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Op 16 januari 2015 is Ruud van der Sluis onder de helling 4 gegaan. Daar 
bleken tot zijn grote verbazing een paar ruimtes, bescheiden van omvang 
als	magazijn,	werkplaats	en	twee	koffiehoeken	te	zijn	ingericht.	Een	kalender	
met ontklede dame uit 1980 geeft aan dat dit uit de NSM tijd moet dateren. 
Het was alsof iedereen van de ene op de andere dag verdwenen is. Alles is 
er nog, gereedschap, hijsmateriaal, banken, stoelen, tafels, een helm, Turkse 
kranten,	speelkaarten,	kleding,	kattenvoer,	koffie,	suiker,	melkpoeder,	kopjes,		
e.d.

Verder veel materiaal dat op en rond de hellingen in gebruikt was. Het 
merendeel is naar de container gebracht, het was even sjouwen maar het is 
gelukt. De rest wordt later gedaan. Er ligt, hangt en staat namelijk nog meer 
materiaal.

De foto’s hieronder geven een indruk hoe het er uit zag.

Ruimte onder helling 4

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Imposante herdenking van de Februaristaking 2015

Imposant lijkt het juiste woord om deze herdenking van de Februaristak-
ing 1941 samen te vatten. Veel waardering viel onder de circa tweeduizend 
deelnemers te beluisteren voor de mooie en klare speech van burge-
meester Geke Faber van Zaanstad. 

Ontroerd toonden velen zich toen  
actrice Rosa da Silva fragmenten voor-
las uit het dagboek van Anne Frank.  
En toen zij met muzikale begeleiding 
van violist Oene van Geel haar bijdrage 
aan de herdenking afsloot met een 
prachtige vertolking van het oude  
Jiddische lied ‘Wos Geween is Geween’.

Na de kransen kwamen de bloemstukken, de boeketten en soms zomaar 
enkele bloemen.

Een uitgebreid verslag over deze herdenking kunt u op de website van de 
februaristaking.nl

Bron: www.februaristaking.nl

Foto: Hans Mooren

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
http://februaristaking.nl
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STAAKT… eenmalig op de NDSM-werf

De theatrale vertelling STAAKT… over de Februaristaking heeft dit jaar meer 
opvoeringen dan ooit. Op vijf middelbare scholen zijn zo’n acht voorstel-
lingen. Daarnaast was er een opvoering op 13 februari op de voormalige 
NDSM-werf in Amsterdam-Noord en een op 22 februari in het Lloyd Hotel in 
Amsterdam. Op 25 februari waren delen van STAAKT… te zien op de herden-
king  bij het Dirk van Nimwegencentrum  en bij die van Abvakabo in de 
Stopera.

De voormalige NDSM-werf en het Lloyd 
Hotel zijn locaties van historische 
betekenis. De NDSM-werf speelde een 
belangrijke rol bij het uitbreken van  
de staking. Over de geschiedenis van  
de werf werd verteld door voorzitter 
Marten Wijbenga van de Baanderij, de 
vereniging van voormalige werknemers.

In het Lloyd Hotel vertelde Annette Lubbers over het inderhaast inrichten van 
dit hotel in februari 1941 als gevangenis en over de misdadige behandeling 
die de daar circa 150 gevangen gezette Februaristakers moesten ondergaan. 
De volledig uitverkochte opvoering van STAAKT… maakte veel gevoelens los 
bij de aanwezigen en werd afgesloten met een donderend applaus.

Bron: www.februaristaking.nl

Foto: P. van Britsom

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Shipdock BV nu Damen Shiprepair Amsterdam

“Een korte terugblik op de locatie”

In 1872 werd een begin gemaakt met de aanleg van de Noorder IJ-polder 
(Polder VIII). Het betreffende gebied wordt, met de klok mee, omsloten door 
de Oostzanerdijk, Zijkanaal I, Noorzeekanaal en Zijkanaal H. In de zuidoost 
hoek van de polder werd, hoewel de plannen al eerder gereed waren, na de 
eerste wereldoorlog een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe werf 
van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM). In het begin van 
de twintigerjaren werd ook begonnen met de bouw van Tuindorp Oostzaan. 

In de tijd dat de NSM bezig was met de voorbereidingen om naar “de over-
kant” te gaan werden er ook plannen ontwikkeld voor het vestigen van een 
scheepsreparatiewerf in de Noorder IJ-polder. 

