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Attentie
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deze Nieuwsbrief).

info@stichting-ndsm-herleeft.nl

www.stichting-ndsm-herleeft.nl

Ondertekening huurovereenkomst “De Blauwdruk”

Vooraf en vooral na de oprichting van de Stichting NDSM-Herleeft rees de
vraag hoe dit met de huisvesting zou gaan. Met een stichting die dakloos is,
is niemand gebaat.
De wensen en ideeën van het kersverse bestuur waren talrijk maar de
beschikbare middelen en mogelijkheden waren niet of nauwelijks aanwezig. Zo bleef ook de huisvesting een punt van zorg en aandacht. Soms is
het leven onvoorspelbaar. Wat bleek, de hellingen 2-3 en 4 waren inmiddels
als Rijksmonument aangemerkt en vanwege betonrot en ander verval bleek
een renovatie noodzakelijk. Deze renovatie is inmiddels aangevangen bij
de dubbelhelling 2-3. Aansluitend zal op een later tijdstip ook helling 4
onderhanden worden genomen. Ook de onderzijden en het interieur van de
hellingen wordt aangepakt. Hierbij zal een meer eigentijdse en bruikbare
indeling en inrichting worden gerealiseerd. Het gevolg hiervan is dat alles
dat zich op, aan en onder de hellingen bevindt moet wijken.
Omdat met name helling 4 aan gebruikers onderdak biedt zal voor hen
in een vervangende verblijfs-/werkruimte moeten worden voorzien. Deze
werkplekken zijn inmiddels gerealiseerd en bevinden zich op de NDSM werf
op de locatie waar de “Stichting beheer NDSM werf” is gehuisvest. Zij zijn
in deze ook de verhurende partij. De onderkomens, vier in getal, zijn van
het type Romneyloods. Niet de golfplaten versie zoals op grote schaal in
de tweede wereldoorlog is gebruikt maar een hedendaagse variant daarop,
verticale zijwanden, geïsoleerd, met keukenblok, toilet, meterkast en
verwarming. De aan ons in huur gegeven loods heeft een bruto vloeroppervlakte van 8 x 10 meter. Het is de bedoeling de ruimte multifunctioneel in

Stichting NDSM-Herleeft

2

Nieuwsbrief

te richten. Een mix tussen een informatie-, documentatie- en inloopcentrum.
De ruimte dient geschikt te zijn voor het ontvangen van groepen van elke
leeftijd, het vandaar uit verzorgen van rondleidingen, het onderbrengen van
archiefmateriaal en de historische collectie. De inrichting moet ook laagdrempelige mogelijkheden bieden tot het doen van onderzoek en het
vergaren van informatie door derden. Wij hebben onze huisvesting de
naam “Blauwdruk” gegeven.
Op 14 juli 2014 is door voorzitter Kees-Jan Groen namens de Stichting
NDSM-Herleeft de huurovereenkomst ondertekend. Namens onze stichting
waren ook aanwezig de penningmeester en secretaris. De Stichting beheer
NDSM werf Oost werd vertegenwoordigd door Florian Weigl.
Ruud Slagboom, de samensteller van ook deze nieuwsbrief was hierbij
getuige. Het begin is er, nu komt de tijd van inrichten, opbouwen e.d.

De ondertekening door Kees-Jan Groen.

Stichting NDSM-Herleeft

3

Onze huisvesting “De Blauwdruk”

Nieuwsbrief

NDSM archief

Het bestaan en de locaties van de drie ruimten met daarin historisch materiaal uit de NDSM tijd waren al langer bekend. Onder helling 4 zijn drie
ruimten die bij evenzoveel ondernemers in gebruik zijn. Aan de stuurboordzijde van de helling is materiaal opgeslagen dat door de houtscheepmakers
op en rond de hellingen werd gebruikt. Dit zware materiaal, en dat geldt
zeker voor de rammen, kan een stootje hebben en is niet kwetsbaar.
Aan bakboordzijde ligt dit anders. Hier zijn, over twee ruimtes verdeeld, de
archieven met hoofdzakelijk documenten te vinden. Bij de aangetroffen inhoud valt te denken aan een enorme hoeveelheid tekeningenkokers (lengte
1 meter), archiefdozen, ordners, mappen en pakketten. Hierin bevinden zich
calques (de moedertekeningen), blauwdrukken en recentere afdrukken,
specificaties, correspondentie, tabellen enz.
Niet alleen van bij de NSM en NDSM
gebouwde schepen maar ook van de
hellingen, werkplaatsen, binnen- en
buitenkranen, kantoren en bedrijfswoningen. Zelfs personeelsinformatie is
hiertussen aangetroffen. Een van deze
archieven is thans voor een groot deel
overgebracht naar de locatie van de
Stichting NDSM-Herleeft honderd meter
verderop. Het andere archief zal later
volgen.
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Het overbrengen hiervan is, zelfs over honderd meter, een inspannende
en stoffige bezigheid waarvoor een redelijke bezetting wenselijk is. Na
deze fase zal dan het sorteren op onderwerp en bouwnummer moeten
plaatsvinden. Per verpakkingssoort en onderwerp zal het moeten worden
onderverdeeld. Als laatste zal per verpakking de inhoud moeten worden
beschreven zodat uiteindelijk een duidelijk overzicht van het aangetroffen
materiaal ontstaat.
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Betaald parkeren!

