
Nieuwsbrief nr. 12 Juni 2017

Inhoud
• Vrouwen in de scheepsbouw

• Dodenherdenking Tuindorp-Oostzaan

• Een willekeurig gekozen gebeurtenis uit de roemrijke 
geschiedenis van N.D.M., N.S.M. en N.D.S.M.

• Exmachina

• Oproep

• Vriend worden

www.stichting-ndsm-herleeft.nlinfo@stichting-ndsm-herleeft.nl

STICHTING NDSM-HERLEEFT

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
mailto:info%40stichting-ndsm-herleeft.nl?subject=
http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl


2Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

Vrouwen in de scheepsbouw

Ondanks dat de scheepsbouw- en reparatiesector door de eeuwen heen per 
definitie een volledig door mannen gerunde bedrijfstak was, is daar in de 
vorige eeuw de deur toch voorzichtig op een kier gezet voor het toelaten 
van vrouwelijke werknemers. 

Dames van de boekhouding. Bron: NDSM Werf museum.
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Bij de Nederlandsche Scheepsbouw 
Maatschappij (NSM) en de Nederlandsche 
Dok Maatschappij (NDM) was dit in de 
eerste helft van de twintigste eeuw niet 
anders. Helaas is niet bekend hoe en 
onder welke voorwaarden en omstandig- 
heden de eerste vrouwen bij deze werven 
werden ontvangen. Evenmin is het exacte  
aantal vrouwen bekend dat voor de 
tweede wereldoorlog bij beide bedrijven 
werkzaam was. 

Wel is zeker dat vrouwen niet op de 
werkvloer werden toegelaten. Een bedrijf 
waar vuil, rook, stank, lawaai en gevaar 
de boventoon voerden was ook niet  
echt een vrouwvriendelijke omgeving 
te noemen. Ongetwijfeld zal een deel 
der mannelijke werknemers het een en 
ander met argwaan hebben bekeken en 
eveneens zonder twijfel zullen er vele 
foute grappen zijn gemaakt. Dit kon 
immers nooit goed gaan, wat had een 
vrouw op de werf, op hun werf te zoeken. 

Dames van de magazijnadministratie. Bron: NDSM Werf museum.
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Aan de andere kant, veel vrouwen zullen wellicht de stap niet hebben durven 
nemen of zij mochten vanuit hun omgeving niet naar een scheepwerf. Veel 
bedrijfstakken ook, waaronder met name de zware industrie, waren niet 
toegerust tot het in dienst nemen van vrouwen.  En zeker ook de vooroor-
delen zullen een rol hebben gespeeld. Wat de negatieve meningen binnen 
de arbeiderspopulaties dan ook mochten zijn geweest, er kwamen vrouwen 
op de werf! De directies hadden besloten. 

Koffiedames. Bron: NDSM Werf museum.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Hoe dit bij de NDM is verlopen is, is niet helemaal duidelijk. Wel is uit in ons 
bezit zijnde informatie gebleken dat er aldaar voor de tweede wereldoorlog 
minstens vier vrouwen werkzaam zijn geweest. Alle vier als werkster. Twee 
van hen zijn in 1924 in dienst getreden, een in 1926 en een ander in 1928. 
Wonderlijk is dat deze informatie bij de NSM niet is teruggevonden. Werden 
er soms werksters ingehuurd via een buitenfirma (schoonmaakbedrijf)? Het 
is mogelijk.  

Maar de NSM was niet geheel zonder een vrouwelijke werkneemster.  
Enkelvoud? Ja, inderdaad, één vrouw. Dit was mejuffrouw Kram. Zij kwam  
op 1 april 1926 als 18 jarige bij de NSM in dienst als mejuffrouw en is dit  
tot haar vertrek in 1968 gebleven. Het onderscheid tussen mejuffrouw,  
juffrouw en mevrouw is op haar niet van toepassing geweest. Zij was ook 
een van de schaarse vrouwen die een bedrijfsjubileum heeft meegemaakt, 
twee zelfs. Een vijfentwintig en een veertigjarig jubileum vielen haar ten 
deel. Zij begon als telefoniste en voor de tweede wereldoorlog was zij 
lange tijd de eerste en ook enige vrouw in vaste dienst bij de NSM. Het is 
eerder gezegd, het was een mannenbolwerk. 

