
PRAAIRAPPORT SCH 236 NOORDSTER (6) 
 

Waarde Vrienden, Vrijwilligers & Leden van het Comité van Aanbeveling 
 

Bij het sturen van dit praaibericht is het zomerreces ten einde. Daarin konden we terugzien op 

een paar prachtige tochten die de Noordster buitengaats maakte op Vlaggetjesdag en tijdens 

de Volvo Ocean Race. Na twee maanden aan de Dr. Lelykade voor de kant bij het Gouden 

Kalf te hebben gelegen gaat de Noordster op 5 september weer terug naar haar vaste plek  aan 

de overkant. Maandag 10 september hervat onze  Graaiploeg de werkzaamheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Noordster tijdens de Volvo Ocean Race (foto Dick Teske) 

Stand restauratie 

De restauratie heeft intussen niet stil gelegen. In augustus is de  

grote koekoek op het dek vervangen door een stalen luik dat van  

vier patrijspoorten is voorzien en zo nodig kan worden opengezet.  

Daardoor krijgt de toekomstige expositieruimte - nu nog de  

‘messroom’ -  meer licht en kan er beter worden geventileerd.  

Bovendien is het luik zo laag en plat mogelijk gemaakt opdat het  

straks mooi ligt verzonken tussen de houten luiken van het vlakke  

vleetloggerdek.  

Voor dit najaar staan diverse  

werkzaamheden op het programma.  

Het voorin gaat door leerlingen van  

ROC Mondriaan onder leiding van een  

leermeester worden betimmerd.  

De ruimte wordt aan weerszijden  

voorzien van  kooien en banken en in      De nieuwe platte koekoek 

het midden een naar de steven taps     (foto Wout Bruin) 

toelopende tafel.              

Een dezer weken zal de door Glomar Marine aangeboden 

voormast worden geplaatst, die vanuit Polen over zee naar 

Scheveningen wordt gebracht. Het zal een bijzonder gezicht zijn 

om straks de mast in de takels te zien hangen. Als hij eenmaal 

staat en de verstaging is aangebracht,  is het silhouet van de 

haringlogger weer een stukje dichterbij. De achtermast volgt 

De voormast in wording          later, wanneer de brug in de oorspronkelijke staat wordt  

 (foto Glomar Marine)   teruggebracht. 



Aanwinsten collectie 

Het is plezierig dat wij nu al voorwerpen krijgen geschonken die te zijner tijd deel gaan 

uitmaken van de museale collectie. Als de restauratie van de Noordster is voltooid, zal het 

schip immers ook moeten worden aangekleed met alles wat zich vroeger aan boord van een 

haringlogger bevond. Behalve aan grote objecten zoals manden, tonnen, jonen, netten, boord- 

en toplichten en wat dies meer zij, gaat het hier ook om  kleine voorwerpen, zoals kaakmes, 

boetnaald, kommaliewant, visserskleding, zeekaart en een visserijalmanak. Wat we tot nog 

toe kregen: van Frank Vrolijk Antieke Bouwmaterialen  een potkachel om te plaatsen in het 

voorin en van de firma Meeuwisse twee ankers. Van Bert van der Toorn een fraaie ingelijste 

kleurenfoto ergens uit de jaren zestig van de Noordster gezien op stuurboordzij terwijl de 

haring wordt gekaakt en van Jos van der Wal kregen we een stuurboordlicht. Als u iets heeft 

dat vroeger op de visserij werd gebruikt en dat u zou willen afstaan (of in bruikleen geven ) 

aan de Noordster voor een mooie plek aan boord, dan horen wij dat graag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Sch. 236 kakende in de jaren zestig (fotograaf onbekend) 

 

Bijzondere donatie  

Het is ook fantastisch om te constateren dat ons donateursbestand  -  de ‘Vrienden van de 

Noordster’ - voortdurend groeit. Er zijn er  inmiddels bijna 300 die 23.60 euro of meer per 

jaar bijdragen!  Daarnaast zijn er ook incidentele giften dankzij loffelijke initiatieven. Toen 

oud-wethouder Karsten Klein in juli afscheid nam, verzocht hij zijn genodigden geen cadeaus 

mee te nemen, maar een gift over te maken naar de bankrekening van de Noordster. Het 

resultaat is 1.000 euro! Ook in dit praaibericht zeggen we Karsten Klein daarvoor hartelijk 

dank! Omdat hij ook een belangrijke rol heeft gehad in de totstandkoming van het 

Noordsterproject, hebben wij hem uitgenodigd om erelid te worden van ons Comité van 

Aanbeveling en we zijn er blij mee dat hij die uitnodiging graag heeft aanvaard. Ook de oud-

vissers en oud-vissersvrouwen dachten aan de Noordster: zij brachten op 15 juni tijdens de 

jaarlijkse vaartocht op de Fortuna en Estrella en de ‘vrouwenmiddag’ in het Gouden Kalf een 

bedrag bijeen van 249,25 euro. Het is mooi om te zien hoe nauw zij bij ons Noordster-project 

betrokken zijn. Kent u iemand die ook Vriend van de Noordster zou willen worden? Stuur dit 

dan praaibericht gerust door en verwijs naar onze site www.sch236.nl 

 

Een hartelijke groet vanaf brug en bestuurstafel van de Noordster! 

 

Mr Henk Grootveld 

Voorzitter Stichting Noordster terug op Scheveningen (hendrikgrootveld@telfort.nl)  

http://www.sch236.nl/
mailto:hendrikgrootveld@telfort.nl