Ir. J. Wilmink, tot 1921 directeur bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd, was 
intensief bezig met het uitwerken van de plannen daartoe. Het NDSM-werf-
museum beschikt over veel tot nu onbekende informatie dat o.a. bestaat 
uit correspondentie tussen Ir. Wilmink en B&W van Amsterdam, juristen, 
notarissen, architecten, banken e.d. én er zijn ontwerpschetsen, artist- 
impressions en berekening aanwezig. Zo was de vraag of het vier gegraven  
dokken of drijvende dokken zouden moeten worden. Gegraven dokken 
hadden achteraf de voorkeur omdat de bouwtijd, bouwkosten en het onder-
houd gunstiger bleken. Tevens was kans op averij geringer. Uiteindelijk zijn 
de plannen niet gerealiseerd. Een andere partij met als roerganger J.H.C. 
Salberg heeft met de reeds gemaakte en aangepaste plannen een doorstart 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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gemaakt en zo ontstond in 1920 de Nederlandsche Dok Maatschappij N.V. 
(NDM), door een strook agrarisch gebied nog gescheiden van de NSM. Bijna 
gelijktijdig vonden de verdere afbouw van de NSM en de eerste fase van 
Tuindorp Oostzaan plaats. Vanaf dat moment ook is altijd een verweven-
heid geweest tussen de werven en Tuindorp Oostzaan. Een groot deel van 
het personeel was daar ook woonachtig. Dit was op zich niet verwonderlijk, 
openbaarvervoer vanuit de stad en omliggende gebieden was nauwelijks 
aanwezig en zelfs het bezit van een “rijwiel” was niet binnen ieders bereik.

Van de oorspronkelijke vier  
geplande even grote dokken 
zoals links op de Amsterdamse  
haven-kaart uit 1912 rood is 
ingetekend is niets terecht 
gekomen, het werden er drie 
van verschillende afmetingen. 
Verder werden een model 
makerij, gieterij, werktuigbouw-
loods (de latere machinefabriek) 
en reparatieloods gebouwd. 

In de eerste helft van de twintigerjaren werden ook twee betonnen hellingen 
en een scheepsbouwloods gebouwd en een deel van de grond afgegraven  
om als insteekhaven te fungeren. Deze haven is niet lang daarna weer 
gedempt omdat de behoefte aan een derde helling en meer opslag- en 

Kaartdetail

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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werkruimte bestond. De derde helling is in de dertigerjaren in gebruik ge-
nomen. De NDM was derhalve van vele markten thuis wat ook bleek uit de 
tweede gevoerde bedrijfsnaam n.l. Eerste Nederlandsche Maatschappij tot 
Exploitatie van Pneumatische Installaties.

Toen de directies van de NDM en NSM besloten tot samen-
werking ontstond in 1946 de NDSM, een vennootschap 
onder	firma.	De	NDM	werd	de	reparatiepoot van de NDSM 
vof, vanaf toen aangeduid als de werf West. De in de oorlog 
nog op stapel gezette schepen werden nadien afgebouwd 
en daarna werd gestopt met de nieuwbouw. Deze speciali- 
teit ging geheel naar de werf Oost, de voormalige NSM. De 
overige werkplaatsen bleven waar ze waren en werden uitgebreid en er 
werd een vierde dok gebouwd. De NDSM beschikte vanaf de fusie dus over 
acht hellingen. Uiteindelijk werden de drie voormalige NDM hellingen op 
één klein stukje na dat thans nog bestaat, gesloopt en werden de gieterij 
en	modelmakerij	na	de	opheffing	van	de	NDSM	gesloten.	In	1980	is	de	giet-
erij gesloopt.  

In	1979	werd	de	NDSM	als	vennootschap	onder	firma	opge-
heven. De Amsterdamsche Droogdok Maatschappij kwam 
inclusief haar drijvende dokken naar de voormalige werf 
West en heeft daar de reparatie voortgezet. Het nieuwbouw- 
deel, de werf Oost, van de NDSM werd, hoewel er geen  
enkele relatie was met de nieuwbouwwerf van voor 1946, 

logo NDSM

logo ADM

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


8Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

opnieuw de NSM. Een oude naam met nieuwe bazen. In 1984 viel zowel 
voor de ADM als voor de NSM het doek. Het afhandelen van de lopende 
zaken was nog gaande maar toen hield het op. Voorgoed.

Na wat tussenstappen zijn de reparatie en onderhoud succesvol voort-
gezet door Shipdock B.V. (Amsterdam en Harlingen). Shipdock had in haar 
bedrijfslogo deels het aangepast NDSM logo verwerkt maar niet alleen de 
werfnaam Shipdock is voor oud NDSM’ers vertrouwd, de NDSM bedrijfsvaar-
tuigen droegen ook deze naam (+volgnummer). Ook speelt mee dat een 
deel van het NDSM personeel van werf West overging naar de ADM, de ver-
trouwde werklocatie bleef voor hen gehandhaafd. Ook Shipdock was gespe-
cialiseerd in reparatie en onderhoud. Niet meer het type schepen uit de 
NDM en NDSM tijd, het betreft nu onder andere offshore, trawlers en ferries. 
Shipdock was al een loot aan de Damen stam maar de naam Shipdock is als 
werfnaam nu niet meer van toepassing. 

