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NDSM-werfmuseum of NDSM-Herleeft?

Het komt voor dat personen en instellingen zich afvragen wat de verschillen
of overeenkomsten zijn tussen beide bovengenoemde identiteiten. Zijn het
twee verschillende poten onder de NDSM historie of is het hetzelfde maar
met een andere naam? Het onderstaande kan mogelijk een antwoord zijn.
Ondergetekende is ruim vijftig jaar bezig met de geschiedenis van de NDSM
en beide voorgangers NDM en NSM. De jeugdjaren als “noorderling” werden
gekenmerkt door een voorliefde voor schepen, water, het Noordzeekanaal
en het IJ. Hoewel mijn vader, die zelf bij de NDSM werkzaam was, er niet blij
mee was werd ook de NDSM werf door mij als illegaal speelterrein gebruikt.
Als ik samen met mijn vriendjes door de portier in de kraag werd gevat en
mijn vader in kennis werd gesteld stond mij na zijn thuiskomst het een en
ander te wachten. En dat zou volgens de thans geldende pedagogische
normen helemaal fout zijn geweest.
Toen de NDSM later mijn eerste werkgever werd was de omgeving mij dus
niet vreemd, de sfeer, geuren en kleuren kreeg ik al met de paplepel ingegoten. Nu was ikzelf in loondienst bij de NDSM en was het geen speelterrein meer. Ik zal u mijn hele verdere levensloop besparen, het verhaal zou
te lang worden.
Hoe dan ook is er altijd een warm gevoel blijven bestaan voor deze omgeving.
Ook de geschiedenis van de werf bleek interessant en achteraf bezien
heel complex. Op een zeker ogenblik, geen idee meer wanneer dit was,
realiseerde ik me dat ik aan het verzamelen was. In de loop der tijd was er
namelijk steeds meer aan informatie in mijn bezit gekomen. Documenten,
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boeken, foto’s, voorwerpen enz. enz. Er was ongemerkt en onbedoeld een
fraaie collectie ontstaan.
In 2002 ging ik gebruik maken van de vut regeling. Mijn laatste werkgever
Nuon “adviseerde” werknemers van 55 jaar of ouder en/of met 40 dienstjaren
gebruik te maken van deze regeling. Zo gezegd, zo gedaan. Al jaren in Alkmaar
wonende ging ik vanaf toen met regelmaat naar de werf. Zoeken in letterlijk alle hoeken en gaten leverde dat heel veel informatie op. Door allerlei
partijen werd dit nogal argwanend bekeken. Een vreemdeling met schrijfmap,
meetlint en camera werd blijkbaar als bedreigend ervaren, misschien wel
een gemeente ambtenaar of projectontwikkelaar.
Uiteindelijk leverden deze zoektochten en contacten nog meer informatie
op. Het idee ontstond om daar iets mee te doen, ook anderen laten zien wat
er nog herinnert aan het negentigjarige bestaan van de NDSM, inclusief
beide voorgangers en opvolgers.
Zo ontstond het idee voor de
website NDSM-werfmuseum.
Een digitaal museum met het
zoeklicht op het scheepsbouw
en –reparatie verleden in
Amsterdam.
Op de werf is ook de “Stichting
beheer NDSM oost” gevestigd.
Kort gezegd is deze stichting
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actief bij het in goede banen leiden van festivals en andere culturele en
creatieve evenementen.
Er ontstonden al eerder wat contacten tussen de stichting en mijn persoon
en verder was ik daar als eenzame “veldwerker” actief. Op een zeker moment
werd de stichting benaderd door drie studenten van de Reinwardt academie
van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij waren voornemens
om óp de werf een tentoonstelling te gaan inrichten over de NDSM zoals zij
dachten dat het toen was. Om hen van dienst te kunnen zijn is toen de
Projectgroep NDSM-Herleeft opgericht. De projectgroep werd aangestuurd
door de stichting en de leden waren afkomstig vanuit twee historische
verenigingen in Amsterdam Noord en ondergetekende. Leading was Pieter
van Empelen. De stichting heeft de studenten gefaciliteerd, de projectgroep
heeft ze geadviseerd en van materiaal en informatie voorzien en de projectontwikkelaar heeft voor twee maanden aan de m.s. van Riemsdijkweg een
locatie afgestaan. Door de website en het bekend worden van de projectgroep nam het aantal verzoeken voor informatie en assistentie toe.
Om verschillende reden is na een paar jaar besloten de projectgroep naar
een stichtingsvorm over te laten gaan. Dit is in april 2013 gerealiseerd, de
Stichting NDSM-Herleeft was een feit. De link tussen het NDSM-werfmuseum
en de Stichting NDSM-Herleeft is dat ondergetekende de functie van
secretaris binnen de stichting vervult en dat de website er als rode draad
doorheen loopt. Overigens is ook voor onze stichting een website ontwikkeld
die nu nog in de kinderschoenen staat en nog moet groeien.
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Kort gezegd is het zo dat het NDSM-werfmuseum én de Stichting NDSM-Herleeft parallel optrekken. Uiteindelijk, als de tijd rijp is, zullen de website en
de collectie geruisloos overgaan naar de stichting.
Ruud van der Sluis,
secretaris Stichting NDSM-Herleeft.

