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Waarde Vrienden, Vrijwilligers & Leden van het Comité van Aanbeveling.
Wegens de van overheidswege in verband met de coronacrisis afgekondigde maatregelen
heeft ook de Graaiploeg sinds 16 maart alle werkzaamheden aan boord stil moeten leggen.
Voor die tijd hadden we al geadviseerd om niet aan het werk te gaan als men zich niet goed
voelde of verkouden was. Gelet op de beperkende maatregelen en risico’s voor de gezondheid
werken we voorlopig niet tot 2 juni. We blijven op basis van de overheidsmaatregelen en adviezen bezien hoe de situatie zich ontwikkelt. De huidige maatregelen zijn verlengd tot en
met 28 april. Misschien dat er daarna zicht op komt dat we in mei weer kunnen beginnen.
Maar op dit moment valt er geen zinnig woord over te zeggen.
Voortgang restauratie
De gang zat er intussen vanaf januari goed in. En dan doel ik niet alleen op de snelheid en
accuraatheid waarmee de graaiploeg eind januari uitvoering gaf aan een zgn. Roll Call oftewel
een oefening brandalarm. Een zeer geslaagde actie. Iedereen was er als de kippen bij om
bovendeks te komen…

Roll Call (oefening brandalarm)
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De kooien in het voorin werden nagenoeg voltooid. Men kan er al in gaan liggen... Door de
ruimte die de kooien innemen valt nu al goed te zien hoe klein dit bemanningsverblijf eigenlijk
was. Aan de wand werden deurpaneeltjes aangebracht op de plaatsen waar zich de kastjes
bevonden voor het opbergen van proviand en andere spullen. Onze leermeesters hebben
hiermee samen met de ROC-jongeren goed werk verricht.
In de publieksruimte werd de laatste hand gelegd aan het
plafond of beter het ‘dek’, zoals deze onderkant van het
bovendek door de visserlui aan boord werd genoemd. De
door de graaiploeg met latten in de lengterichting
bezette zoldering biedt een mooie strakke aanblik. Lat
voor lat is met jobsgeduld in de lak gezet. De entree werd
voorzien van een toegangsdeur met daarin een
patrijspoort ter verhoging van het maritieme karakter.

Het voorin met de kooien

Werken aan plafond

Plafond gereed

Toegangsdeur met patrijspoort

De houten gaffel voor het gatzeil – dat door Gerrit Rog in orde wordt gemaakt en wordt
voorzien van een ‘dirk met schuifplattingen’ – is momenteel in bewerking. Wanneer de gaffel
klaar is, kan de tuigage worden voltooid met het gatzeil aan de bezaansmast.
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Ook zijn de zgn. jonen bijna klaar. Deze nog in de kleuren
van de rederij J.J. van der Toorn zwart/wit te schilderen
grote houten dobbers dienden ervoor om de in zee
liggende vleet op twee plaatsen te markeren: een
halverwege en een die aan het eind lag en daarom
‘uiterjoon’ werd genoemd. Geert Gunneweg maakte ze
uit houten onderdelen en Boeg Nautic zorgt voor de
ijzeren banden.

Jonen (Geert Gunneweg)
In de bedrijfshal van Boeg Nautic wordt ook gewerkt aan de restauratie van de winch die later
een plekje voor de brug gaat krijgen. Verder is de opbouw (een zgn. ‘sectie’) met koekoek,
schoorsteen en luchthappers nagenoeg gereed. Het zal als een geheel op de koelkast worden
geplaatst. Vanzelfsprekend is alles geheel overigens het origineel.

Trommels voor de winch)

Schoorsteen met luchthappers

U ziet: ook al liggen de werkzaamheden aan boord noodgedwongen stil, daar waar mogelijk
vinden de werkzaamheden aan de wal voortgang.
Museale inrichting
Voor de museale inrichting maakte vrijwilliger en lid van de museumcommissie Christian Bal
een aansprekend ontwerp. Dat wordt de komende maanden naar wij hopen ijs en weder
dienende en voor zover dat mogelijk is uitgevoerd. Aan de wanden komen onder meer
panelen met thema’s over de visserij. Voorwerpen worden met toelichting getoond in
draaibare vitrines die haaks op de wanden staan, maar naar binnen kunnen worden gedraaid
om de zaalruimte te vergroten zo dikwijls dat nodig is. Op het beeldscherm gaan historische
opnamen over de visserij worden vertoond.
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Aanwinst
Ook in dit praaibericht valt weer een mooie aanwinst te
vermelden. De Stichting Oud Roest gaf ons voor onbepaalde tijd
belangrijke objecten in bruikleen, die wij te gelegener tijd
kunnen installeren in de schippershut achter de brug. Het gaat
om een nog geheel intact zijnde zender van het merk Radio
Holland uit 1950. Nota bene het bouwjaar van de Noordster:
mooier kan het niet. Verder een echometer waarmee de haring
werd opgespoord en een richtingzoeker ter bepaling van de
positie op zee. Het GPS zou nog decennia op zich laten wachten…

Zendontvanger

Dank voor Uw donatie
Veel donateurs hebben gevolg gegeven aan de oproep in het vorige Praaibericht om de
jaarlijkse donatie over te maken, waarvoor hartelijk dank! Uw bijdrage is hard nodig om de
restauratie te kunnen voltooien en de Noordster in stand te houden. Mocht u er nog niet toe
zijn gekomen om uw donatie over te maken, dan is nu het moment. Bankrekeningnummer
NL44 RABO 0313 7937 78 t.n.v. Stichting (Museumlogger) Noordster.
Door uw gevende hand ligt er een mooie Noordster voor de kant!
Vanaf brug en bestuurstafel wens ik u behoud van gezondheid in deze bijzondere
tijdsomstandigheden. Onze hoop is erop gevestigd dat de crisis binnen afzienbare tijd is
bezworen en het werk kan worden hervat.
Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting SCH-236 Noordster terug op Scheveningen
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