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Voorwoord
Het bestuur van de Stichting NDSM-Herleeft heeft het genoegen 
u de tweede nieuwsbrief te mogen aanbieden. Hoewel dit de 
tweede nieuwsbrief is, is het de eerste uitgave in eigen beheer. 
De vorige uitgave van december 2013 is toen door een andere 
goedwillende partij voor ons gerealiseerd. Nu gaan wij voor een 
eigen “huisstijl” waarbij de hoofdkleur een verwijzing is naar het 
bij de NDSM veelvuldig toegepaste blauw.
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Toen, nu en later.

Een nieuwsbrief dient maar één doel, het informeren over nieuwe ontwikke- 
lingen, nieuws dus. Toch is het voor de beeldvorming zinvol om eenmalig 
aan te geven wat aan het nieuws voorafgaat. Uiteraard is het onmogelijk 
in dit bestek de negentigjarige geschiedenis van de NSM, NDM en NDSM te 
verwoorden en daar is een nieuwsbrief ook niet voor bedoeld. 

De geschiedenis van de NDSM is niet in een paar woorden te vangen.  
Verhuizen, uitbreiden, overleven, samengaan, opdelen, staken en sluiten 
zijn slechts enkele werkwoorden die van toepassing zijn. 

Zware tijden braken aan voor de NDSM. Dit bedrijf, de grootste aaneen  
gebouwde Nederlandse werf, werd opgedeeld in (opnieuw) twee afzonderlijke 
werven voor reparatie en nieuwbouw, resp. de ADM en, opnieuw, de NSM. Dit 
heeft niet lang mogen duren. Met name in het laatste kwart van de vorige 
eeuw deed zich een domino-effect aan sluitingen en faillissementen voor 
in de Nederlandse scheepsbouw en reparatie industrie.

Een willekeurig gekozen gebeurtenis uit de roemrijke 
geschiedenis van de N.D.M, N.S.M. en N.D.S.M. Hierbij 
de tewaterlating van NDSM BNr. 535, het achterschip 
van de “Melania” op 27 april 1968.



3Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

De NSM werf bleef achter als een desolaat gebied, kaal en gestript, een  
vrijstaat, een paradijs voor krakers en alternatieve gebruikers. Ook zaken  
die minder het daglicht konden verdragen, deden zich voor. Nu is alles 
gereguleerd, gebruikers zijn bekend en erkend, hebben zich verenigd en 
voelen zich daar thuis. Er is een gebruikerspopulatie ontstaan van zzp’ers, 
kunstenaars en andere kleine ondernemers naast grote gebruikers met  
(inter)nationale allure. Denk hierbij aan MTV, Hema, Red Bull, Alliander, 
Greenpeace en Pernod. 

Maar wat ontbreekt in deze opsomming? Dat is het historisch besef. 
De gebruikers, groot en klein, willen vooruitkijken, een plek verwerven. 
Ongetwijfeld de meest vervuilde grond in de gemeente Amsterdam kent 
grondprijzen die ver boven het maaiveld uitsteken. Hierbij is het lastig om 
alle partijen kennis te laten nemen van wat daar ooit is gebeurd, wat op de 
plek waar zij zich bevinden heeft plaatsgevonden. Maar de kruistocht tegen 
het verval bleek niet tevergeefs. Er is een snel groeiende (inter)nationale 
belangstelling gaande, vanuit alle richtingen wordt informatie gevraagd. 
De NDSM staat in de schijnwerpers. De redenen voor de belangstelling zijn 
zeer divers maar het historische besef lift daar steeds vaker in mee. Dat de 
website NDSM-werfmuseum.nl daarin een grote rol speelt, is zeker.
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Toen in 2011 een aantal studenten van de Amsterdamse Reinwardt academie 
op de werf een “experience” wilde organiseren die over de NDSM zou gaan, 
werd hierop door de Stichting beheer NDSM werf oost positief gereageerd. 
Voor die gelegenheid werd de Projectgroep NDSM-Herleeft opgericht.  
Deze gelegenheidsformatie kende echter geen bestuur en structuur, er 
werd op ad hoc basis samengewerkt. Toen de belangstelling zoals eerder 
aangegeven, bleef groeien, heeft de voornoemde stichting ons, de project- 
groep, geadviseerd eveneens naar een stichtingsvorm over te gaan. Dit 
heeft april 2013 plaatsgevonden. De Stichting NDSM-Herleeft is nu een  
feit. Het bestuur kent een voorzitter, een penningmeester, een secretaris 
en twee leden en binnen de stichting opereert het projectteam. Dit zijn de 
“handjes” van de stichting. 

