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Voortgang beheer NDSM tekeningen archief

Nadat in 2014 een plan is gemaakt voor het ontruimen van beide NDSM  
tekeningenarchieven vanonder helling 4, heeft het bestuur niet stil gezeten. 
Het in dat jaar ontruimen van de eerste locatie onder het hoge deel van de 
helling was, ondanks de inzet van gemiddeld negen personen en gezien de 
hoeveelheid materiaal, een behoorlijke fysieke inspanning die drie dagen 
heeft geduurd.

In mei 2015 zijn de leden van het bestuur en werkgroep met het overbrengen 
van het volgende archief begonnen. Deze ruimte is eveneens onder helling 
4 gelegen maar dan aan de lage kant. Ook hier ging het om tekeningen-
kokers (100 cm lang en met een diameter van 10 cm) met daarin calques 
of blauwdrukken. Daarnaast ook veel archiefdozen en andere materialen. 
Omdat met name het aantal tekeningenkokers hier beduidend minder 
was kon het overbrengen in een dag gerealiseerd worden. Was de inhoud 
uit de eerste locatie vooral zeer stoffig  en zover het de schepen betreft 
hoofdzakelijk van na de tweede wereldoorlog, het tweede archief is ouder 
namelijk van voor, uit en kort na deze oorlog. Dit materiaal was door de 
ouderdom toch wat kwetsbaarder, soms wat gehavend en het overbrengen 
vroeg meer zorg. Dit laatste geldt nu vooral tijdens het controleren, sorteren 
en opnieuw per bouwnummer in nieuwe archiefdozen samenvoegen van de 
gevouwen tekeningen waaronder ook blauwdrukken.  

Soms worden interessante vondsten gedaan zoals materiaal over het MS 
Oranje, de Johan van Oldenbarnevelt en haar zuster Marnix van St. Aldegonde. 
Maar ook over zaken die niets met scheepsbouw van doen hebben waarbij 
te denken valt aan tekeningen over de werkplaatsen, kantoren, kranen en 
andere onderkomens maar ook externe opdrachten (o.a. Entos, Madurodam, 
Schiphol, Pollux). Voorts werden details zichtbaar uit een vergeten en schijn- 
baar weggepoetst verleden, de tweede wereldoorlog. 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Dit is een grijze vlek als het op tastbare informatie aankomt. Nu wordt corres- 
pondentie tussen NSM directie, leveranciers en de Duitse autoriteiten in 
Nederland gevonden. Ook is een werk/tijdschema gevonden dat gaat over 
het “koppen” van gevorderde binnenvaart schepen. Naast informatie over de 
twee voor Russische rekening op stapel gezette en voor de Duitsers afge-
bouwde werkplaatsschepen dook ook materiaal op van schepen zoals o.a. 
het ms van Riemsdijk en ms Waiwerang. Hoe dan ook zal de werkgroep nog 
geruime tijd bezig zijn met al het uitzoekwerk, herpakken en overbrengen 
naar buur Damen Shiprepair Amsterdam (DSA) alwaar onze stichting een 
ruimte is gegund die volledig als archiefruimte wordt ingericht. 

Het overbrengen van het in eerste instantie ontruimde archief ligt aardig 
op koers. Het thans overgenomen materiaal zal ook deel voor deel dezelf-
de weg naar DSA gaan. De reden waarom dit aldaar wordt opgeslagen en 
overzichtelijk gemaakt is tweeledig. Ten eerste zou al het materiaal dat is 

Medewerkers bezig met uitzoeken en sorteren van 
diverse tekeningen.

Op de achtergrond een stellage vol met tekeningen 
van allerlei schepen die later naar DSA gaan.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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overgenomen zoveel ruimte in onze locatie de Blauwdruk opslokken dat 
er te weinig netto vloer- en wandoppervlakte overblijft. Ten tweede zijn de 
temperatuur schommelingen en klimaat omstandigheden in de Blauwdruk 
niet ideaal en is de DSA ruimte voor dit materiaal een veel betere locatie en 
bovendien op afgesloten terrein.  

Ruud van der Sluis, 
secretaris.

De inhoud wordt netjes op de kokers geschreven om 
uiteindelijk te worden opgeslagen bij DSA.

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


5Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

In de Nieuwsbrief van maart 2015 heeft u het één en ander hierover  
kunnen lezen. Ook schreven wij over de problemen voor het transport van 
het model. Na enig gebrainstorm door ons team werden er allerlei ideeën 
aangedragen waarbij het allemaal een fluitje van een cent leek. Maar niets 
bleek minder waar tijdens het transport.

We mogen ons gelukkig prijzen met onze voorzitter Kees Jan Groen, die 
voorstelde contact te leggen tussen Damen en Mammoettransport, hetgeen 
resulteerde in een gesprek tussen Frank Scheij van Damen Shiprepair  
Amsterdam (DSA) en Theo van Son van Mammoettransport in Velsen.

