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Zo nu en dan wordt ons gevraagd wat er nog te vinden is van bij de NDSM 
en beide voorlopers NSM en NDM gebouwde schepen. Het antwoord kan 
kort zijn, in verhouding tot de totale productie, weinig.

Maar dat is niet een antwoord waar de vragenstellers op zitten te wachten.

Dat er bij de voornoemde werven veel meer geproduceerd is dan alleen 
schepen en boten is redelijk onbekend. Logisch, schepen vallen zowel 
tijdens de bouw, tewaterlating als de vaart meer in het oog dan b.v. een 
brugdek, reactorvaten of de staalconstructie voor een school.

Er zijn bij voornoemde werven tussen 1894 en 1984 718 schepen aanbesteed.

Overigens is dit niet het aantal dat in de vaart is gebracht. Brand tijdens de 
bouw en vervolgens sloop en vernielingen door de bezetter in september 
1944 brengen dit aantal naar beneden. De productie in de oorlogsperiode is 
ook een grijs gebied en daarmee wordt niet alleen de kleur van de schepen 
bedoeld. Er is namelijk niet meer met zekerheid te bepalen welke schepen 
voor deze klant daadwerkelijk zijn (af)gebouwd. Het aantal van 718 schepen 
zal dus zeker veel lager zijn geweest. Aannemelijk is ook dat aan het einde 
van de oorlog een poging is gedaan om sporen uit te wissen. In de na- 
oorlogse periode zullen de werfdirecties niet met trots over de (gedwongen) 
werkzaamheden voor de bezetter hebben gesproken. Het was immers geen 
tijd om trots op te zijn.

Zo nu en dan wordt ons gevraagd wat er nog te vinden
is van de bij de NDSM en beide voorlopers NSM en NDM
gebouwde schepen

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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In de tijd dat de werven nog bestonden is na de stapelloop, tewaterlating  
zo u wilt, een groot aantal schepen naar allerlei landen vertrokken en nooit 
meer teruggekeerd naar ons land. Veel van deze schepen zijn in beide 
wereldoorlogen vergaan of dusdanig afgeleefd dat alleen slopen nog rend-
abel was. Een zoektocht wordt ook bemoeilijkt omdat schepen niet zelden 
van eigenaar, thuishaven en/of naam wisselden, soms meerdere malen.

Toch is er tot nu (2017), een klein aantal objecten overgebleven. Als we dan 
toch een globale opsomming maken van wat nog rest geeft dit, onder voor-
behoud, het volgende resultaat: 

1908 – ss. Prins van Oranje, salonboot voor de N.V. Alkmaar Packet. Gebouwd  
op de oude werf aan de Conradstraat en aldaar van stapel gelopen. 
Heeft thans een ligplaats in de Amsterdamse Nieuwe Houthaven aan de 
Dantzigerkade 40, recht tegenover de NDSM. www.prins-van-oranje.nl

1923 - Brandaris (2), reddingboot voor de Noord- en Zuidhollandsche  
Reddingsmaatschappij.

Eveneens gebouwd op de oude werf maar met een stoombok te water 
gelaten. De Brandaris is geheel gerenoveerd en in beheer bij de Stichting 
Behoud oudste Motorreddingboot Terschelling. Daar is ook de thuishaven te 
vinden. http://www.oudereddingsglorie.nl/cms/brandaris/

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
http://www.prins-van-oranje.nl
http://www.oudereddingsglorie.nl/cms/brandaris/
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De Prins van Oranje kort na de bouw

De Prins van Oranje heden ten dage 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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1931 - Rijkspont 5, Rijkswaterstaat was opdrachtgever voor de bouw van  
de Rijksponten 4, 5 en 6 die gebouwd zijn op helling 4 op de nieuwe werf 
aan de noordoever van het IJ. Rijkspont 5 ligt thans in Amsterdam voor het  
Centraal Station waar het als drijvende fietsenstalling fungeert.