Stichting NDSM-Herleeft hangt momenteel nog bij NDSM-beheer aan het 
infuus maar dat heeft tal van voordelen. Want vanuit het niets beginnen, 
vergt veel creativiteit en vooral ondersteuning in elke vorm. Beide stich- 
tingen vullen elkaar nu aan waar nodig is, ieder met een eigen inbreng 
en een eigen doelstelling. Richt NDSM-beheer zich op festivals en andere 
culturele manifestaties, wij gaan met Stichting NDSM-Herleeft voor het be-
houd van de industriële nautische geschiedenis. Te beginnen bij de NDSM.  
Beide stichtingen hebben hun specifieke doelgroep.
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Wat nu verder

De gebouwen, hellingen en kraan op “werf Oost” hebben een Rijks-monumen- 
tenstatus. Onlangs is een begin gemaakt met de renovatie van de hellingen 
2 en 3. Helling 4 volgt in een latere fase. Onder helling 4 liggen nog twee 
tekeningarchieven. Deze twee archieven worden door ons overgenomen, 
opgeslagen, georganiseerd, beheerd, gedocumenteerd en t.z.t. gepresenteerd. 
Er is reeds een begin gemaakt met het overbrengen van de enorme hoe- 
veelheid materiaal. Waar laten we dit? 

Op het werfterrein, bedoeld wordt de werf Oost (nieuwbouw), is voor ons 
twee zeecontainers ieder van 12 meter geplaatst. Hierin staan kasten en 
Lundiastellingen waarop al het materiaal wordt opgeslagen. Het gaat om 
een grote hoeveelheid kokers met tekeningen, archiefdozen en ordners. Het 
materiaal in de kokers betreft overwegend calques, de moedertekeningen, 
van schepen, gebouwen en kranen. 

De tekenkamer werktuigbouw West, 1964.
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Op deze locatie is voor ons ook een ruimte neergezet (zie bijgaande af-
beeldingen). Geïsoleerd en voorzien van keukenblok, toilet, meterkast en 
verwarming. Het vloeroppervlak is 10m x 8m. Deze ruimte gaat fungeren als 
informatie- en documentatiecentrum. Belangstellenden, groepen, scholen 
en personen die informatie zoeken, kunnen hier - na afspraak - terecht.  
Tevens zal in deze ruimte een deel van de collectie worden getoond en  
thematentoonstellingen worden georganiseerd. Naast de ontruiming van 
de archieven zal ook het centrum moeten worden ingericht. Dit is een 
project op zich en het betreft hier zowel meubilair als huishoudelijke- en 
kantoorartikelen. 

De wens is dat het centrum zal worden geopend door het onthullen van 
de naam. Door wie en wanneer is nu nog even de vraag. Daarbij worden de 
Vrienden, donateurs, sponsors en media uiteraard uitgenodigd. Wij houden 
u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Informatie centrum

Het opbouwen van het skelet. Het storten van de betonnenvloer. Op 7 februari 2014 is het bouwwerk 
gereed.
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Zeer gelukkig is de stichting uiteraard me de ondersteuning, o.a. in natura, 
door het Stadsdeel Noord, Noordwaarts en NDSM-beheer.  

Voorts mag zeker niet onvermeld blijven de financiële injectie die is ont-
vangen door de inzet van de heer Lavooij, vereffenaar-secretaris namens 
de Stichting Pensioenfonds voor de Scheepsbouw- en Machine Industrie 
(SMI) in liquidatie. Gezien het geringe resterende liquidatiesaldo heeft het 
college van vereffenaars besloten het bedrag aan een aantal goede doe-
len ter beschikking te stellen waaronder NDSM-werfmuseum en Stichting 
NDSM-Herleeft. SMI ondersteunt het initiatief van Stichting NDSM-Herleeft 
om de geschiedenis van de Scheepsnieuwbouw en -reparatie te laten her-
leven, de bedrijfstak waarvoor SMI vanaf 1942 de pensioenen verzorgde.

Ook heeft de ledenraad van Univé de Stichting NDSM-Herleeft genomineerd  
voor het ‘Steuntje in de rug’. Een prachtig initiatief waarbij Stichting NDSM- 
Herleeft kans maakte op 3000, 2000 of 1000 euro. Univé keert deze bedra-
gen uit aan 3 verenigingen of instellingen, die volgens hen een steuntje in 
de rug verdienen. Herleeft heeft als steuntje in de rug 1000 euro ontvangen. 

Tenslotte, op het voormalige Middenterrein van de NDSM staat naast de 
Kraanbaan een recent pand dat verschillende gebruikers onderdak biedt. 
O.a. VNUMedia, Hema en Alliander/Hoom zijn daar gevestigd. De laatst- 
genoemde onderneming heeft het interieur voorzien van geprojecteerde 
afbeeldingen die de NDSM tonen in verschillende perioden. Voor onze mede- 
werking hierbij heeft ook het aan Alliander gelieerde Hoom een bijdrage 
gedaan. Voor al deze verstrekkers laten wij de scheepshoorn loeien.  
Wie sluit aan in de rij?  

