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Praairapport SCH 236 Noordster 
 
Praaibericht No. 16 – juli 2020 
 
Waarde Vrienden, Vrijwilligers & Leden van het Comité van Aanbeveling 
 
De week voor Vlaggetjesdag was een vreemde 
gewaarwording. Elk jaar gonst het van de activiteiten, 
maar nu was het stil. Geen voorbereidingen voor het 
‘grote gebeuren’ dat Vlaggetjesdag al jarenlang is. Geen 
veiling van het eerste vaatje haring onder de gebruikelijke 
grote toeloop.  Geen uitreiking van de fel begeerde 
Gouden Haring  en geen vaartocht voor de oud-vissers 
van Scheveningen. Deze ‘stille week van 2020’ zal ons nog 
lang heugen. Ook aan boord van de Noordster, die er 
anders op Vlaggetjesdag met ‘een kwakke vlaggges’ trots 
bij zou hebben gelegen, waren geen feestelijkheden. 
Maar toch… 

Scheveningse vlag in top 

Documentaire TV-West 
… helemaal uit beeld was de Noordster niet. 
Op dinsdag 9 juni kwam een ploeg van TV- 
West aan boord om opnamen te maken voor 
een historische documentaire over de 
haringvisserij en Vlaggetjesdag. Een paar 
leden van de Graaiploeg hadden zich in 
traditionele visserskleding gestoken – bruine 
kiel, Scheveningse pet en rode zakdoek om de 
nek – en Wout Bruin vertelde aan de kijker hoe 
vroeger de visserij in zijn werk ging en hoe het 
leven was aan boord. Drie andere 
hoofdrolspelers aan boord waren Tini den 
Heijer, haar dochter Karin Vink en 
kleindochter Miranda Vink –  

alle drie nauw betrokken bij Vlaggetjesdag én de Noordster en alle drie in Scheveningse dracht. Zij 
lieten de bijzonderheden ervan zien en vertelden met groot enthousiasme over deze traditionele 
kledij, die vroeger het hele dorpsbeeld van Scheveningen bepaalde. Tini den Heijer - onder meer ook 
lid van ons Comité van Aanbeveling -  vertelde over het leven van de vissersvrouw aan de wal en het 
boeten van de netten – een vak dat zij vroeger zelf nog heeft uitgeoefend. Kortom: het was een mooi 
gebeuren op de Noordster, waarvan iedereen kon kennisnemen want de documentaire werd maar 
liefst een week lang door TV-West uitgezonden. Daarin ook fraaie beelden uit de jaren vijftig, waarop 
een gloednieuwe  SCH 236 in volle glorie als haringlogger is te zien.  
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Vaatje burgemeestersharing 
En om de haring gaat het, vooral als het gaat om de Burgemeestersharing. Die werd vrijdag 12 juni 
door voorzitter Gerbrand Voerman van het Vlaggetjesdagcomité aangeboden aan burgemeester 
Remkes. Dat gebeurde op de enig denkbare plek die daarvoor het meest toepasselijk is: vóór de 
Noordster aan de kant. Na de overhandiging van het tonnetje ging onder het kleine gezelschap malse 
haring en koude korenwijn rond. Ons ‘Vlaggeschip van Schevening’ vormde bij dit alles een prachtige 
achtergrond en lag er bij om door een ringetje te halen. Voordat hij met zijn vaatje haring onder de 
arm vertrok nam burgemeester Johan Remkes nog een kijkje aan boord en was bepaald onder de 
indruk van al het restauratiewerk dat aan boord al is verzet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overhandiging burgemeestersharing 

Graaiploeg weer aan het werk 
Dat laatste is te danken aan de Graaiploeg die sinds half mei de werkzaamheden weer schoorvoetend 
heeft hervat. Vanzelfsprekend met inachtneming van de coronamaatregelen. Er wordt gewerkt in 
kleine ploegen van hoogstens vier man (2x2) tegelijk aan boord, uiteraard op nodige afstand van elkaar 
en alleen bovendeks in de open lucht. Iedereen is blij om weer een beetje de hand aan de ploeg te 
slaan en de resultaten zijn er dan ook naar. Er werden ‘stopen’ op maat gemaakt en ingelegd om de 
ruimten tussen de dekluiken op te vullen, zodat er een gelijkvloers werkdek ontstaat. De krebbes 
werden opnieuw ingezet en blinkend wit geschilderd. Ook de plek voor de brug waar de winch komt 
te staan werd onderhanden genomen. Naar verwachting zal in de loop van de zomer de winch worden 
geplaatst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Klaar voor de winch’ 

 
 

     Schilderen van de krebbes 
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           Overzicht dek met stopen en krebbes 
 
 

           Schilderen verschansing 

 
Het dek werd van een coatinglaag voorzien om het waterdicht te maken en de dekluiken en stopen 
werden in  milieuvriendelijke zwarte verf gezet, zodat het net lijkt alsof ze zijn geteerd zoals vroeger 
het geval was. Om kort te gaan: er werd en wordt zo goed als het maar kan  weer ouderwets gegraaid. 
Hopelijk duurt het niet al te lang meer voordat ook benedendeks weer zal kunnen worden gewerkt.   
 

Intussen wordt aan de wal naarstig doorgewerkt, vanzelfsprekend ook 
daar voor zover de coronabeperkingen het toelaten. Bij Boeg maakt de 
restauratie van de winch goede vorderingen, graaiploeglid Geert 
Gunneweg betoont zich een meester in houtbewerking bij het maken 
van de houten winchkop waarmee de reep wordt binnengehaald. En 
zelfs ‘ver weg’ in Vlaardingen wordt voor de Noordster gewerkt: 
graaiploeglid Piet Regeer is daar in de werkplaats ‘De Tweeling’ van de 
Balder bezig met de gaffel die te zijner tijd zal dienen voor de 
bevestiging van het gatzeil aan de achtermast.  
 