Reddingboot Brandaris met genodigden aan dek De Brandaris in 2015

1931 tewatelating Rijkspont 5 2017 Rijkspont 5 als fietsenstalling achter het Amster-
damse CS

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Van Speijk in het IJ

KRI Slamet Riyadi 352 in tropische wateren

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Hr.Ms. Tjerk Hiddes nog voor de werf KRI Ahmad Yani 351

1965 - Hr.Ms. van Speijk, fregat, volgens 
laatste bericht nog in dienst bij de Indone-
sische marine als KRI Slamet Riyadi 352.  
www.youtube.com/watch?v=klvmiDQdLac

1965 - Hr.Ms.Tjerk Hiddes, fregat, volgens 
laatste bericht nog in dienst bij de Indone-
sische marine als KRI Ahmad Yani 351.  
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=53&v=fb5k_0wzimo 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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KNSM De Bonte Zwaan

1966 - drijvend kantoor voor dochtermaatschappij Vrachtmail van de  
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM). Thans als 
Bonte Zwaan met een ligplaats aan de Haparandadam in de Amsterdamse 
Nieuwe Houthaven, recht tegenover de afbouwpier van de NDSM. 

http://www.bontezwaan.nl/ 

1967 - Hr.Ms. Isaac Sweers, fregat, volgens laatste bericht nog in dienst bij 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
http://www.bontezwaan.nl/%20
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Hr.Ms. Isaac Sweers tijdens de stapelloop

KRI Karel Satuit Tubun 356

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Het dok in aanbouw kort na de tewaterlating vanaf
helling 5

Scheepswerf Vooruit te Zaandam is thans eigenaar van
het dok

de Indonesische marine als KTI Karel Satsuit Tubun 356

1968 - drijvend droogdok voor het Staatsvissershavenbedrijf IJmuiden, 
thans in gebruik bij scheepswerf Vooruit te Zaandam. 
http://www.scheepswerfvooruit.nl/NL

1982 - H-114, lauch barge, bestemd voor United Offshore Shipping B.V. Heer-

Ponton H-114 op helling 2-3 H-114 in 2011 in het Calandkanaal

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
http://www.scheepswerfvooruit.nl/NL
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Maquette van de Ibis De gestripte Ibis in 2011

ema Groep, schijnt zo nu en dan ook in een Nederlandse haven te liggen.

1982 – Ibis, kraanschip voor Ballast Nedam N.V. schijnt nog te varen, echter 
zonder de kraan

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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In memoriam Leo van der Spek

Op donderdagochtend 19 oktober 2017, vernamen wij als bestuurs- en  
werkgroepleden tot onze grote schrik dat Leo van der Spek ’s nachts was 
overleden. Leo was vanaf de oprichting van de Stichting NDSM-Herleeft in 
april 2013, als penningmeester aan de stichting verbonden.

Leo zette de eerste stappen als leerling scheepsbouwer bij de 5de Ambachts- 
school, de later 5de LTS, aan de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord.

1953, 5de ambachtschool a.d. Meeuwenlaan. Leo als derde van links vooraan.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De NDSM werd in 1954 zijn werkgever, hij begon bij een bedrijf dat door-
lopend groeide, veranderde en vooral de nadruk legde op kwaliteit. De af-
deling waar Leo laatstelijk werkzaam was, de ontwerpafdeling, werkte met 
hoog gekwalificeerd personeel. Fouten maken op deze afdeling zou daarna 
immers overal op de werf merkbaar zijn.

Het bouwen van schepen was een zeer 
uitgebreid en ingewikkeld proces. Vanaf 
het moment dat Leo bij de NDSM in dienst 
kwam zouden in de volgende decennia vele 
nieuwe technieken en ontwikkelingen op 
scheepsbouwgebied elkaar opvolgen. De 
schepen werden steeds groter, de in twee 
delen gebouwde tankers kwamen en alles 
vanaf kiellegging tot oplevering veranderde 
mee. Niet alleen de schepen maar ook de 
hele inrichting van de werf, technieken en-
mogelijkheden waarmee Leo zijn werk deed 
veranderden.

