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Rondleiding voor de Gouden Mannen

Op 10 augustus verzorgde Ruud van der Sluis een rondleiding voor een
groep van ongeveer 12 mannen uit Amsterdam-West. Ruud was benaderd
door Adri van Beers, projectmedewerker “Gouden mannen” van de Stichting
Kantara-Brug.
Kantara-Brug wil de sociale cohesie tussen Nederlanders versterken door
middel van het slaan van duurzame bruggen tussen mensen van uiteenlopende culturen, etnische en religieuze achtergronden.
Doel van het programma is de maatschappelijke participatie en emancipatie
van autochtone en allochtone mannen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar, die
laagopgeleid zijn en een sociaal-maatschappelijk geïsoleerd leven leiden,
te bevorderen. Veel van de deelnemers zijn sinds lange tijd zonder werk
door pensionering, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid en zijn als
migrant ooit naar Nederland gekomen. Velen zijn in fabrieken aan het werk
geweest en de interesse in deze tak is nog steeds groot.
Maandagmiddag rond 14.00 uur arriveerde de groep met de NDSM-pont bij
de aanlegsteiger op de NDSM-werf. Behalve Ruud waren ook Theo en Johan
aanwezig om ervaring op te doen. Na een korte kennismaking startte Ruud
de rondleiding met o.a. uitleg over de vroegere situatie van de plek waar
we stonden; nl rondom water van het IJ begrensd door de Noorder IJ- en
Zeedijk tot Amsterdam aan de overkant. Hierna werd de locatie van de NDM
(west) en NSM (oost) aangewezen.
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Achtereenvolgens werden de
oude hellingen en de grote
scheepsbouwloods bezocht.
In september jl werd aan
Adri gevraagd wat zij van
de rondleiding vonden. Adri
vond dit een goed idee en
heeft de vraag voorgelegd
aan de groep.
De groep bij de helling en de kraan. - Foto: Johan Arp

Onderstaand een impressie van de groep zelf, hoe zij de rondleiding
ervaren hebben.

Bezoek aan de NDSM-werf
Met onze groep van de Gouden Mannen zijn we maandag 10 augustus naar
de NDSM-werf geweest. Van enkele oud-werknemers kregen wij een rondleiding. Veel van de informatie was erg interessant. Hoe de productielijn
was bedacht met binnenkomen van de staalplaten tot het in elkaar zetten
van compartimenten om zo buiten op de helling alles in elkaar te zetten.
Ook de werking van de helling en het loskoppelen van het schip als het te
water werd gelaten, was interessant. Voor enkele van ons was het werken
met schepen bekend maar het maken van schepen was nieuw voor ons.
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Dat Nederland in de wereld lange tijd belangrijk was in de scheepvaart was niet bekend bij
de meeste, we dachten dat Nederland alleen
belangrijk was in het maken van dammen,
dijken en bruggen. Dat is wat je meestal
hoort.

Ruud van der Sluis legt uit aan de groep.
Foto: Johan Arp

Het is belangrijk dat de werf blijft bestaan
zodat meer mensen eens kunnen komen
kijken hoe het er vroeger allemaal aan toe
ging. Het is ook goed dat de werf voor andere
bedrijven een goede plaats geeft zodat je kan
blijven zien wat het ooit geweest is.

De mensen van de rondleiding hebben ons alles duidelijk uitgelegd en we
konden alle vragen stellen die we wilden dat was erg prettig. We hebben
veel plezier gehad deze middag met lekker weer en een goed praatje.
We bedanken de heren voor de goeie middag.
Younis en Adri van de Gouden Mannen
Stichting Kantara-Brug
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Opening tentoonstelling bij Pllek

Een ding is zeker, op de NDSM locatie zullen nooit meer schepen worden
gebouwd. Het terrein zoals het toen was ziet er op bepaalde locaties anders
en/of leeg uit of toont andere bouwwerken.
Er is echter een locatie, waar ooit de verzinkerij van de firma Vis stond, en
waar nu een strand(je) en horecagelegenheid zijn verschenen. Dit had toen
geen enkele NDSM werknemer kunnen voorzien, van roestig staal en lawaai
naar slanke zonnende dames en trendy muziek is immers een wereld van
verschil.
Op deze plek vindt u nu Pllek. Is het mooi? Nee. Is het trendy? Ja. Is het
gezellig binnen de gestapelde en tot horecagelegenheid omgetoverde

Medewerkers van de stichting zijn druk bezig met het
leggen van contacten. - Foto: Ton Weijde
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zeecontainers? Ja. Voornoemde locatie heeft het strandje letterlijk voor de
voordeur met uitzicht op het IJ. Een no-nonsens locatie met een aparte sfeer.
Hoe de sfeer zich laat aanvoelen is hier niet uit te leggen maar het is wel
aan te bevelen om te ervaren.
Naast een vlotte bediening biedt Pllek meer. Er is een verdiepingsvloer gebouwd in een U vorm die als een soort balustrade ruimte biedt aan gasten
maar ook elke maand weer aan een kunstenaar. De Pllek organisatie leek
het een goed idee om tijdens Sail Amsterdam 2015 de Stichting NDSMHerleeft Pllek te bieden voor een expositie.
Uiteraard waren wij het hier helemaal mee eens.