Als het gaat over het aannemen van vrouwen bij de NSM en NDM dan 
stonden er zeker geen rijen dames voor de poort te wachten om te worden 
aangenomen. Het personeelsoverzicht, dat overigens niet volledig is maar 
toch bijna 14.000 namen bevat, toont pas ná de tweede wereldoorlog een 
stijgend aantal vrouwen in loondienst. Het grote aantal namen wil echter 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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niet zeggen dat zij allemaal gelijktijdig in dienst waren. Een huwelijk stond 
gelijk aan ontslag, niet meer werken voor een baas maar klaar staan voor 
man en kinderen, dat was volgens de geldende normen het ultieme doel.  

Het gevolg was dat er een groot verloop was in het sterkte. Later is dit beleid 
aangepast. Vrouwen kregen een stem en lieten zich horen. Vrouwenbewe-
gingen en emancipatie hebben veel invloed gehad op de positie van de 
vrouw, ook op de werkvloer. Wat niet wil zeggen dat de strijd al gestreden is. 

Koffiedames tijdens een receptie. Bron: NDSM Werf museum.
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Maar nog steeds gold wel dat zij in de tweede helft van de vorige eeuw 
niet op de hellingen, in de dokken en werkplaatsen of aan boord te vinden 
waren. Waar dan wel? Er is een flink aantal beroepen bekend met een over-
wegend vrouwelijke bezetting op de werf zoals:  koffiedame/serveerster 
later ook cafetariamedewerkster, (pons)typiste, bibliothecaresse, (directie)
secretaresse, laborante, maatschappelijk of sociaal (mede)werkster, gezins- 
verzorgster, telefoniste, telexiste, tekenaar, juriste en receptioniste.  Het 
grootste verloop vond volgens het personeelsoverzicht bij de koffiedames 
plaats. Werd de aanwezigheid en inzet van al deze dames gewaardeerd? 
Volgens een brief van een der NDSM directeuren, Ir. C.J. Scherpenhuijsen, 
zeker wel. 

In 1975, het Internationale Jaar van de Vrouw, 
ontvingen alle dames in loondienst bij de 
NDSM een bruine enveloppe met daarin een in 
cellofaan verpakte sjaal en een begeleidende 
brief. 

De aanhef was op zich al bijzonder, bij de 
NDSM waren de afstanden tussen directie, 
leidinggevenden en de werkvloer groot en 
strikt gescheiden. Familiair en amicaal gedoe 
tussen de verschillende bloedgroepen was  
niet gebruikelijk. Dat de directeur begon met de 
aanhef “Lieve Dames” is daarom opmerkelijk. 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De brief gaat verder: 

De N.D.S.M. is een bij uitstek “mannen-bedrijf”; van de totale bedrijfs- 
bezetting neemt U nog geen 2% voor Uw rekening. In het “Jaar van de Vrouw” 
meenden wij dan ook eens speciaal de aandacht te moeten vestigen op onze 
dames-werkneemsters. Uw charmante verschijningen zijn vaak een bron van 
inspiratie en het feit dat U hier werkt wordt door velen bijzonder op prijs 
gesteld. Als bewijs van onze waardering vindt U hierbij een ingesloten sjaal. 
Wij hopen dat U hem vaak zult dragen en wij menen dat hij – middels het 
embleem – de band tussen N.D.S.M. en haar werkneemsters onderstreept. 

De Directie.

Helaas is niet bekend hoeveel werknemers in 1975 bij de NDSM in dienst 
waren dus blijft 2% in dit geval niet meer dan een getal. Hoe de man/vrouw 
verhouding toen was zal altijd een vraag blijven want de NDSM hield in 
1979 op te bestaan. Zouden de sjaals vaak gedragen zijn?  

Tenslotte, mejuffrouw Kram eindigde 
haar carrière bij de NDSM als cheffin  
van de telefonistes. 

1967. cheffin mej. Kram. 
Bron: NDSM Werf museum.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Op 4 mei jl. vond in Tuindorp-Oostzaan voor de 71ste keer de jaarlijkse dodenherdenking  
plaats.

Vanaf  18.00 uur werd men verwacht  in de Bethelkerk waar het Harmoniecorps Tuin-
dorp Oostzaan o.a. Arioso van J.S. Bach ten gehore bracht. Hierna hield mevr. Greetje de 
Jong een welkomstwoord. Dominee Trinus Hikma  vertelde een aangrijpend verhaal uit 
de oorlogsperiode waarna kinderen van de diverse basisscholen hun gedichten voorla-
zen.

