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Vlaggetjesdag ligt achter ons en de haring is weer in het
land. Nog weer vetter en beter dan ooit… Maar we
vierden dan ook 75 jaar Vlaggetjesdag! Onze Noordster
lag er vanzelfsprekend tot in de puntjes verzorgd en
feestelijk met vlaggen en wimpels versierd bij zoals het
op het ‘Vlaggenschip van Scheveningen’ hoort. De
kenners
zagen
meteen
dat
dit
helemaal
overeenkomstig de regelen der kunst was gebeurd,
want het behoren vooral seinvlaggen te zijn.
Noordster in de vlaggen

Zaterdag 11 juni hielden we Donateursdag om al onze donateurs een preview te geven
van de stand van zaken aan boord. We hadden behoorlijk wat aanloop, het stralende
weer nodigde uit voor zitgroepjes aan dek en er werd een rondleiding gegeven. De
drankjes, haring en hapjes werden gesponsord door Boeg, Dulk Haasnoot Seafood en
Rederij Groen. Ook tijdens Vlaggetjesdag was de Noordster voor iedereen
toegankelijk. Zo’n duizend bezoekers proefden aan boord de tijd van weleer en waren
onder de indruk van wat er allemaal te zien is. Veel bekijks trok daarbij ook de vitrine
die speciaal was ingericht met foto’s van de Noordster op Vlaggetjesdagen van toen.
Op de kade stonden twee kramen die bemand
werden door leden van de Graaiploeg. Veel
dank aan de leden van de Graaiploeg die
tijdens Vlaggetjesdag zowel logger als kraam
hebben bemand.
Graaiploegleden voor de kramen

Vlakbij ons lag nóg een historische logger: de
VL 92 Balder, die helemaal is teruggebracht
in de oorspronkelijke staat van zeillogger.
Bijzonder is dat de logger ooit vanuit Scheveningen als SCH 14 Oceaan I op de
haringvisserij heeft gevaren en daarna nog heeft gediend als oefenschip Zeearend van
de Scheveningse visserijschool waar menige jongen het vak van visser leerde. Zo
vormden we samen een mooi historisch duo aan de kade!
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Historisch duo aan de kade

Scheepstelegraaf
in bewerking
Scheepstelegraaf
met
jaartallen

Voortgang werkzaamheden – benedendeks
De museale publieksruimte is inmiddels nagenoeg klaar. De vitrines hebben we
ingericht en de interactieve collectie onderdelen werken. In een harington zijn naar
keuze diverse visserijfilms te zien en de hoogtepunten in het 70-jarige leven van de
Noordster kan men beleven door het bedienen van een scheepstelegraaf met
historische jaartallen. Op een beeldscherm kan men zelf koers kiezen naar de
visgronden. En vanzelfsprekend is ook de begin jaren vijftig aan boord opgenomen
documentaire ’t Schot is te boord te zien in verbazingwekkende topkwaliteit. Het is
allemaal uitgedacht en vervaardigd door vrijwilliger Christian Bal, die we voor zijn
inventiviteit en vaardigheid bijzonder erkentelijk zijn – en er volgt nog meer… Kom
gerust eens een kijkje nemen als u daartoe op Donateursdag geen gelegenheid had.
Sinds het vorige praaibericht hebben we er weer een fraaie aanwinst bij. Van de heer
Roetman kregen we namelijk een prachtig volmodel van de Noordster ten geschenke.
Het werd vermoedelijk al in 1950 gemaakt als een relatiegeschenk, raakte in
vergetelheid en slechte staat, maar werd schitterend gerestaureerd door graaiploeglid
Dik Schaap. Het natuurgetrouwe model staat nu te pronken in de vitrine en het
bijzondere is dat alles wat eraan te zien is, ook in het echt op ware grootte aan boord
aanwezig is.
Overhandiging model
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Benedendeks is verder een begin gemaakt met de verwijdering van het interieur van
het achterin oftewel de messroom, opdat ook die in de oorspronkelijke staat kan
hersteld.
Bovendeks: brug heeft weer oude gezicht
Intussen zijn we ook een belangrijke stap verder met een van de grootste klussen: het
terugbrengen van de brug naar de oorspronkelijke staat van 1950. Op 31 mei werd
de oude voorkant van de brug verwijderd…

…… en gaat van boord
Oude brug gaat in de takels…

… en daarvoor in de plaats kwam een voorkant naar origineel model. Een fraai staaltje
van vakmanschap van Boeg, want het paste allemaal precies!

Nieuwe brugfront komt aan boord
Het eindresultaat: de brug staat

Met dank aan onze vaste logo-kunstschilder Hans Spiering voor het aanbrengen van
naam en wimpel. We gaan nu verder met het afwerken van de buitenkant en daarna
worden de brug en de schippershut ingericht overeenkomstig de oorspronkelijke
indeling.
Een mooie zomer en hartelijke groet vanaf brug en bestuurstafel van de Noordster!
Mr Henk Grootveld, Voorzitter Stichting SCH 236 Noordster terug op Scheveningen
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Volmodel Noordster
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