De balustrade in restaurant Pllek waar in groot formaat ...
Foto: Ton Weijde
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Wij beschikken samen met het Historisch Centrum Amsterdam Noord over
een aantal vinylposters met afbeeldingen uit het NDSM verleden. De
organisatie heeft de posters verzameld en voor een maand opgehangen.
Op 18 augustus, de dag voorafgaande aan Sail, vond de opening plaats
en het heeft de nodige positieve reactie opgeleverd.
Hoe dan ook was de NDSM weer even in beeld en dat kan niet vaak genoeg
gebeuren.
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Sail Amsterdam, vaartocht met GVB en bezoek van de
familie Goedkoop aan de werf (en dok).

Tijdens een bijeenkomst in het Arcam in het kader van de ophanden zijnde
Sail 2015 en de architectuur rondom het IJ (en Noordzeekanaal), kwam
schrijver dezes in contact met de persoon, verantwoordelijk voor externe
ondersteuning bij de afdeling veren van het GVB.
In dat gesprek werd ons, zijnde een “het maatschappellijk belang dienende
organisatie”, aangeboden, om tijdens Sail met het GVB mee te varen achter
een door hen op te trommelen flottielje van een aantal (tien a vijftien)
antieke GVB veren, die overal in Nederland en sommige zelfs in het buitenland nog in gebruik zijn als particulier geëxploiteerd schip.
Uiteraard nam ik die uitnodiging graag aan. De verbinding van de NDSM en
alle “noorderlingen” is dat deze veren destijds een belangrijk deel van het
vervoer verzorgden tussen ons stadsdeel (inclusief de NDSM werf) en het
centrum van de stad. Ik maakte er tot in de jaren vijftig zelf als kind met
mijn ouders ook regelmatig gebruik van.
Na een bezoek aan de ponthaven kwam de uitnodiging tot meevaren tegen
een alleszins schappelijk tarief op 30 juni j.l. binnen in de electronische
brievenbus.
In overleg met bestuur en werkgroep van de stichting werd besloten een
onze vrienden de kans te geven hieraan mee te doen, een mail- en telefoon
actie volgde en uiteindelijk konden we met vijfentwintig vrienden deelnemen
aan de tocht van ca. 2 uur door de “Sailhaven”.
Stichting NDSM-Herleeft
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Het was mooi weer op die twintigste augustus. We dienden ons om half
tien ‘s morgens bij de Aambeeldstraat te melden en we waren allemaal
ruim op tijd aanwezig.
Het flottielje zette zich in beweging en wij hebben onder de brandende
zon kunnen genieten van het door het GVB aangebodene, op het bovendek
van de “Tanja” (geen –ex- gemeenteveer) voeren we achter de vloot mee.
Het aantal veren was echter zeker geen 10-15, maar dat mocht de pret niet
drukken.
Het werd een zeer geslaagd evenement en rond het middaguur gingen
we ieder ons’ weegs. De leden van de werkgroep NDSM-Herleeft reisden

De tocht over het IJ.
Foto: John Hooftman
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gekleed in het nieuwe tenue met OV
(inclusief pontje) naar de Blauwdruk,
dit resulteerde (vooral door onze
herkenbaarheid) in een gesprekje van
onze groep met een op de pont aanwezige telg uit het geslacht Goedkoop,
de heer Folkert Goedkoop.
Hij is de kleinzoon van de laatste
directeur van de NDSM uit de familie
Daan Dzn. Goedkoop.