NDSM-Herleeft bij de Historische markt in het Brederocollege te Amsterdam.
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Opening tentoonstelling van de Shell tanker ONDINA

Speech ter gelegenheid van de opening op 7 augustus 2014 van de tentoonstelling over de tanker ONDINA door kapitein Ed Barsingerhorn, general
manager (maritime) Europa en Afrika.

kapt. Ed Barsingerhorn

Inleiding door Ruud v.d.Sluis

Dames en heren, u allen hartelijk welkom en een speciaal welkom aan
Tony Ryan en zijn vrouw, die speciaal zijn overgekomen uit het Verenigd
Koninkrijk om met ons vandaag samen te zijn. Tony is de zoon van kanonnier
Ryan die tijdens het treffen van de ONDINA met de Japanse raiders op
11 november 1942 aan boord van de ONDINA was.
Ik heb begrepen dat er verscheidene familieleden van Willem Horsman (de
kapitein) en van de tweede stuurman Bakker hier aanwezig zijn – ook aan
hen een hartelijk welkom.
Ik wil ook mijn grote dank uitspreken aan het adres van Willem Geluk en
Ruud van der Sluis voor de hartelijke uitnodiging om hier vandaag de
ONDINA-tentoonstelling te openen.

Stichting NDSM-Herleeft

6

Nieuwsbrief

Natuurlijk is het mij een groot genoegen dit te doen maar meer van belang
is de grote historische waarde van de beide locaties (NSM en NDSM) en het
thema van deze tentoonstelling.
Laten we een moment stilstaan. Nederland is een maritieme natie, geen
twijfel mogelijk, scheepsbouw en scheepsreparatie zijn een integraal deel
hiervan.
Er is echter ook een moment van droefenis. Hier op deze plaats was één van
de grootste scheepswerven ter wereld gevestigd met zo’n 6000 werknemers.
Complimenten aan iedereen op welk niveau ook die zich inzetten om deze
herinnering levend te houden. Er zijn mensen die dit betwisten maar gelukkig
gelooft de meerderheid van ons erin dat de historie een deel van ons leven
is en derhalve bewaard moet worden.
Staat u mij toe enige facetten te noemen. We gaan terug naar 25 augustus
1894 toen werd de NSM (Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij) opgericht, de NDM (Nederlandsche Droogdok Maatschappij) volgde in 1920.
Door een fusie van beide maatschappijen in 1946 ontstond de NDSM
(Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij) met een oppervlakte
van 90 hectaren en een oever van ca. 2 km.
Een wereldspeler in scheepsbouw en scheepsreparatie.
Zo klonken op de werven NSM, NDM en NDSM tezamen ca. 415 maal : Ik
doop u … (ca. 414 maal uitgesproken door een dame en éénmaal door een
heer en wel bij het m.s. Bloemfontein, op afstand tewater gelaten vanuit
Zuid-Afrika).
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Afbeelding van het motorpassagiers en
vrachtschip de Jagergersfontein, zij is een
zusterschip van de Bloemfontein

Een andere bijzonderheid was de bouw van de eerste tanker met dieselvoortstuwing (de Vulcanus) in 1911.

Afbeelding van het motortankschip Vulcanus

Ik weet niet precies hoeveel schepen er voor de Shell Groep gebouwd zijn
maar het moet indrukwekkend geweest zijn.
Ik noem hierbij enige series zoals: De K,D,V en de M-klasse. Ik ben zo gelukkig
geweest om op diverse schepen te mogen varen.
Maar vandaag zijn wij hier om hulde te brengen aan de ONDINA en wel
speciaal om hetgeen is gebeurd in november 1942.
Stichting NDSM-Herleeft
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De Japanners hadden 14 vrachtschepen met passagiersaccommodatie
omgebouwd tot hulpkruisers en twee van hen de Aikoko Maru en de Hokoku
Maru kruisten het pad van de ONDINA en het escorte schip de BritschIndische mijnenveger Bengal.
De Japanse schepen waren uitgerust met 8 moderne 14 cm kanonnen en
twee watervliegtuigen.
De ONDINA (hier gebouwd in 1939) beschikte over een 10,2 cm kanon met
40 granaten en een aantal machine geweren. De Bengal was uitgerust met
een 7,6 cm kanon en een aantal machine geweren en diepte bommen.