Hieronder het winnende gedicht van Tara Amajoute

  

VREDE

Duizenden mensen waren bang…

Duizenden mensen hadden pijn…

Duizenden mensen waren gevlucht…

Duizenden mensen hadden tranen… 

Duizenden mensen hielden hoop… 

Duizenden mensen hebben gestreden.. 

En duizenden mensen hebben geleden… 

 Maar waarom ?

Waarom moest het zo 

Waarom moest het op deze manier ?

Omdat één persoon de baas wou zijn ?

Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is

Niemand mag dit vergeten … 

Dodenherdenking Tuindorp-Oostzaan

Het herdenkingsmonument op het 
Planetenplein 
Foto: Leo van der Spek

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Niemand kan dit vergeten …

Maar helaas gebeurt het nog steeds …

Denk eens aan anderen …

Denk eens aan hoe jij je zou voelen als je dit moest meemaken …

Daarom staan we op 4 mei hierbij stil.

En hopen we dat het nooit meer gebeurt.

Om 19.00 vertrek stille tocht vanaf de Bethelkerk, voorafgegaan door een tamboer,  met 
daarachter de kinderen met de bloemstukken, die bij het monument werden neerge-
legd. De heer Frans Jurrema, bestuurder van het stadsdeel Noord, hield vervolgens  een 
toespraak  die  om  2 minuten vóór 8 uur gevolgd  werd  door de de Last Post. Daarna 
werd  2 minuten stilte in acht genomen. Na het Wilhelmus volgde de kransleggingen.

Wat inmiddels een traditie is geworden, werd er ook een bloemstuk namens de Stichting 
NDSM-Herleeft gelegd door  Jan Breurken en Leo van der Spek.

Kinderen die bloemstukken gaan neerleggen bij het monument - Foto: Leo van der Spek

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Hierbij het motorvrachtschip  BEIRA  met accommodatie voor 12 passagiers 
voor de Portugese rederij Companhia Nacional di Navegaçāo te Lissabon. 
Gebouwd door de  Nederlandsche  Dok en Scheepsbouw Maatschappij v.o.f.  
onder bouwnummer 509.

Op dinsdag 21 mei 1963 werd het m.s. BEIRA, gebouwd door de Nederland-
sche Dok- en Scheepsbouw Mij. (v.o.f.) te Amsterdam, aan de rederij, de  
Companhia Nacional di Navegaçāo te Lissabon opgeleverd. Hiermede  
verkreeg het schip dan wederom de nationaliteit van het land waar haar 
casco gebouwd werd, nl. Portugal. De Portugese werf Arsenal do Alfeite bij 

Een willekeurig gekozen gebeurtenis uit de roemrijke
geschiedenis van N.D.M., N.S.M. en N.D.S.M.

De BEIRA tussen pieren van IJmuiden op weg naar volle zee voor de proeftocht.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Lissabon heeft het casco van het schip gebouwd en na de tewaterlating is 
het casco in de loop van december 1962 naar Amsterdam gesleept.

De strenge winter heeft niet 
nagelaten bij de afbouw moeilijk-
heden en oponthoud te veroorzaken. 
Zo kon het transport van de motor,  
die door Stork-Hengelo gebouwd 
werd, doordat de waterwegen  
bevroren waren, eerst na een ver-
traging van meer dan zes weken 
plaatsvinden. Dat dit aan de uitein-
delijke prestaties van de motor in  
het schip niets afgedaan heeft,  
bewijst het feit dat gedurende de 
technische proeftocht een snelheid 
van bijna 20 knopen gehaald werd.

De samenwerking tussen Portugese 
en Nederlandse bedrijven bij de  
bouw van de BEIRA is bijzonder 
goed geweest. 

Het is prettig dit te kunnen constateren nu er uitgewerkte plannen bestaan 
voor de bouw van een grote reparatie-werf in de haven van Lissabon waar-
bij Portugese, Zweedse en Nederlandse werven, waaronder de N.D.S.M., 
betrokken zijn.