Ook nu gaan we weer over naar een andere naam. De werf v.h. Shipdock is 
nu een van de vijftien over de wereld verspreidde bedrijven van Damen die 
te vinden zijn in Amsterdam 2x, Schiedam, Stellendam, Den Helder, Rotter-

logo Shipdock logo Damen

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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dam 2x, Harlingen, Vlissingen, Brest, Duinkerke, Oskarshamn, Dubai, Singa-
pore, Emiraten van Sharjah en Kaapstad. De nieuw naam voor Shipdock B.V. 
is nu Damen Shiprepair Amsterdam (DSA).

Voor het chronologische overzicht is het in grote lijnen: NDM, NDSM (west), 
ADM, Shipdock, DSA. 

Wij willen onze goede relatie, zoals wij die ook al hadden met Shipdock, 
met	de	firma	Damen	continueren.	Vooral	omdat	juist	op	die	locatie	een	be-
langrijk stuk Amsterdamse industriële geschiedenis ligt. De NDSM is thans 
gereduceerd tot een roepnaam, een begrip voor feest- en festivalgangers en 
als broedplaats voor creatieve zelfstandigen en ondernemingen van naam. 
Daarom is blijvende aandacht voor de scheepsreparatieactiviteiten zoals 
dit al 95 jaar in de Noorder IJ-polder plaatsvindt zeer gewenst. 

De voorzitter van de Stichting NDSM-Herleeft was tot in 2014 de managing 
director bij Shipdock BV en heeft thans een andere functie bij Damen. Wij 
zullen er naar streven om met Flip van der Waal zijn opvolger bij de Damen 
vestiging in Amsterdam, een goed contact op te bouwen. Uiteraard geldt dit 
ook naar alle andere werknemers bij DSA. 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Na circa 50 jaar keert het schaalmodel van  de N.D.S.M.- Stork 8 cylinder 
diesel motor type HOTLO – welke is vervaardigd in de leerschool werktuig-
bouw van het opleidingsinstituut “De Eenheid”  in 1961,– weer terug op de 
werf.     

Wij zijn na enig speurwerk op het spoor gekomen van het model. Het model 
heeft jaren tentoongesteld gestaan in de Kweekschool voor Scheepswerk-
tuigkundigen aan de Schipluidenlaan te Amsterdam. We kwamen in contact 
met dhr. J.P. Stuifbergen (oud hoofd opleiding Techniek Hogeschool van 
Amsterdam), die wist waar het model zich nu bevond, nl. in IJmuiden bij het 
Nova College Maritieme Academie.

Dhr. Stuifbergen heeft contact opgenomen 
met het Nautisch College te IJmuiden en wel 
met dhr. P. van der Meulen. Dit heeft geleid 
tot een bezoek aan het college op 11 maart 
j.l. door dhrn. Stuifbergen, Ruud v.d Sluis en 
Leo	v.d.	Spek.	Na	de	koffie	hebben	wij	het	
model kunnen bekijken in de machinehal 
v.h.College. Daar deelde dhr. v.d. Meulen 
ons mede dat de Stichting NDSM-Herleeft 
het model mocht hebben. Dit is een zeer 
welkome geste voor de uitbreiding van onze 
collectie. 

Het schaal model van de N.D.S.M.-Stork-dieselmotor

Model in de machinehal van het 
college 11 maart 2015

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Ons probleem is alleen nog het transport 
naar ons onderkomen de “Blauwdruk” 
op het voormalig NDSM-werf terrein. Wij 
hopen dit binnenkort op te lossen. Het 
model staat op een kist met daarin de  
elektromotor met  
vertragingskastje, de globale afmetingen 
zijn: breedte kist 81 cm. lengte 207 cm. de 
totale hoogte inclusief motor = 200 cm. en 
het geschatte gewicht is ca.500 kg.) 

Een korte beschrijving van de bouw van 
de modelmotor vindt u in het volgende 
hoofdstukje (overgenomen uit de werfbode 
nr.2 van juni 1961) . Werfbode juni 1961

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Modelmotor in de Bedrijfschool.

Bijgaande foto’s tonen de modelmotor (N.D.S.M.-Stork-dieselmotor, 8 cylinder, 
type HOTLO*), die in de leerschool werktuigbouw is vervaardigd en wel op 
1/10 van de ware grootte. Het is te begrijpen dat het tienmaal verkleinen van 
een motor geen eenvoudige zaak is. Er moesten dan ook vele moeilijkheden 
worden opgelost, waarvan we er enkele willen noemen:  

- Een tiende gedeelte van ½” is 1,2 mm. Het boren en tappen van de 1,2 mm. 
gaatjes leverde bergen gebroken tapjes op. Dus we boorden en tapten 3 mm. 
De moertjes waren dan echter ook weer 3 mm groter, enz. enz.  