Sponsoring & donaties.
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ANBI

Stichting NDSM-Herleeft heeft nog geen ANBI status. Bij een gunstige 
beslissing betekent dit dat u bepaalde belastingvoordelen kunt behalen bij 
schenkingen en donaties. 

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra  
giftenaftrek. Meer informatie hierover is t.z.t. te verkrijgen bij Stichting 
NDSM-Herleeft en vindt u op www.anbi.nl.

Vlnr Alkmaar, Ragusa en Porsanger, 1958 Harmattan wordt verlengd, 1968
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Vriend worden

Middels uw financiële steun kunnen wij het werk voortzetten en wat hier 
door de vele duizenden werkers is gepresteerd in kaart brengen. De nog 
aanwezige kennis willen wij graag aan de jongeren en geïnteresseerden 
doorgeven.  

U bent al Vriend van Stichting NDSM-Herleeft vanaf 25 euro per jaar. Vrienden 
van Stichting NDSM-Herleeft worden voor bijzondere bijeenkomsten en 
events rondom Stichting NDSM-Herleeft uitgenodigd, ontvangen korting  
en Vrienden worden per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de laatste  
ontwikkelingen. Eens per jaar organiseert Stichting NDSM-Herleeft een 
vriendendag. 

U wordt Vriend door het aanmeldformulier op de volgende pagina te mailen 
of per post naar ons op te sturen en uw bijdrage aan ons over te maken. Wij 
nemen daarna contact met u op.  
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij Ruud van der Sluis, 072-5613393.

Wilt u als bedrijf een sponsorbijdrage doen, dan vragen wij u contact met 
ons op te nemen via onderstaand mailadres:  
vriend@ndsm-herleeft.nl
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Aanmeldformulier

De kosten van € 25,- per jaar heb ik overgemaakt op de bankrekening  
NL30 ABNA 0478 7615 62 tnv. Stichting NDSM Herleeft. Zodra mijn bijdrage 
binnen is, krijg ik een bevestiging. 

Voornaam- en achternaam:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Email:

Geboortedatum:

Wat is uw relatie met de NDSM:

 ik ben regelmatig bezoeker

 ik ben oud werknemer van:

 ik ben geïntereseerd in:

U kunt het antwoordformulier opsturen naar:

Stichting NDSM-Herleeft
Postbus 37181
1030 AD Amsterdam

U kunt ons natuurlijk ook emailen naar: vriend@ndsm-herleeft.nl
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Ik weet nog dat ...

Zo nu en dan ontvangt de Stichting NDSM-Herleeft prachtige verhalen van 
oud werknemers of hun nabestaanden. Zowel verbaal als per brief en in 
toenemende mate per e-mail. 

De redaktie heeft besloten om deze verhalen in een terugkerende rubriek in 
de Nieuwsbrief te plaatsen. Deze rubriek heeft de titel “Ik weet nog dat ... “.

Het eerste verhaal voor deze rubriek is van Hans Jansen.

“Mijn vader Adrianes (Janus) Jansen heeft zijn 40 jarig jubileum bij de NDSM 
gehad in 1965. Waarschijnlijk kwam hij naar Amsterdam in 1924  van  
Kinderdijk, waar hij geboren was in 1905. Hij stierf in 1988 in Amsterdam. 

Van de ooms heb ik geen informatie, van neven nog minder. Janus Jansen 
werd een specialist op het gebied van pokhouten lagers voor de schroef- 
assen van de schepen die naar de NDM-NDSM kwamen. Dit was een van de 
dingen die door de Modelmakerij werd gedaan.

Janus Jansen (vader), modelmaker, woonde in Tuindorp Oostzaan.  
Arie jansen (oom), ijzerwerker, woonde ook in Tuindorp Oostzaan.  
Willem Jansen (oom), machinebankwerker, woonde aan de Oostzanerdijk.
Elbert Jansen (oom), vormer in gieterij, woonde ook aan de Oostzanerdijk.  
Elbert Jansen (neef), controleur in machinekamer, woonde in Tuindorp 
Oostzaan.
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Ikzelf heb het ambacht van houtmodelmaker geleerd op de N.D.S.M. Nijver-
heidsschool “De Eenheid” en was daar klaar mee op 1 Juni 1953 waarna ik 
op het “Dok” heb gewerkt tot ik naar Canada emigreerde in Juli 1955.  
Ik kan helaas mijn personeelsnummer niet herinneren.”

Hans Jansen 
Guelph, Ontario 
Canada
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Colofon

Redaktie:  

Ruud van der Sluis 
Leo van der Spek

Vormgeving: 

Ruud Slagboom

Hekkewagen nr. 8, 1963.
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Kantoor:

Stichting NDSM-Herleeft

tt. Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam

Tel.: +31 (0)20 493 1070

Postadres:

Postbus 37181

1030 AD Amsterdam

Contact

info@stichting-ndsm-herleeft.nl

www.stichting-ndsm-herleeft.nl