Noot van de redactie:
Het verdere verloop van de heroïsche strijd van de ONDINA heeft u kunnen
lezen in nieuwsbrief nr. 3 van augustus 2014.

Afbeelding van het motortankschip ONDINA
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Foto collage opening ONDINA tentoonstelling

Opening van de Expo door het
luiden van een scheepsbel
door kapt. Ed Barsingerhorn

Drs.Willem Geluk

Onze expo ruimte De Blauwdruk
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Oud krantenartikel over de Ondina

Drs. Willem Geluk en Tony Ryan zoon van een der
gunners a.b ms Ondina

De drank voorziening
Mr. & Mrs. Ryan
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Woord van dank.

Ton v.d. Weijde, in zijn werkzame leven fotograaf bij de NDSM, heeft eerder
dit jaar aangeboden om de bij het NDSM-werfmuseum aanwezige collectie
dia’s, glasplaatjes en zwart/wit negatieven te digitaliseren. Dit materiaal is
afkomstig van verschillende oud werknemers van de NDSM. De kleurendia’s
tonen afbeeldingen van verschillende proefvaarten met mammoettankers
richting de Lisnave werf in Portugal. Maar niet alleen opnamen tijdens het
passeren van de Hembrug en de sluizen bij IJmuiden maar ook details aan
boord van de schepen zelf zijn goed te zien.
Nog interessanter zijn de zwart/wit negatieven. Deze negatieven zijn
omgezet naar positieve digitale afbeeldingen. Ook deze opnamen zijn gemaakt door een werknemer en wel hoofdzakelijk voor, tijdens en kort na de
oorlog bij de Nederlandsche Dok Maatschappij.

De Shell tanker Opalia in 1938 bij de NDM.
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Er zijn niet alleen veel opnamen bij van schepen die bij de NDM in aanbouw
zijn en daarop volgende tewaterlatingen maar ook van andere opdrachten
zoals duikers, bruggen, dekschuiten, de Duitse vernielingen in 1944 en het
aansluitende werfherstel. Hieronder ook opnamen die mogelijk tijdens een
proefvaart naar Noorwegen zijn gemaakt en van de omgeving van de NDM
zoals de NSM en Tuindorp-Oostzaan. Verder nog opnamen van bruggen
bij Nijmegen en Zaltbommel. Die foto’s zijn kort na de oorlog gemaakt en
hierop is goed de oorlogsschade te zien. Niet onwaarschijnlijk is dat de
NDM heeft meegewerkt aan het herstel van deze bruggen. Omdat met name
beeldmateriaal over de werven tijdens de tweede wereldoorlog schaars is
mag dit zeker als een aanwinst worden beschouwd.

Een duiker voor Zeeburg in Amsterdam klaar voor de
tewaterlating bij de NDM.
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Het is een mooie aanwinst voor de NDSM collectie en er mag zeker niet
onvermeld blijven dat het hier totaal om ruim 700 afbeeldingen gaat. Het
digitaliseren van een dergelijk bestand doe je niet even op een regenachtige
maandagavond. Daarom, Ton, ook vanuit de Stichting NDSM-Herleeft, onze
dank.

De Marticia bij het naderen van de brug over de Taag bij
Lissabon

Stichting NDSM-Herleeft
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Ik weet nog dat ...

Na bankwerker, ben ik gevraagd voor de tekenkamer werktuigbouw (WTB), ik
moest dan wel verder leren middels de avond –MTS, 3 avonden in de week.
Nadat een deel van de tekenkamer WTB verhuisde naar werf Oost, ze
kwamen dus bij de nieuwbouw scheepstekenkamer te zitten, ben ik verhuisd naar het reparatiekantoor werf West waar we introkken bij de daar
gevestigde scheepsreparatietekenkamer (bij Holewijn, Steensma, Krul,
Mulder,...).
Daarna heb ik ook nog een jaar denk ik, als begroter werktuigbouw gewerkt
op de calculatie afdeling (Brinkman was de chef WTB) die toen gevestigd
was in het nieuwe hoofdkantoor.
Volgens mij werd daar ook weer de tekenkamer werktuigbouw gevestigd (of
was dit apparatenbouw geworden?).
Rene Blokker.

Noot van de redactie:
Dhr. R.M. Blokker was in de periode
1958-1969 in bovengenoemde
functies bij de NDSM werkzaam.

1964 tekenkamer werktuigbouw Werf West
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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
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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

17

Nieuwsbrief

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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