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We liggen weer voor de kant!
Mijn vorige Praairapport sloot ik af met de verwachte terugkeer van de Noordster uit
IJmuiden, waarnaar ons schip op 12 augustus vertrok om een grondige hellingbeurt te
ondergaan. Inmiddels is dat gebeurd. Op 24 augustus kwam de Noordster weer op
Scheveningen binnen, gesleept door de Oceaan II van Sleepdienst Scheveningen.
Het scheepje ligt er weer als een goudhaan bij aan de Dr. Lelykade schuin tegenover Het
Gouden Kalf. Dit stuk kade is eigenlijk gereserveerd voor schepen van Rederij Groen, maar wij
mogen er ook liggen en daarvoor zijn we Groen zeer erkentelijk. Op deze plek is er altijd veel
loop, zodat de historische haringlogger veel bekijks heeft. Passanten kunnen het nodige over
de Noordster lezen op het informatiebord dat naar deze plek is verplaatst. De folders in het
bakje vinden gretig aftrek. Als iedereen de meegenomen folder nu ook invult en inlevert
hebben we een mooie aanwas van donateurs.

Noordster aan Dr. Lelykade

De naam op de bakboordsbil
(foto Bert Hoogenboom)

Informatiebord

Museale spullen
De werkzaamheden aan boord zijn hervat: we gaan naast het verrichten van het reguliere
onderhoud verder met de inrichting van de museale ruimten benedendeks. Zo zijn de kooien
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in het voorin allemaal voorzien van gordijntjes, die met zorg op maat werden gemaakt door
vrijwilligster Tineke Bruin. Van Het Schevenings Toneel kregen we behalve een zwarte
plunjezak, twee gele oliejassen en nog andere voorwerpen, ook een paar dekens om in de
kooien te leggen. Het zijn de echte, zoals ze vroeger aan boord werden gebruikt: donkergroen
van kleur met één of meer zwarte banden over de volle breedte. Zo’n deken werd ook wel
een ‘kombaers’ genoemd. In de komende weken worden ook de strozakken gemaakt die, na
zo vol mogelijk te zijn gevuld met stro, in de kooi tot matras dienen.

Zwarte plunjezak

Kooien voorin met gordijntjes

Kombaers in kooi

Gele oliejassen

Oliejas in gebruik aan boord
(a/b SCH 42 augustus 1965)

Brug en schippershut
Binnenkort wordt ook de brug onderhanden
genomen. Als die zijn oorspronkelijke gedaante uit
1950 terug heeft - een rechte voorkant en houten
raampartij zoals op het fraaie model in Muzee
Scheveningen is te zien - zal de Noordster aan de
buitenkant weer helemaal de Noordster zijn.
Dat geldt ook voor de schippershut, waarin onder meer
kaartentafel, zender, echometer, scheepsklok, barometer gaan
komen. De inrichting wordt in belangrijke mate gesponsord door
Cornelis Vrolijk B.V. in IJmuiden – een op Scheveningen van
oudsher bekende rederij en nauw met Scheveningen verbonden.
Veel Scheveningse vissers waren werkzaam op de zij- en
hektrawlers, die weliswaar in IJmuiden werden ‘uigereed’, maar
ook alle een Schevenings visserijnummer (SCH) hadden. Voor
deze financiële ondersteuning zijn we Cornelis Vrolijk bijzonder
erkentelijk.
Noordster in vitrine Muzee Scheveningen

Graaiploeg aan de Hofvijver
De Graaiploeg steekt in ploegendienst dagelijks de handen uit de mouw, maar soms is er een
‘uitje’ tussendoor. Tien man waren te gast op het PrinsjesOntbijt dat naar jaarlijkse traditie in
het zicht van Prinsjesdag op 18 september werd gehouden op de Lange Vijverberg aan de rand
van de Hofvijver. Zo’n 400 vrijwilligers uit alle stadsdelen - dus ook uit Scheveningen - zaten
aan lange tafels onder een heerlijke nazomerzon. Onze Graaiploeg was onmiddellijk
herkenbaar, want die zat in het bekende visserstenue – bruine kiel, rode zakdoek en pet – aan
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een tafel die al gauw bekend stond als de ‘Noordstertafel’. Burgemeester Jan van Zanen, die
met een platte schuit (een zgn. Kagenaar) over de Hofvijver was gearriveerd en iedereen al
varend verwelkomde en toesprak, maakte een rondgang langs de tafels en praaide dus ook
de Graaiploeg. Daarop volgde onvermijdelijk een groepsfoto met de burgemeester, die
overigens vaardig omging met de zgn. ‘dissel’ waarmee vroeger aan boord de kantjes werden
geopend en dichtgeslagen en die nu als attribuut op de Noordstertafel stond.