Op 10 november 1962 de tewaterlating van de 
BEIRA bij de Potugese werf  Arsenal do Alfeite bij 
Lissabon

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De overdracht vond plaats in aanwezigheid van de heer De Sant’ana, de 
Portugese Consul in Amsterdam en de heer Dr. Correira de Barros, President 
van de Companhia Nacional di Navegaçāo, die het schip als reder overnam. 
Mevrouw  Corrreira de Barros verrichtte op 10 november van het vorige jaar 
de doopplechtigheid. Voorts waren er vertegenwoordigers van de Potugese 
werf, waar het casco gebouwd werd, van de Koninklijke Machine Fabriek 
Gebroeders Stork en Co. N.V., die de motor leverde en van de N.D.S.M.- 
zijde, commissarissen, leden van de directie en aandeelhouders, die juist 
daarvóór de jaarlijkse Aandeelhouders Vergadering hadden bijgewoond.

December 1962 ,de BEIRA op weg naar de N.D.S.M.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Het m.s. BEIRA is gebouwd als een open en gesloten shelterdecker, met de 
voortstuwingsinstallatie midscheeps en met een korte bak en kampagne. 
Het draagvermogen als open shelterdeck-schip is 12.000 ton. Als gesloten 
shelterdeck-schip 14.000 ton.

Het schip voldoet aan de eisen van Lloyd’s Register of Shipping voor de 
hoogste klasse.

Het plaatsen van zware mast Het plaatsen van zware mast

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De lengte over alles is 161,66 m., de lengte tussen de loodlijnen 146,46 m., 
de breedte op de spanten 21,26 m., de holte tot het bovendek 12,65 m. en 
de diepgang 8,53 m. als open en 9.40 m. als gesloten shelterdecker.’

Vóór de machinekamer bevinden zich drie ruimen met drie doorlopende 
dekken en achter de machinekamer twee ruimen. Bovendien zijn er tanks 
ingericht voor het vervoer van eetbare olie.

De machinekamer

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Alle luikdeksels in het bovendek en boventussendek zijn van staal en ge-
construeerd voor een gemakkelijke lading-behandeling.                                                                                                                             

De BEIRA is uitgerust met accommodatie voor 12 passagiers. De voort- 
stuwingsinstallatie bestaat uit een 8-cilinder enkelwerkende 2-takt Stork 
dieselmotor met oplading, type H.O.T.L.O, gebouwd bij de Koninklijke  
Machine Fabriek Gebroeders Stork en Co. N.V. te Hengelo.

21 mei 1963 de overdracht van de  BEIRA 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De motor ontwikkelt 10.250 bhp bij 115 toeren per minuut en is geschikt 
voor het gebruik van zware olie. De overeengekomen proeftochtsnelheid was 
18 knopen bij een diepgang van 8,53 m., welke snelheid bij de technische 
proeftocht gemakkelijk gehaald werd. Het schip is, wat draagvermogen  
betreft, het grootste vrachtschip van de huidige Portugese koopvaardijvloot. 

De  BEIRA  voor het eerst in dok 3 van de N.D.S.M.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Algemeen-plan van de BEIRA. Bron: Schip & Werf  nr. 14,  juli 1963

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Het tweede gedeelte van het algemeen-plan van de BEIRA. Bron: Schip & Werf  nr. 14,  juli 1963

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Exmachina Group

Op de voormalige NDSM werf zijn bepaalde bouwkundige objecten verdwenen/ 
gesloopt en zijn ook nieuwe panden verrezen. Een deel van het onroerend 
goed, al dan niet aangemerkt als Rijksmonument, heeft een andere bestem-
ming gekregen. Andere gebruikers die geen deel hebben uitgemaakt van 
de voormalige scheepsbouw en –reparatieactiviteiten benutten nu deze 
locaties. Al deze ondernemers maken naar tevredenheid dankbaar gebruik 
van de nog bestaande panden en geven daar nu een eigen invulling aan.

1959, op helling 5 de Zaria, rechts aan de afbouwpier de Borgholm - Foto: Werfmuseum

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Zo ook in het aan de afbouwhaven gelegen “gebouw Kersten”. Na het einde 
van de scheepsbouwperiode in 1984, is dit pand nog enige tijd in gebruik 
geweest bij de Belangenvereniging voor Baanloze Scheepsbouwers, afge-
kort tot BBS. In de wandelgangen algemeen bekend als de Baanderij welke 
inmiddels óók is opgeheven. 