LET OP!
In april 2014 is door de gemeente Amsterdam een begin gemaakt met de
herinrichting van het openbare deel van het voormalige NDSM terrein.
Voor het hele gebied gelegen tussen de Kraanbaan en het sorteerterrein
(t.h.v. restaurant Noorderlicht) geldt nu dat er betaald moet worden voor
het parkeren van motorvoertuigen.
Hiermee is een eind gekomen aan de vrijblijvende en zelfsturende rommeligheid. Het kenmerkende was niet alleen het gratis parkeren maar ook het
gevoel van vrijheid en “iedereen doet maar”. Aan dit tijdperk is helaas een
eind gekomen.
Thans is er een flink aantal parkeerautomaten geplaatst.
Voor 1,30 euro per uur (2014) is u een plek gegund. De
tijden waarop dit fiscaal tarief geldt zijn van maandag
t/m zondag tussen 09.00 - 23.00 uur. De parkeerautomaten
staan niet altijd op voor de hand liggende plaatsen, dus
let op. Een aantal ondernemers heeft eigen parkeerfaciliteiten die niet toegankelijk zijn voor forensen en andere
bezoekers. Deze locaties zijn voorzien van een slagboom.
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Heroïsche strijd van de tanker Ondina.

Zelden zal een ongelijke strijd, zoals die tussen de Nederlandse tanker
Ondina, geëscorteerd door het Brits Indiase korvet HMIS Bengal, en twee
zwaar bewapende Japanse hulpkruisers, een dergelijke onverwachte uitkomst hebben gehad. Eén van de Japanse raiders werd tot zinken gebracht
en de twee geallieerde schepen bereikten ondanks alles een veilige haven.
De heroïsche strijd van de Ondina en de Bengal baarde al tijdens de Tweede
Wereldoorlog het nodige aanzien en is tot op heden een voorbeeld van
moed en doorzettingsvermogen van zowel koopvaardijers als militaire zeelieden.
Op 11 november 1942 kruiste de koers van twee Japanse oppervlakte
raiders die van een Nederlandse tanker en een Brits Indiaas korvet. De
geallieerde schepen vielen de zwaar bewapende Japanse hulpkruisers aan
en waren hierbij in alle opzichten in het nadeel. Het gevecht zou echter
een heel onverwachte uitkomst krijgen.
In de morgen van 11 november 1942 voeren HMIS Bengal en de Ondina
in kiellinie in westnoordwestelijke richting. Omstreeks 11:30 uur zag een
uitkijk op de Ondina op 90 graden over bakboord, op een afstand van
ongeveer 12.000 meter, twee schepen boven de horizon verschijnen. Even
later werden ook vanaf HMIS Bengal de schepen gezien. Op de Ondina en
de Bengal werd alarm geslagen en beide schepen draaiden 90 graden over
stuurboord, weg van de vermoedelijk vijandelijke schepen.
De vijandelijke schepen werden herkend als zijnde Japanse hulpkruisers en
de Bengal stoomde recht op de voorste af. Later herkende men aan boord
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van de geallieerde schepen de zusterschepen Hokoku Maru en Aikoku Maru.
Kapitein Horsman begreep dat hij met zijn langzame tanker nooit op snelheid kon ontkomen aan de snelle Japanse schepen en besloot het gevecht
aan te gaan met zijn 10,2cm kanon. De Hokoku Maru opende het vuur op
HMIS Bengal.
HMIS Bengal beantwoordde het vuur van de Hokoku Maru met de twelve
pounder. Tweede stuurman Bakker van de Ondina, die geschut commandant
was van de tanker en op het achterdek bij het kanon stond, vroeg toestemming aan kapitein Horsman om het vuur te openen. De gezagvoerder van
de Ondina gaf toestemming. De Ondina opende het vuur het vijfde of zesde
schot van de Ondina bracht een geweldige explosie teweeg op de Japanse
hulpkruiser. Een enorme oranje-gele vlam was even zichtbaar en seconden
daarna brak een deel van de achtersteven af het schip zonk. Aan boord van
de Ondina kon men de ogen en oren niet geloven.