Idem van andere kant gezien

Groepsfoto met burgemeester
Close up
van dissel

Graaiploeg aan Noordstertafel

Werkbezoek aan Muzee Scheveningen
Ten slotte brachten de leden van bestuur en Graaiploeg eind
september een werkbezoek aan Muzee Scheveningen, waarmee
onze stichting een samenwerkingsovereenkomst heeft voor
onder andere uitwisseling van kennis en collectie. We kregen
informatie hoe je bezoekers een rondleiding geeft – zoals dat
ook op de Noordster zal gaan gebeuren – en dat werd door
suppoost Henk Ammeraal in praktijk gebracht met een
rondleiding over de tentoonstelling ‘Vissermannen – Zout &
Zoet’.
Henk Ammeraal in actie
Kinderen op de Noordster

‘Prenters’ aan boord…
Zaterdag 2 oktober hadden we een enthousiaste groep
jeugdige bezoekers te gast. Het bezoek was een initiatief van
bewoners van de Koppelstokstraat en De Reder Het Vervolg,
die in coronatijd door de kinderen blij verrast werden met
een soort van ‘show’ die de kinderen gaven op de
binnenplaats van het wooncomplex. Nu konden de kinderen
een kijkje nemen aan boord van de Noordster in plaats van
er alleen maar langs te lopen. De kleine prentertjes kregen
verteld over de visserij en hoe het leven vroeger was aan
boord. Ook kregen zij onderricht over het dragen van een
zwemvest en legden zij hun eerste zeemansknoop.
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Voor de begeleidende ouders was het een verrassing om aan boord een comfortabele
binnenruimte te ontdekken, uitgerust met een ‘Kombuis’ voor koffie en limonade. Voor ouder
én kind blijkt een bezoek aan de Noordster een beleving!
Binnenkort verschijnt: boek Scheveningse vleetvisserij 1945-1970
Intussen gaan we toe naar ‘de têd van achterteelt’, zoals het vroeger heette. Nog even en dan
hebben we in december ‘Bouweteelt’. We hopen dan met de museumruimten benedendeks
goeddeels klaar te zijn. En ook ieders donateursbijdrage 2021 - maar u hebt toch zeker al
betaald? - te hebben ontvangen opdat we de eindbalans kunnen opmaken.
Maar december zal ook om een andere reden feestmaand zijn.
In een van de vorige praairapporten maakte ik er al
Scheveningse Vleetvisserij
melding van dat Bert van der Toorn en Nico Mos bezig
1945-1970
zijn met een boek over de Scheveningse vleetvisserij
een verdwenen haringvisserij
van 1945 tot 1970. Dat boek is nu klaar en verschijnt
eind november. Een prachtig boekwerk van bijna 500
bladzijden en met circa 750 afbeeldingen, waarvan er
vele niet eerder werden gepubliceerd. Het boek wordt
uitgegeven door de Stichting Noordster terug op
Scheveningen en uitgeverij De Nieuwe Haagse. Voor
donateurs van de Noordster zal het boek voor een
gereduceerde prijs verkrijgbaar zijn. Ik verwacht u
hierover zeer binnenkort nader te kunnen berichten
in een bijzondere editie van het volgende
praairapport.
Titelblad boek vleetvisserij‘

Collectie Maarten en Teun Pronk
Bert van der Toorn
Nico Mos

Een hartelijke Noordstergroet vanaf brug en bestuurstafel van de 236!
Mr Henk Grootveld, bestuursvoorzitter.
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