Het was in 1979 toen de NDSM v.o.f. werd 
opgeheven. De beide pijlers onder de NDSM, 
de NSM en NDM, eveneens. De overname Leo op de werf in 1972

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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door de ADM en opnieuw een NSM, bleek na 1984 niet meer rendabel. Beide 
laatsten gingen in dat jaar failliet. Dat de werf bij Leo diep zat werd snel 
duidelijk.

In 2013 werd de Stichting NDSM-Herleeft opgericht. Leo werd gevraagd en 
stemde toe om als penningmeester binnen de stichting actief te worden. 
Als penningmeester was Leo zeer secuur, verkwisting kwam in zijn woorden- 
boek niet voor. Een dergelijke kwaliteit is een zege.

Leo, onze nestor, ontpopte zich ook als 
leermeester, hij liet geen moment on-
benut om met zijn blijkbaar altijd aan-
wezige tekenpotlood minicursusjes  
scheepsbouwkunde te geven. Niet op 
een tekenbord maar op de witte tafel-
bladen. Vele scheepsbouwtechnieken, 
omschrijvingen en vakjargon kwamen 
aan bod. Elke niet juiste bewoording 
was voor hem aanleiding om, al dan niet 
mét potlood, uitleg te geven.

Omdat de bemensing van de werkgroep 
van de stichting onderbezet is  
participeerde Leo ook in deze werk-
groep. Leo was van mening dat het  
werkwoord “werken” ook als zodanig 
moest worden bezien. Leo, onze nestor

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Ondanks dat de fysieke conditie van Leo veel en zwaar werk niet meer toe- 
liet, gaf hij daar niet snel aan toe. Met elkaar, verdeelden wij de lasten, 
iedereen deed wat in haar of zijn vermogen lag. Leo liet zich niet weer-
houden om ook aan te pakken. Het was aan ons om zo nu en dan aan de 
noodrem te trekken, dan werd het voor hem letterlijk tijd voor uitblaas 
momenten.

Zijn aanpakmentaliteit kon zich niet verenigen met een overlegcultuur. 
Oeverloos gezwam en discussiëren waren niet zijn ding, aanpakken lag 
hem, ondank de beperkingen, beter. Leo, gepokt en gemazeld in de scheeps-
bouwwereld, was een NDSM’er in hart en nieren. Dat gold ook voor zijn, 
soms ironische, scheepsbouwhumor. In tegenstelling tot het “hellingvolk” 
was zijn humor wel enigszins gekuist, beschaafder, dat wel.

Leo had ook zo zijn momenten van ergernis, hij kon zich storen aan de 
teloorgang van de scheepsbouw en van de scheepsbouw kennis zoals die 
vroeger was. Ook de verloedering en het verval van het nog resterende en 
openbare deel van de werf Oost van de NDSM. Andere ergernissen waren de 
niet aflatende fouten in het beschrijven van de NDSM historie door personen  
die, niet gehinderd door enig historisch besef, van alles op het internet of 
in gedrukte vorm lieten verschijnen.

Zijn streven was dat er een locatie zou komen waarin de Nederlandse 
scheepsbouw en –reparatiegeschiedenis in een verdiend echt museum zou 
komen, óp de voormalige werflocatie.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Thans zijn wij als stichting bezig met  
interne verhuizingen, het verplaatsen  
van de ontzettend grote hoeveelheid  
archiefmateriaal naar de nieuwe ruimte  
op de werf van de Damen Shiprepair  
Amsterdam.

Leo keek uit naar de voltooide inrichting,  
het kon hem niet snel genoeg gaan.  
Alle bouwtekeningen, boeken, foto’s en  
documenten inzichtelijk bijeen gebracht  
voor onderzoek, door onszelf en door  
derden. De stichtingslocatie “de Blauw- 
druk” een meer museale en completer  
aanzien geven was ook een wens. Er zijn  
nog vele andere plannen gemaakt waar  
hij naar uitkeek. Leo kan dit helaas niet  
meer meemaken.

Wij wensen Gerie, zijn echtgenote, en de (klein)kinderen veel sterkte toe.

Namens bestuur en werkgroep van de Stichting NDSM-Herleeft.