Een bijzondere gebeurtenis uit de levensloop van het motortankschip “ONDINA” gebouwd onder
bouwnummer 71 bij de Nederlandsche Dok Maatschappij N.V. te Amsterdam en opgeleverd in 1939.
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Intussen had de Ondina haar laatste 10,2cm granaten
verschoten. Kapitein Horsman liet witte vlaggen hijsen
en gaf order om het schip te verlaten. De machines
werden gestopt en de bemanning ging van boord in
drie reddingsboten en twee reddingsvlotten. De treffer
die de Ondina om 13:08 kreeg op de brug, de laatste
die door de bemanning van HMIS Bengal gezien werd,
doodde kapitein Horsman.

Gezagvoerder W.Horsman

De overgebleven Japanse raider naderde de Ondina tot op 400 meter en
vuurde twee torpedo`s af op het verlaten schip, die beide doel troffen. Er
werden grote gaten geslagen in de stuurboordzijde van tanks nummer 1
en 2. De Ondina kreeg hierdoor een slagzij van dertig graden, maar bleef
drijven op de andere tanks.
De Japanners vuurden nog een torpedo af op de tanker, maar deze miste.
Overtuigd dat de tanker toch verloren was, verliet de Japanse hulpkruiser
het strijdtoneel.
Eerste officier Rehwinkel, wilde terugkeren naar de Ondina. Van de bemanningsleden die zich in zijn sloep bevonden, was echter alleen matroos
Visser bereid met hem mee te gaan. Tweede stuurman Bakker was met de
motorsloep, waarover hij het bevel voerde, inmiddels wel naar de tanker
teruggegaan en samen met derde machinist Leys, de Australische kanonnier
Hammond en de Britse kanonnier Ryan, ging hij aan boord van het hier en
daar nog brandende schip. Bakker en de kanonniers begonnen water binnen
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te laten in enkele bakboordtanks waardoor de Ondina langzaam weer recht
in het water kwam te liggen. Leys ging de situatie in de machinekamer
opnemen en constateerde dat de dieselmotor nog intact was.
De tanker was inmiddels weer recht getrimd. De stokers en machinisten
gingen aan het werk en enkele uren later kon eerste officier Rehwinkel
langzaam vooruit geven en even later zelfs volle kracht vooruit. De zwaar
beschadigde tanker zette koers naar Fremantle terwijl de bemanning de
laatste vuren in het voorschip bluste.
Het was al 17 november geworden eer
de beschadigde Nederlandse tanker
werd verkend door een Australische
Catalina vliegboot, ruim 220 mijl ten
noordwesten van Fremantle. De
volgende dag liep de Nederlandse
tanker de haven van Fremantle binnen
na een reis die niet volgens verwachting
was verlopen en die vijf bemanningsleden het leven had gekost.

De schade op de boeg van de Ondina.

Op 8 november 1948 lag de Ondina afgemeerd aan de Rotterdamse
Parkkade en Koningin Juliana en Prins Bernhard brachten een bezoek aan
het inmiddels beroemde schip. De Ondina was op 9 juli van dat jaar de
Koninklijke Vermelding bij Dagorder toegekend en op 8 november werd
de tekst van dat besluit voorgelezen door de koningin. Daarna onthulde
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Prins Bernhard aan de achterzijde van de brug een bronzen gedenkplaat
met daarop vermeld de onderscheiding die het schip en daarmee haar
bemanning ten deel was gevallen. Toen in 1959 de tanker buiten dienst
werd gesteld, werd de gedenkplaat aangebracht in het hoofdgebouw van
Shell Tankers. Vele bemanningsleden van de Ondina werden persoonlijk
gedecoreerd, kapitein Horsman en hoofdmachinist Niekerk postuum.
De Ondina zelf werd in 1959 gesloopt.

Prins Bernhard onthult aan de achterzijde
van de brug een bronzen gedenkplaat met
daarop vermeld de onderscheiding die
het schip en daarmee haar bemanning ten
deel was gevallen.

