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Woensdag 1 december verschijnt
Scheveningse Vleetvisserij 1945-1970
een verdwenen haringvisserij
Ze zijn er lange tijd mee bezig geweest
omdat corona roet in het eten gooide,
maar nu is het dan zo ver! Onze
vrijwilligers Bert van der Toorn
(Graaiploeg)
en
Nico
Mos
(2e
penningmeester) hebben hun boek af!
Een kloek boek van 488 bladzijden en
zo’n 750 afbeeldingen in zwart-wit of
kleur, waarvan vele niet eerder
gepubliceerd. In hard cover gebonden en
in prachtig formaat A4 (21 x 29,7 cm).
Het boek wordt uitgegeven door onze
stichting in samenwerking met uitgeverij
De Nieuwe Haagsche. Het verschijnt op
1 december en zal in de boekhandel
verkrijgbaar zijn voor € 34,95.
Voor donateurs en vrijwilligers van de Noordster is het boek bij voorintekening
verkrijgbaar voor de speciale vriendenprijs van € 29,95. Men kan intekenen door een
email te sturen naar onze 2e penningmeester Nico Mos (nmos@casema.nl) onder
vermelding van naam, adres en woonplaats, donateursnummer, gewenst aantal
boeken en met gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag naar bankreknr.
NL 44 RABO 0313 7937 78 t.n.v. Stichting (Museumlogger) Noordster, met vermelding
van ‘Vleetvisserij’. Voor vragen kunt u bij Nico Mos terecht via 06 33 99 18 41. De
intekentermijn sluit op 1 december. Het boek ligt vanaf 2 december op de Noordster
a/d Dr. Lelykade voor de intekenaren gereed en kan daar worden afgehaald op
donderdag 2 december en vrijdag 3 december ‘s ochtends tussen 10.00 en 12.00 uur
en ‘s middags tussen 14.00 en 17.00 uur.
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Over de inhoud:
De Scheveningse vleetvisserij maakte in de periode 1945-1970 een stormachtige
ontwikkeling door. Vlak na de Bevrijding kwam de haringvisserij met de vleet weer tot
bloei, met in 1954 een piek van 117 Scheveningse loggers. In 1962 was dit aantal al
teruggelopen naar 33 en in 1969 viel het doek voor deze eeuwenoude visserij. Een
enkele logger bleef nog wel in de vaart, maar werd voor een ander doel ingezet, zoals
de recreatievaart, hengelsportvisserij of de offshore-industrie. Dat laatste was
bijvoorbeeld het geval met onze Noordster, die vanzelfsprekend op veel plaatsen in
het boek – van stapelloop tot museumschip – voorkomt.
De auteurs hebben deze ontwikkeling jaar voor jaar in kroniekvorm in kaart gebracht.
Niet eerder werd deze periode in de geschiedenis van de Scheveningse vleetvisserij
zo chronologisch en fraai geïllustreerd beschreven. Dat maakt dit boek uniek. Veel
afbeeldingen laten zien hoe de visserij in zijn werk ging en hoe het leven was aan
boord. Het is behalve een kijk- en leesboek ook een naslagwerk, waarmee eenieder
die in dit onderwerp is geïnteresseerd zijn voordeel kan doen.
Behalve een namenregister heeft het boek ook een uitvoerig register van
scheepsnamen. Elke logger is zo in een oogwenk terug te vinden. Beide registers
werden samengesteld door Paul de Kievit.
De kroniek wordt afgewisseld met een feuilleton van een denkbeeldige zeereis met de
vleet. Daarin krijgt men niet alleen een waarheidsgetrouw beeld van het leven en werk
aan boord, maar passeren ook tal van Scheveningse visserstermen de revue. Ook dit
‘vleetvisserslatijn’ wordt met dit boek aan de vergetelheid ontrukt.
Het boek is een belangrijke aanwinst voor de kennis van de Scheveningse vleetvisserij.
Het sluit daarmee naadloos aan op de doelstellingen van onze stichting. Het boek is
ook een eerbetoon aan al degenen die in de betrokken periode in de haringvisserij
werkzaam zijn geweest – van afhouder tot schipper – en die met hun zilver uit de zee
voor Scheveningen bloei hebben gebracht. In het boek zijn zo’n 90 foto’s van
toenmalige vleetschippers opgenomen. Ook daarom zal dit boek een ‘feest der
herkenning’ zijn voor de huidige generatie familieleden.
De uitgave werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Stichting van der
Toorn, Stichting Schevenings Steunfonds, W. van der Zwan & Zn., Rederij Groen,
Cornelis Vrolijk (IJmuiden), Rederij Vrolijk, Grootveld Holding, Stichting David RoosWeijl, Handelmaatschappij Maritiem, Boeg Nautic Scheveningen, West Gedenktekens
en Wout van der Toorn.
Veel leesgenoegen toegewenst vanaf brug en bestuurstafel van de Noordster!
Mr Henk Grootveld, bestuursvoorzitter
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