Op 4 juni volgde een informatief gesprek bij DSA tussen Frank Scheij, Theo 
van Son, Jan Breurken en Leo van der Spek. Na afloop hiervan zijn we naar 
de Blauwdruk en het NOVA College in IJmuiden geweest om de situatie te 

Het schaalmodel van de N.D.S.M.-Stork-dieselmotor is 
weer terug op zijn geboorteplaats.

Het Nova College. Model in het gebouw van de Nova college.
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bekijken. Afgesproken werd dat transport op 15 of 16 juni j.l. zou plaats- 
vinden door Mammoet. Dinsdag 16 juni was het zover. Om ca.13.00 uur 
arriveerde er een vrachtwagen met een opvouwbare kraanarm bij het Nova 
College. Na enig duw- en trekwerk en manoeuvreren hebben wij het model 
naar buiten op het bordes van de machinehal kunnen plaatsen en kon het 
opladen beginnen. Rond 14.00 uur vertrok het transport uit IJmuiden en om 
ca  15.00 uur stond het transport voor ons onderkomen, de Blauwdruk op 
het voormalig N.D.S.M. terrein. Het afladen en het binnnen opstellen kon 
beginnen.

Achteraf gezien mogen we blij zijn met het transport door een professioneel 
transportbedrijf. Het zou ons als  amateur-transporteurs heel wat problemen 
hebben gegeven wanneer wij dit zelf hadden gedaan met b.v. een boedelbak 
of auto-ambulance transporter.  

Bijna gereed voor transport. Afladen bij Blauwdruk.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Op dit moment wordt het model onder handen genomen om het schoon te 
maken en een aantal onderdelen te vervangen of te repareren alsmede de 
elektrische installatie aan te passen aan de eisen die nu van toepassing zijn. 
De elektra-motor met zijn vertragingskastje voor het laten draaien van het 
model moet ook nodig worden nagekeken en misschien worden vervangen 
gezien het geluid wat hierdoor wordt geproduceerd. 

Als het model weer tip top in orde is hopen wij u te ontmoeten in de Blauw- 
druk. U kunt dan zelf  bekijken   en beluisteren wat  een prachtig werkstuk 
door de jongens (die inmiddels ook vader en/of grootvader zullen zijn) van 
de Bedrijfsschool afdeling werktuigbouw in 1961 is afgeleverd.

Langs deze weg willen wij van de Stichting NDSM-Herleeft onze grote dank 
doen uitgaan naar: 

Damen Shiprepair Amsterdam alsmede aan Mammoettransport te Velsen 

Passen en meten om door de ingang te komen. Het model in volle glorie in Blauwdruk.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Hierbij het motorvrachtschip met passagiersaccommodatie de van  
Riemsdijk van de N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Gebouwd door 
de N.V. Nederlandsche Dok Maatschappij onder bouwnummer 85.

De van Riemsdijk had accommodatie voor 24-1e klasse, 27-2e klasse  en 
1885 dekpassagiers alsmede 121 bemanningsleden. De voortstuwing 
bestond uit een 6-cilinder 720/1400 Werkspoor dieselmotor van 3000 rpk 
welke zorgde voor een snelheid van 13,50 mijl.

Lengte o.a. 112.27 m. lengte ll 105.99 m. breedte 16.15 m. holte 7.80 m. bruto 
tonnemaat 4489 registertonnen. netto tonnemaat 2997 registertonnen.  
draagvermogen 3988 ton.

1-registerton = ca.  2.83 m3

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

De van Riemsdijk  in haar element tijdens de proeftocht. De van Riemsdijk wordt gelicht in het Spuikanaal.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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In Mei 1940 werd de opdracht verstrekt, en op 31 mei 1940 vond de kiel- 
legging plaats en de tewaterlating was op 4 juli 1941.

Op 9 October  1941 werd het onvoltooide schip in beslag genomen door de 
Duitsers. In September 1944  nog onvoltooid naar IJmuiden gesleept om als 
blokschip tot zinken te worden gebracht. 

Op 7 April 1945 werd het schip in het Spuikanaal door een Britse luchtaanval 
beschadigd en gedeeltelijk gezonken.

11 October 1946 werd het casco gelicht en naar de werf gesleept en aldaar 
gerepareerd en afgebouwd.

Van 1 tot 3 September 1948 vond de proeftocht plaats waarna de oplevering 
op 18 September 1948 plaatsvond en op 3 November 1948 arriveerde de 
van Riemsdijk in  het voormalige Batavia thans Djakarta.

