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PRAAIRAPPORT SCH 236 NOORDSTER 

 

Praaibericht No. 10 – mei 2019 

 

Waarde Vrienden, Vrijwilligers & Leden van het Comité van Aanbeveling! 

 

Dank aan alle stemmers! 

De Graaitijd is voor de Noordster goed begonnen! Op 11 april mochten wij in Muzee 
Scheveningen van de Stichting Initiatief Op Scheveningen een cheque ontvangen ter waarde 
van 34.500 euro. Dat is nog eens 15% oftewel 4.500 euro meer dan waar we op hadden 
gerekend. En dat hebben we te danken aan iedereen die in de vijfde ronde van de SIOS op 
ons Noordster project heeft gestemd. Maar liefst 59% van stemmen werd op de Noordster 
uitgebracht! Iedereen hartelijk dank daarvoor. Volgende keer weer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangst SIOS-cheque in Muzee Scheveningen] 

 

Voortgang restauratie 

Het bedrag zal worden besteed aan de tuigage overeenkomstig het oorspronkelijke tuigplan 
uit 1950, maar dan zonder fok en grootzeil, want dat heeft de Noordster nooit gevoerd. Op 
10 mei werd de achtermast geplaatst. Op 23 mei volgt de voormast. Later volgt het ‘gaand 
en staand want’: de stagen, het want met weeflijnen en de verdere lijnen, zoals de zgn. ‘jils’ 
waarmee de tonnen in en uit het ruim werden getakeld. De vertrouwde contouren van een 
Scheveningse haringlogger worden daarmee weer in ere hersteld. 
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Zijaanzicht Noordster met tuigplan] 

Beide masten zijn in de bekende roodbruine ‘loggerkleur’ geschilderd. Het bovenste 
gedeelte van de mast, oftewel de ‘steng’, waaraan ook de toplichten zullen worden 
bevestigd, wordt spierwit. De knop op het topje van de mast, beter bekend als de ‘kloot’ 
wordt blinkend goud geschilderd. De plaatsing van de masten is een mooi symbolisch 
gebeuren in de geschiedenis van de Noordster. Want het is deze maand precies zeventig jaar 
geleden dat de Sleephelling Maatschappij Scheveningen in mei 1949 begon met de bouw 
van de Noordster (bouwnummer 34) in opdracht van rederij J.J. van der Toorn Azn.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schilderen van de mast 

In april kwam het dek gereed. De dertig dekluiken liggen strak in het gelid achter elkaar en 
aan weerszijden staan de zgn.’ krebbes’, de houten vakken waarin tijdens het halen van de 
vleet de haring werd gestort om daarna te worden verwerkt. Het dek zelf is nu helemaal van 
een kunststoflaag voorzien, waardoor het waterdicht is. Daardoor kon ook de tent worden 
verwijderd, die het mogelijk maakte in de afgelopen winter bovendeks door te werken. Nu 
die overkapping weg is, komt het traditionele vleetloggerdek in volle glorie tot zijn recht. 
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Het vleetloggerdek weer terug. 

Ook benedendeks is weer een forse slag gemaakt. De kombuis in de linker achterhoek van 
de toekomstige expositie- en publieksruimte kwam gereed. Van daaruit kunnen nu dranken 
en hapjes worden uitgegeven. Verder wordt nog gewerkt aan de betimmering van de wand 
aan stuurboordzij. Als die ook is voltooid, zal het benedendeks een mooie ruimte zijn. Het 
stadium zal zich weldra aandienen waarin we gaan bezien hoe de ruimte het beste als 
museale ruimte kan worden verlicht en ingericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De nieuwe kombuis 
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Schafttijd voor de Graaiploeg 

Open dag op Vlaggetjesdag 

De Noordster zal op Vlaggetjesdag niet varen, maar op haar vaste plek aan de kant liggen. 
Iedereen - donateur of niet - is de hele dag welkom om aan boord een kijkje te komen 
nemen. De mannen van de Graaiploeg laten de stand van de werkzaamheden zien en 
kunnen vertellen hoe het allemaal gaat worden. Op de kade voor de Noordster zullen niet de 
gebruikelijke Vlaggetjesdagkramen staan, maar alleen de kraam van de Noordster, opdat 
iedereen de Noordster ook vanaf de kade goed kan bekijken. Mocht u op Vlaggetjesdag niet 
in de gelegenheid zijn, dan moet u zeker komen op onze Donateursdag. 

 

Donderdag 27 juni:  Donateursdag! 

Na zo’n anderhalf jaar nijvere vrijwilligersarbeid willen wij u graag 
laten zien wat er tot dusverre allemaal aan boord is gebeurd. Zonder 
uw financiële steun zou het immers allemaal onmogelijk zijn. Nu de 
Noordster zijn beide masten terug heeft is dat een mooi moment. 
Bovendeks loopt u op het dek van een vleetlogger. Benedendeks kunt 
u zitten in de toekomstige publieks- en tentoonstellingsruimte met de 
gereedgekomen kombuis. Leden van onze Graaiploeg kunnen u er van 
alles over vertellen.  

U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur. Bij het aan boord gaan krijgt 
u een munt voor een welkomstdrankje. Volgende consumpties zijn 
voor eigen rekening. Vergeet u niet uw monsterboekje mee te nemen. 
Mocht u dat nog niet hebben, dan wordt dat alsnog aan boord voor u 
uitgeschreven. Omdat wij graag willen weten op hoeveel bezoekers wij 
kunnen rekenen, verzoeken wij u zich voor uiterlijk 20 juni aan te 
melden via secretaris@sch236.nl  

Wij hopen velen van u aan boord te kunnen verwelkomen! 

Een hartelijke groet vanaf de brug en bestuurstafel van de Noordster! 

Mr Henk Grootveld,  

Voorzitter Stichting Noordster terug op Scheveningen 
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