Wilt u een uitgebreidere versie van deze heroische strijd horen/zien, komt u
dan binnenkort naar onze expositie ruimte DE BLAUWDRUK.
Daar zal drs. Willem Geluk de tentoonstelling “Het relaas van Shell tanker
Ondina” presenteren.
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Deze tentoonstelling wordt op donderdag 7 augustus a.s. om 16.00 uur
officieel geopend waarbij een ieder die hiervoor belangstelling heeft van
harte welkom is.
De volgende openingstijden van de tentoonstelling zijn als volgt:
vrijdag 8 augustus t/m zondag 24 augustus van 13.00 tot 16.00 uur.
Maandag, dinsdag en woensdag zijn wij gesloten.

Stichting NDSM-Herleeft
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Ik weet nog dat ...

Ik werkte bij de NDSM van 1955-1957 op de leerschool. Hierna ben ik naar
Canada gegaan. Jammer dat er niet veel van de leerschool is te vinden.
Het eerste jaar had ik meneer van Giersbergen (de kale). Deze man was
streng maar goed en daar heb ik leren vijlen. V blok, passers, hamers en nog
meer moesten wij maken. Als je iets verkeerd had gedaan dan pakte hij je
bij je oor en zei: wat staat daar op dat bord? We hadden ‘n groot bord aan
de muur en daar stond op “denk aleer gij doende zijt en doende denk dan
nog”. Ik heb dat gezegde hier veel gebruikt.
Het tweede jaar had ik meneer Visser, ‘n hele rustige man met zwart haar.
Hierbij hebben wij andere dingen geleerd n.l. hakken met beitels en een
gereedschapskistje maken.
Meneer van Dijl was het hoofd van de leerschool. Wij begonnen op het
oude gedeelte van de NDSM en toen kregen wij de nieuwe leerschool. De
school was tussen het dok en de scheepsbouw. Ik hoop dat deze informatie
een klein beetje mag helpen.
Rob Bakker
Cambridge, Canada.

(Noot v.d. red. wat betreft de bedoelde locatie van de nieuwe leerschool,
ook wel bedrijfsschool genoemd maar formeel het Opleidingsinstituut de
Eenheid, waren de theorielokalen en sportzaal inpandig in de koperslagerij.
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In 2009 is het volledige net gerestaureerde pand dat toen was gevestigd
aan de mt Lincolnweg hoek tt Vasumweg door een uitslaande brand
verloren gegaan).

De opleidingsinstituut “De Eenheid”.
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Oproep, uitbreiding werkgroep

Na de oprichting van de Stichting NDSM-Herleeft in april 2013 is er, hoewel
niet direct zichtbaar, toch veel gebeurd. Een jonge stichting promoten,
voor het voetlicht brengen valt niet mee. Tal van zaken moeten worden
geregeld, zowel fysiek als administratief. Niet zelden moet het wiel opnieuw worden uitgevonden en is daarnaast het werven van sponsors, donateurs en Vrienden een verhaal apart. Tevens waren er diverse evenementen
waar de stichting bij betrokken was en is tussen de bedrijven door een
archief uit de NDSM tijd (deels) ontruimd. Uiteraard spelen de financiële
(on)mogelijkheden een grote rol in de voortgang.
Het stichtingsbestuur kent een voorzitter, penningmeester, secretaris en
een algemeen lid. Daarnaast is er de werkgroep. Dit team bestaat uit de
voornoemde bestuursleden (uitgezonderd de voorzitter) en nog twee leden.
De werkgroep levert de “handjes” wanneer dit nodig is.
Omdat wij ook ieder een eigen agenda hebben is het niet makkelijk om de
kleine bemanning gelijktijdig aan dek te krijgen. Het is niet alleen wenselijk
maar voor de gang van zaken ook noodzakelijk dat de onderbezette werkgroep wordt uitgebreid zodat de last niet telkens op dezelfde senioren
schouders rust. Er wordt naarstig gezocht naar (potentiële) Vrienden van de
stichting en andere betrokkenen die hierin iets kunnen en willen betekenen
en hun bijdrage willen leveren.
Te denken valt aan personen (m/v) die zich voor de stichting willen inzetten
m.b.t. het werven van Vrienden, sponsors en donateurs, het bewerken van
foto-/video-/filmmateriaal, archivering (t.z.t. met Adlib), papierconservering/
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-herstel, PR zaken, presentaties/rondleidingen, huishoudelijke taken,
inrichting van de locatie, het ontruimen van het laatste archief, kopij
verzamelen voor de nieuwsbrief en het beheer van de nog komende
website (beide laatste in overleg met de ontwerper).
Voor het bovenstaande geldt en/of, het combineren van taken binnen het
team is zeker geen probleem. Middels deze oproep willen wij de kiel leggen voor een gezellige en gemotiveerde club mensen die begaan is met de
Nautisch-industriële historie in het algemeen en van NDSM in het bijzonder.
Indien u meer informatie wenst te ontvangen neem dan contact op met
de secretaris van de Stichting NDSM-Herleeft en stuur een bericht naar
vriend@ndsm-herleeft.nl