- Onderdelen , die voor de originele motor normaal door de gieterij worden 
geleverd, moesten wij systematisch opbouwen, lassen en klinken. 

- Diverse kleine onderdeeltjes als smeerolie-pompjes op de kruiskoppe-
lingen, handolie-pompjes aan de kolommen, werden in de leerschool in 
vooraf gemaakte stalen modellen gegoten met aluminium. 

Model in de machinehal van het college 11 maart 2015Hier een foto van het model overgenomen uit de 
werfbode.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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- De aandrijving geschiedt door een ¾ P.K. elektromotor, gekoppeld aan een 
vertragingskastje 1 op 40, vandaar door een “duplex” ketting 3/8” op de 
krukas. De omkeerbeweging geschiedt eveneens elektrisch en duurt ca.  
9 seconden, zodat men één en ander goed kan volgen en waarnemen.

- Krukputten, nokkenaskast en entree-zijde zijn niet door plaat afgedekt en 
dichtgemaakt maar met “perspex” waardoor men kan zien hoe de motor 
werkt.

- Voor het vervaardigen van de onderdelen voor deze  modelmotor konden 
we helaas niet alle leerjongens inschakelen. Dit werk eist nu eenmaal – 
naast een grote nauwkeurigheid – vooral veel interesse en een beetje 
liefde voor het werk.

24 mei 1961

Leerschool N.D.S.M. afd. Werktuigbouw. 

* HOTLO staat voor : Hesselman Omkeerbare Tweetakt Langsspoeling Opladingmotor. 

Hiermee is een prachtig stuk werk tot stand gekomen, dat de moeite van 
het bekijken dubbel en dwars waard is. Niet alleen een sieraad voor de 
Bedrijfsschool en wat daar gezamenlijk gewrocht werd, maar ook stellig 
een stuk dat nog op menige tentoonstelling te zien zal zijn en de naam van 
het bedrijf en de school zal uitdragen. 

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

De Hokjesman is een Nederlands televisieprogramma van de VPRO met  
presentator Michael Schaap en Jurjen Blick als man achter de schermen. 

De presentator is gefascineerd door de heersende hokjesgeest van  
Nederland versus daarbuiten, terwijl de Nederlandse samenleving verre van 
homogeen is. Het hoofdthema zijn de subculturen die Nederland rijk is. De 
programmamaker onderzoekt de leefwereld van degenen die er deel van 
uitmaken, hoe zij zich verhouden tot andere mensen en wat gangbaar is, 
waarbij gekeken wordt welke geschreven en ongeschreven wetten,  
regels, codes en taboes ze kennen, welke kwaliteiten ze hebben in hun om-
gangsvormen en hoe zij in deze tijd leven en overleven.

Op	31	oktober	2014	ging	de	aflevering	over	tuindorpen.	In	deze	aflevering	
bestudeert de Hokjesman het leven in Tuindorp Oostzaan, een hechte  
arbeidersgemeenschap in Amsterdam Noord.

Het	artikel	inclusief	de	45	minuten	duurende	aflevering	kunt	u	hier	vinden: 
www.vpro.nl/programmas/de-hokjesman/tuindorpers.html

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
http://www.vpro.nl/programmas/de-hokjesman/tuindorpers.html
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Ik weet nog dat ...

Al	surfend	over NDSM	Werfmuseum,	kwam	ik	bij	een	artikel	van	de	machine-
fabriek. Dit artikel ging over de nieuwe gereedschapmakerij in een Werf-
bode. Ik werkte daar toen, mijn baas was toen Thomas en de voormannen 
waren Co Jutte en Heijnen

Ik zag mijn naam genoemd naast die van Bertus Scheele, wij staan aan de 
werkbank, links Bertus Scheele schuin t.o. hem Otto Stienstra en geheel 
rechts	van	Bertus staat	Koos	Kuit die	kwam	uit	Bussum.	

Dit	ter	aanvulling:	de foto	
is van 23 Mei 1960 ik was 
toen nog 20 jaar in oktober 
heb ik de NDSM verlaten. Ik 
heb de leerschool doorlopen 
en de nijverheidsschool de 
Eenheid. Mijn leraren waren 
toen Giersbergen en Visser 
dat waren toppertjes, daar 
leerden je wat van, ik heb 
goede herinneringen aan die 
tijd.

Vriendelijke Groet,  
W. Otto Stienstra

23 mei 1960

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


16Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

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

Hekkewagen nr. 8, 1963.

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

Contact

info@stichting-ndsm-herleeft.nl

www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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