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NOORDSTER 70 JAAR!

Waarde Vrienden, Vrijwilligers en Leden van het Comité van Aanbeveling
Vandaag precies zeventig jaar geleden liep het casco van de SCH 236 van stapel, nadat in mei
1949 onder bouwnummer 34 met de bouw was begonnen.
Hieronder leest u een verslag dat op 6 december jongstleden tijdens de ‘stapelloopborrel’
van de Graaiploeg in ingelijste vorm werd aangeboden door Nico Mos en Bert van der Toorn
als eerste object ter inrichting van de museale ruimte onderdeks. Daarin zal vanzelfsprekend
aandacht worden besteed aan de geschiedenis van de Noordster. Vandaag is het begin…
Links op de foto staat opdrachtgever en reder J.J. van der Toorn (met pet). Op de voorste rij
staat als derde vanaf links wethouder mr. J. van Aartsen.
De Noordster maakte op 25 mei 1950 een geslaagde proefvaart en vertrok op 30 mei voor
haar eerste vleetreis richting zee. Dat vieren wij volgend jaar!
Vanaf brug en bestuurstafel van de Noordster wens ik U genoeglijke feestdagen en een
Behouden Vaart in 2020!

Mr Henk Grootveld
Voorzitter Stichting SCH 236 Noordster Terug op Scheveningen
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- Tewaterlating van de SCH-236 Noordster Het was een koude ochtend, die 15e december van 1949. Toch was er ondanks de koude regen volk op de been. Op de werf van de
Sleephellingmaatschappij Scheveningen werd voor rederij J.J. van der Toorn Azn. het casco van de SCH-236 Noordster te water gelaten. Een
historische gebeurtenis voor deze reder want het schip verving zijn oude Noordster uit 1933 die tijdens de bezetting was gevorderd maar
daarna tijdingloos was gebleven. Met de bouw was in mei begonnen en het zou nog eens tot mei duren voor dat het mooie schip in de
vaart zou komen. Bij de tewaterlating waren behalve de reder en eigenaar van het nieuwe schip ook de wethouder van Economische Zaken
Mr. J. van Aartsen en de Inspecteur-generaal van de Scheepvaart Mr. P.G. van ’t Haaff aanwezig. Naast de directeur van de Scheveningse
werf, Pieter den Dulk, waren tal van Scheveningse reders en hun familieleden als gast aanwezig zoals, Arie van der Toorn Jz. zoon van de
eigenaar en zijn zus Hubertha. Voorts de reders Jacob den Dulk zijn broer Dirk en Dirk A. den Dulk met zijn vrouw Aafke den DulkStadig en hun dochter Margaretha.

Fragment uit: Scheveningse Vleetvisserij 1945-1970 door Bert van der Toorn en Nico Mos
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