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


10Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

Dodenherdenking Tuindorp-Oostzaan

Op 4 mei om 20.00 uur vond in Tuindorp Oostzaan de jaarlijkse dodenher- 
denking plaats. Vanaf 18.00 uur kon men in de Bethelkerk aan de Plejaden-
plein 44 een tentoonstelling te bekijken en de gedichten van groep 8 te 
beluisteren.

De herdenkingsbijeenkomst begon om 18.30 met voordrachten van leerlingen 
en een bijdrage van ds. Trinus Hibma van de Bethelkerk met Harmoniecorps 
Tuindorp Oostzaan en Aubadekoor Tuindorp Oostzaan. Het aubade koor 
doet voor het eerst mee aan de herdenking.

Vanaf 19:00 was er een stille tocht van de Bethelkerk naar het monument 
bij de Meteorensingel. Om 19:30 begon het programma met het Harmonie- 
corps Tuindorp Oostzaan en Aubadekoor Tuindorp Oostzaan, gedichten en 
een bijdrage van “stadsdeelbestuurder” Erna Berends. 

Veteranen van de Stichting Veteranen van de Kometensingel vormen de 
erewacht bij het monument. Om 20:00 de twee minuten stilte, gevolgd door 
kranslegging bij het monument aan de Meteorenweg. 

Bloemstukken bij het herdenkingsmonument Belangstellenden houden twee minuten stilte

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


11Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

Het was een indrukwekkende gebeurtenis met o.a. veel jeugd en overige 
belangstellenden, waarbij onze Stichting voor de eerste keer officieel ver-
tegenwoordigd was en namens Stichting NDSM-Herleeft bloemen werden 
neergelegd bij het monument.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Ik weet nog dat ...

Wat is het verschil tussen een schip en een boot?

Tussen 1953 en 1967 woonde ik op de grootste scheepswerf, de NDSM, in 
Amsterdam. Mijn vader was daar de bedrijfsverpleger. Tussen 1960 en 1966 
werkte ik als vakantiewerker op diverse sleepboten van dit bedrijf, genaamd 
Shipdock 1 t/m 10. De andere twee grote Shipdocks, ik geloof vanaf 20, 
kwamen later.

Schipper Jan Krijnen, als je hem voor het eerst ontmoete, was aanvankelijk 
een stugge man die pas los kwam wanneer hij inzag dat iemand zich echt 
voor zijn werk interesseerde en dan was hij niet meer te houden. Hij leerde 
mij, met veel geduld, veel over het leven en werk aan boord van een sleep-
boot en vooral over het voorzien van de gevaren op het water. 

Duidelijk varen, zodat anderen jouw bedoelingen op tijd weten was wet 
nummer één!

Verder leerde hij mij bijna alles op het gebied van varen, de veiligheid en 
regels, onderhoud, touwsplitsen en vele andere belangrijke zaken. Als ver-
vend watersport liefhebber heb ik aan die ervaringen veel overgehouden en 
deze zelf aan anderen doorgegeven.

Tijdens een werkvakantie stelde ik de vraag, “Wat is het verschil tussen een 
schip en een boot?” aan de toen bijna gepensioneerde Shipdock schipper 
Krijnen.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Zijn antwoord was simpel: “Het verschil is dat de grootste boot nog altijd 
op het kleinste schip past”. Tevens zei hij dat er voor een echte zeeman al-
leen maar zeilboten, sleepboten en vrachtboten bestaan en sprak hij min-
achtend over rondvaartboten en passagiersschepen. Die behoorde tot het 
type vleesboten. Tot de uitzonderingen behoorde de ponten.

Een schip was voor hem pas een supertanker wanneer 1 voetbalveld breed 
en minimaal twee voetbalvelden lang.

Overigens heeft Schipper Jan 
een prachtig cadeau voor het 
toen nieuwe privé jacht, de 
Groene Draeck, van onze Kon-
ingin gemaakt, namelijk een 
touw geknoopte mat voor op de 
vloer in haar kajuit.

Daar moest ik het dan mee 
doen. 

Rob Kemperman

(Noot van de redactie. Bij de NDSM werd het personeel van de medische dienst aangeduid 
als Paplap. Niet iedereen stelde deze titel op prijs maar oude gebruiken zijn slecht ongedaan 
te maken).

Shipdocks voor de werf

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Bedankwoord van het bestuur

Het bestuur van de Stichting NDSM-Herleeft bedankt allen die de afgelopen 
tijd een bijdrage in natura aan de stichting hebben gedaan. Boeken, foto’s, 
gereedschap, kleding en memorabilia met een relatie tot de NDSM zijn in 
dank aanvaard en maken nu deel uit van de groeiende collectie.

Op augustus 1944 vierde de NSM haar 50 jaar bestaan. 
Deze presse-papier is een herinnering van dit jubileum.

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

Vlak na de oorlog werd deze afgedankt leger- 
voertuig gebruikt voor zwaar werftransport .

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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