Leo op de werf in 1972

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Bij de Stichting NDSM-Herleeft is thans een vacature binnen het bestuur. 
Wij willen graag kennismaken met een persoon die zich primair beschik-
baar wil stellen als penningmeester. 

Naast het bestuur bestaat ook de werkgroep. Alle functies binnen het 
bestuur en werkgroep worden vervuld door onbetaalde vrijwilligers, een 
flinke dosis enthousiasme is daarom van groot belang. 

Niet noodzakelijk is kennis van de  
scheepsbouw en –reparatie. Wij  
bouwen en repareren geen schepen,  
wij willen deze bedrijfstak onder de  
aandacht brengen en de werven  
weer een gezicht geven voordat het  
te laat is. Bij ons gaat het om  
geschiedenis en informatie.

Als de nieuwe penningmeester zich óók wil verdiepen in het verleden van 
de nautische industrie en/of bereid is om óók binnen de werkgroep de 
handen uit de mouwen te steken is dit uiteraard prima maar niet verplicht. 
Het laatst genoemde betreft overigens geen zware lichamelijke belasting. 
Binnen de werkgroep gaat het met name om uitzoekwerk en vastleggen en 
beheren van de collectie en het archiefmateriaal zoals bouwtekeningen, 
documentatie en fotomateriaal.  

Vacature penningmeester

PENNINGMEESTER 
GEZOCHT

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Onze activiteiten vinden enerzijds plaats op de voormalige nieuwbouw  
locatie van de NDSM in onze ontvangstruimte ‘de Blauwdruk’ en anderzijds 
in onze archiefruimte bij Damen Shiprepair Amsterdam (voorheen de  
reparatiewerf van de NDSM). 

Wij maken van u geen scheepsbouwer maar maken u uiteraard wel volledig 
wegwijs. 

Voelt u zich geroepen de taak van penningmeester op u te nemen, wilt u 
eerst rondkijken en/of meer informatie ontvangen, dan kunt u contact  
opnemen met de secretaris van de Stichting NDSM-Herleeft via  
06 1082 4325.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Het is onze wens om deze nieuwsbrief in de eerste plaats met nieuws te 
vullen. Als er echter geen nieuws te melden is dan willen wij toch aandacht 
besteden aan zaken die lezenswaardig zijn en iets verduidelijken.

Wij nodigen iedereen uit om kopij aan 
te leveren dat eventueel geplaatst kan 
worden.

Het maakt niet uit of u wel of niet zelf bij 
de NDSM werkzaam bent geweest. Ook 
nabestaanden, buurtbewoners, werk- 
nemers van andere werven van toen en 
nu, relaties enz. zijn welkom.

Er zijn wel een paar voorwaarden. Er moet een verwijzing zijn naar de  
Amsterdamse haven, scheepsbouw en –reparatie en schepen die op de  
aldaar gelegen werven zijn gebouwd en gedokt. Ook belevenissen vanuit  
de personeelsverenigingen, de werkomstandigheden en anekdotes zijn 
welkom. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen en 
de naam van de inzender zal vermeld worden indien haar of zijn bijlage 
wordt geplaatst.

U bent van harte uitgenodigd.

Schrijvers gezocht voor onze Nieuwsbrief

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Wij bedanken langs deze weg ook nu 
weer alle donateurs, vrienden van de 
Stichting NDSM-Herleeft en schenkers 
van historisch materiaal.

Op deze wijze maken wij de collectie 
completer en wordt het NDSM verhaal 
steeds meer zichtbaar.

Het bestuur.

Onze dank

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
mailto:vriend%40ndsm-herleeft.nl?subject=Vriend%20worden
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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
mailto:vriend%40ndsm-herleeft.nl?subject=Vriend%20worden
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Colofon

Redactie:  Ruud van der Sluis

Vormgeving: Ruud Slagboom

De Oslofjord

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

Stichting NDSM-Herleeft

TT. Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam

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

Postadres:

Ruud van der Sluis

Hornwaard 55

1824 SC Alkmaar 

Contact

info@stichting-ndsm-herleeft.nl

www.stichting-ndsm-herleeft.nl

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