Links de tewaterlating van NDSM BNr. 535, het achterschip van de “Melania” op 27 april 1968.
En rechts de tewaterlating van het voorschip van de “Melania” op 24 augustus 1968.
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Steuntje in de rug door Univé

Een Coöperatie is een soort vereniging die werkt zonder winstoogmerk. Dat
betekent dat Univé geen aandeelhouders maar leden heeft. Uitgangspunt
is dat de winst ten goede komt aan de leden. Daarom wil Univé een deel
van de winst aanwenden voor goede doelen. Als maatschappelijk betrokken
verzekeraar stellen zij in iedere regio van het werkgebied, d.w.z. in de regio
Amsterdam, Den Helder, Groene Hart, Haarlem, HAL, Hoorn, Noord-Kennemerland, Waterland, Zaanstreek en Zwolle, 3 bedragen ter beschikking t.w.:
€ 3.000,- / € 2.000,- en € 1.000,-. Deze bedragen keren zij uit aan de vereniging
of instelling die volgens de leden een steuntje in de rug verdienen.
• Natuur, cultuur of beweging
Juist vanwege onze maatschappelijke betrokkenheid hebben we deze
drie doelen gekozen. Zaken die vaak iets minder onder de aandacht
komen maar juist heel belangrijk zijn.
• Direct aanwijsbaar en eenmalig doel
Idee van deze aanmoediging is om zaken die anders niet uitgevoerd
hadden kunnen worden, alsnog mogelijk te maken. Of om instellingen/
verenigingen die een enorme tegenslag hebben gehad weer op de rit te
krijgen (bijvoorbeeld een clubhuis dat afgebrand is). In de aanmelding
dient duidelijk omschreven te worden waar het Steuntje in de rug voor
wordt benut.
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• Goede onderbouwing
Bij de onderbouwing is het belangrijk dat u aangeeft waar het geld voor
nodig is, hoe het zal worden besteed en wie er profijt van heeft.
• Publiciteit
Uiteraard is uw vereniging of instelling bereid om met ons het succes
te delen en bent u bereid mee te werken aan regionale publiciteit. Als
u hiervoor suggesties heeft of ingangen, is dat zeker raadzaam om te
vermelden.
De Stichting NDSM-Herleeft is door de Univé ledenraad genomineerd en
in aanmerking gekomen voor de toekenning van de 3de prijs. De prijs van
€ 1.000, - is op 28 mei 2014 symbolisch uitgereikt aan het bestuur van de
stichting. De overhandiging vond plaats in het Univé kantoor te Landsmeer.
Univé regio-manager Frank Blokker overhandigde de prijs aan Leo van
der Spek, penningmeester van de Stichting NDSM-Herleeft. Hierbij aan-

De lekkere slagroomtaart.
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wezig waren Marijke van Wijk en Aad Koole namens de Univé ledenraad en
Kees Alberts en Ruud van der Sluis resp. lid en secretaris van de Stichting
NDSM-Herleeft. Onder het genot van koffie is nog nagepraat over de doelstellingen van de stichting. Univé had voor deze gelegenheid een fraaie en
heerlijke taart bij de koffie.
De Stichting NDSM-Herleeft is Univé uiteraard zeer dankbaar voor deze
toekenning. Het geeft namelijk aan dat niet alleen het verleden van NDSM
maar de gehele nautisch-industriële bedrijfstak een toenemende belangstelling trekt.
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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
p/a Hr. R. van der Sluis
Hornwaard 55
1824 SC Alkmaar
U kunt ons natuurlijk ook emailen naar: vriend@ndsm-herleeft.nl
Stichting NDSM-Herleeft
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Bronnen
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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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Contact

Kantoor:
Stichting NDSM-Herleeft
TT.

Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 493 1070

of

		

+31 (0)6 1082 4325 (Ruud van der Sluis)
+31 (0)6 2917 4310 (Leo van der Spek)

Postadres:
Postbus 37181
1030 AD Amsterdam
of
Ruud van der Sluis
Hornwaard 55
1824 SC Alkmaar

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