 
 
 
Piet Regeer aan de gaffel te Vlaardingen 

 
 
Aanwinsten collectie 
Tussen de bedrijven door kregen we weer enige aanwinsten, ditmaal van Kees 
de  Graaf. Het gaat om diverse voorwerpen, die vroeger gebruikt werden aan 
boord, zoals een scheepsklok, oefenboek ‘Scheepvaart Engels’, een zeekaart van 
de zuidelijke Noordzee, een koperen blik waarin de meetbrief werd opgeborgen, 
een seinvlag en nog veel meer.  
Het bijzondere van de aanwinsten is vooral de herkomst: zij waren ooit in het bezit van grootvader 
Kees de Graaf, die van 1950 tot 1956 schipper was op de Noordster. Zijn spullen zullen te zijner tijd 
een plekje vinden op de brug. 
  
Heeft u iets in huis waarvan u denkt dat wij dit op de Noordster kunnen gebruiken? 
Scheepsbenodigheden of zeemansuitrusting? Mail het mij op hendrikgrootveld@telfort.nl  In ruil krijgt 
u een bijzondere vermelding op de Museale Monsterrol. 
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Pleitjes van vroger en van non – Jaarverslag 2019 
Op onze website is inmiddels een fraaie collectie te zien van foto’s uit het visserijverleden van de 
Noordster.  Zij zijn bijeengebracht en van bijschrift voorzien door de graaiploegleden Mink Kuijt en 
Geert Gunneweg. Op de site is ook het jaarverslag over 2019 geplaatst. U kunt daar lezen wat er in het 
afgelopen jaar is verricht en dankzij de fraaie vormgeving en illustraties door secretaris Teun van Dijk 
is dat ook een plaatje geworden.  
 
Terugtred twee trouwe vrijwilligers 
Na zich nagenoeg vanaf het begin voor de Noordster te hebben ingezet hebben Ed IJzendoorn en Arie 
Plugge  hun werkzaamheden helaas moeten neerleggen. Zij zijn ernstig ziek en de vooruitzichten zijn 
ongunstig. Ed was vrijwel dagelijks aan boord te vinden en was van alle markten thuis en Arie had als 
leermeester houtbewerking een essentiële rol in de betimmering van het tonnenruim en het 
vooronder. We zijn hen beiden bijzonder dankbaar voor al het werk dat zij voor de Noordster met 
trouw en toewijding hebben verricht  - Arie legde nog twee weken geleden in het vooronder de laatste 
hand aan ‘zijn’ kooien - en wensen hen veel sterkte in de komende tijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed bij de winch voor de brug 

 
 
 

Arie in het vooronder 

 
 
Noordster in Muzee Scheveningen 
In het Praaibericht van vorig jaar september deed ik verslag van de werkzaamheden van de voor een 
groot deel uit leden van de Graaiploeg bestaande ‘knutselclub’ die bezig is met de bouw van een model 
van de Noordster. Het prachtige model is inmiddels gereed en is een lust voor het oog. De logger is 
maar liefst 210 cm lang, 30 cm breed en heeft een masthoogte van ruim een meter. Met zijn formaat 
leent het model zich voortreffelijk om te laten zien hoe de logger was getuigd en wat er aan dek 
allemaal is te zien.  
De Noordster staat inmiddels in volle glorie 
en veilig in een vitrine  te pronken in de Van 
der Toorn kamer in Muzee Scheveningen. 
Daar zal het model ook dienen om te 
verwijzen naar de ‘echte Noordster’ die men 
op ware grootte aan de haven kan 
bezoeken. Deze verwijzing is een voorbeeld 
van de wijzen waarop Noordster en Muzee 
Scheveningen samenwerken.  De knutsel-
club heeft met dit levensechte 
instructiemodel prachtig werk verricht en 
verdient alle lof en waardering. Die zal nog 
aan boord passende luister worden bijgezet zodra de coronabeperkingen dat weer toelaten. 
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De laatste getuige… 
Vlak voor het verzenden van dit praairapport ontvingen wij bericht dat op 21 juni Cornelis van der 
Harst (88) overleed. Hij was in 1950 ‘oudste’ op de toen gloednieuwe SCH 236 en was (met zijn vader 
Martinus) aan boord tijdens de filmopname in 1951 van ‘t Schot is te boord. Daarop staat de 18-jarige 
Cor te stakelen met een stakelpot.  In januari van dit jaar bracht Cor nog een bezoek aan de Noordster, 
waarbij hij dat ‘met put en rooie zaddook’ nog een keer deed. Bij die gelegenheid kregen we van hem 
een puntgaaf loggerkompas en nog enkele voorwerpen  voor de collectie. Cor was de laatste die van 
de bemanning uit 1950 nog in leven was.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cor met stakelpot in 1951 met daarnaast Cor met stakelpot in 2020 
 
 
 
Dank voor uw donatie 
Vele Vrienden hebben hun donateurs bijdrage over 2020  voldaan, waarvoor hartelijk dank. Niettemin  
is er nog een (gelukkig gering)  aantal van wie de donatie over 2019 nog niet is ontvangen. Ik roep hen 
op die over te maken, opdat onze ledenadministrateur/2epenningmeester Nico Mos met een blij 
gezicht de zomer in kan gaan… Dankzij uw gevende hand, hebben we een mooie Noordster aan de 
kant! 
 
Vanaf  brug en bestuurstafel wens ik u een mooie zomer! 

 
Mr Henk Grootveld 
Voorzitter Stichting SCH-236 Noordster terug op Scheveningen 
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