Het bedoelde pand is na de BBS/Baanderij periode ook een eigen leven 
gaan leiden als de IJ-Kantine, waarbij de oorspronkelijke naam als gebouw 
Kersten ondergeschikt en vergeten is geraakt. De IJ-Kantine is een succes- 
volle onderneming gevestigd op de begane grond van dit pand. De eerste 
en tweede etage boden plaats aan twee andere ondernemers. 

De eerste etage heeft sinds kort een nieuwe gebruiker, de Exmachina Group 
(www.exmachinagroup.tv) 

Zij zijn gevestigd op de oorspronkelijk 
eerste etage. Omdat er eerder een 
tussenetage is gebouwd is de eerste 
etage nu als tweede etage aangemerkt 
enz. Op vrijdag 16 juni j.l. vond de 
feestelijke ingebruikname plaats in 
de nieuwe locatie van de Exmachina 
Group in gebouw Kersten.

Voorafgaande aan de verbouwing en 
ingebruikname zijn wij als stichting 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
http://www.exmachinagroup.tv
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benaderd door de Amsterdamse architecte Annemarieke Gehéniau met het 
verzoek om fotomateriaal aan te leveren waarmee de Exmachina Group  
locatie zou worden “ingekleurd”. Uiteraard hebben wij aan dit verzoek 
voldaan en digitaal een aantal mogelijk geschikte afbeelding aangeleverd. 
Twee daarvan zijn op heel groot formaat, liggend met grijstinten, op de 
wanden geprojecteerd. Uiteraard hebben de foto’s met de werfhistorie te 
maken. 

De Exmachina Group heeft haar waardering voor ons, de Stichting NDSM- 
Herleeft, laten blijken door het doen van een financiële ondersteuning. 
Dit is in grote dank door ons aanvaard en maakt het mogelijk om nog 
meer werk te maken van het behoud en onderzoek naar het Amsterdamse 
scheepsbouw en –reparatieverleden in de Noorder IJ-polder. 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Oproep

Naast het bestuur van de Stichting NDSM-Herleeft functioneert ook de werk-
groep. De werkgroepleden verlenen hand en spandiensten binnen de stichting. 

Er is behoefte aan uitbreiding van de werkgroep. De werkzaamheden zijn 
divers en vragen geen bijzondere fysieke eigenschappen. Het werk is niet 
gevaarlijk en belastend, de dagen en tijden van aanwezigheid zijn zelf te 
bepalen. Wij zoeken mensen die de handen uit de mouwen willen steken, zich 
thuis voelen in het scheepsbouw verleden, belang stellen in techniek, schepen 
en alles dat daarmee samenhangt, maar vooral ook gemotiveerd zijn. 

Wij zoeken mensen die genegen zijn tot het voorbereiden en uitvoeren van 
presentaties in onze locatie op de werf of elders en het voorbereiden en uit- 
voeren van rondleidingen over de werf. 

Laat u niet afschrikken door een vermeend gebrek aan kennis. U zal volledig 
worden bijgepraat.  

Voorts zoeken wij een vrijwilliger die kijk heeft op het organiseren van een  
bibliotheek in aanleg en het doen samenstellen van een index van de aan-
wezige personeelsbladen. Het gaat hier om ruim zesduizend pagina’s van het 
NDSM maandblad de Werfbode. 

Geslacht, achtergrond en leeftijd spelen geen rol, alleen enthousiasme telt. 

Voor meer informatie vindt u de contactgegevens in deze nieuwsbrief.

Het bestuur.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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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. In de nabije toekomst hoopt de Stichting NDSM-Herleeft 
eens per jaar een vriendendag te organiseren.. 

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

http://www.stichting-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
p/a Hr. R. van der Sluis 
Hornwaard 55
1824 SC Alkmaar

U kunt ons natuurlijk ook emailen naar: vriend@ndsm-herleeft.nl

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Colofon

Redaktie:  Ruud van der Sluis & Leo van der Spek

Vormgeving: Ruud Slagboom

16 december 1978 H.K.H. Prinses Margriet doopt de Incotrans Spirit - Foto: Werfmuseum

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl


27Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

Kantoor:

Stichting NDSM-Herleeft

TT. Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam

Tel.: +31 (0)6 1082 4325 (Ruud van der Sluis)

 +31 (0)6 2917 4310 (Leo van der Spek)

Postadres:

Ruud van der Sluis

Hornwaard 55

1824 SC Alkmaar 

Contact

info@stichting-ndsm-herleeft.nl

www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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