Op het bovendek van de Tanja. - Foto: Coen Bos

Ten eerste meldde hij dat hij ook graag zo een polo, cq. T shirt zou willen
aanschaffen (dat nemen we mee in onze plannen voor eventuele “merchandising” ) maar verder gaf hij aan dat hij reeds contact had opgenomen met
de Stichting en ons, later samen met familie uit de VS, graag zou willen
bezoeken. We konden hem uitleggen hoe hij de Blauwdruk zou kunnen
bereiken.
Zo geschiedde later op de dag en wij stelden hem uitvoerig op de hoogte
van onze activiteiten rondom toekomstig museum en archief.
Bij een wandeling rondom de Blauwdruk kwamen we erachter dat zich –in
de “afbouwhaven”– een sleepboot van Goedkoop onder de varende participanten bevond, t.w. : de “Anders J. Goedkoop”
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Dit blijkt een in 1965 door de ASM (Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij)
gebouwd schip te zijn en het laatste dat door de Rederij Goedkoop in dienst
is gesteld. Het schip is vernoemd naar één van de zonen van Jan Goedkoop,
de laatste Goedkoop-telg in het sleep- en bergingsbedrijf.
Enkelen van ons gingen aan boord en we maakten kennis met de bemanning,
leden van de stichting “Anders J. Goedkoop”, die nodigden ons uit om de volgende dag mee te varen met het schip. De uitnodiging werd graag door ons
aanvaard en op 21 augustus maakte we een tocht via de Westhaven (Naar
collega sleepboten) en een stuk van het IJ terug naar de werf.
Dus wederom een mooie ervaring
rondom Sail. Het bestuur heeft ter
ondersteuning van de Stichting
Anders J.Goedkoop – en omdat het zo
een prachtig boek is- (Het kloppend
hart, handelend over de Arnhemsche
Scheepsbouw Maatschappij 1889-1978)
aangeschaft.

De tocht georganiseerd door de Stichting Anders J. Goedkoop
Foto: Coen Bos
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Na overleg met de bemanning heeft
onze werkgroep één en ander ook gemeld aan de heer Goedkoop, die uiteraard zeer geïinteresseerd was en ook
een tochtje mee heeft mogen maken.
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Verder werd bekend dat op de zondag de zoon Jan van de toenmalige directeur van de ASM (de Heer Jo Prins), de bouwer, ook op het schip aanwezig
zou zijn. Dit bracht met zich mee dat hier een goede kans lag op een reunie
van belangrijke families rondom de bouw van dit schip.

NDSM-Herleeft gereed voor vertrek - Foto: Coen Bos

De bemanning weer terug aan wal. - Foto: Coen Bos

Hij werd dan ook uitgenodigd om samen met zijn familie op het schip mee
te varen, hij heeft die kans waargenomen en er ook voor kunnen zorgen dat
de opdrachtgever voor de bouw van van het schip (Jan Goedkoop) met hem
en zijn Amerikaanse familie op de Anders meevoeren. Een reunie, in de tijd,
dus van eigenaar, bouwer en gebruiker.... zoals hij later meldde werd voor
hem en zijn familie Sail 2015 een onvergetelijk evenement.
Fijn dat we dit allemaal mee hebben kunnen maken, op naar de volgende
Sail en dan hopelijk ons NDSM museum. Hoorn, 20 september 2015
Hoorn, 20 september 2015
Stichting NDSM-Herleeft
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Opening Dokgebouw DSA

Op 16 oktober werd bij Damen Shiprepair Amsterdam het geheel gerenoveerde Dokgebouw officieel geopend. Bij deze gelegenheid is de Stichting
NDSM-Herleeft uitgenodigd en was, niet zonder reden, met een delegatie
aanwezig. Voor oud werknemers van de NDSM, zeker zij die werkzaam
waren op de werf West van NDSM en de daarna volgende ADM bezetting, zal
het Dokgebouw niet onbekend zijn. Over alles valt wel iets te vertellen en
dat geldt zeker ook voor dit gebouw en de locatie daarvan.
Vanaf de oprichting van de Nederlandsche Dok Maatschappij in 1920 was
de ingang van deze nieuwbouw- en reparatiewerf gelegen aan de westkant
van de werf. Via een smalle naamloze polderweg kon men vanaf de Cornelis
Douwesweg (thans tt Vasumweg) de ingang bereiken. Na binnenkomst trof
men daar het onderkomen van de portier, het penningenbord , verbandkamer en de rijwielstalling aan. De ingang lag goedbeschouwd toen min of
meer in een soort niemandsland, de NDM had tot na de tweede wereldoorlog
zelfs geen postadres. Adresseringen als Noorder IJ polder of Polder 8 waren
voor leveranciers en postbestellers blijkbaar voldoende. De 8 betrof hier
geen huisnummer maar gaf het nummer van de drooggemaakte polder aan.
Na de oprichting van de NDSM in 1946 kwam dit toch nog goed.
Het personeel van de NDM heeft, zeker in de vooroorlogse periode, vele
klaagzangen ten gehore gebracht. De huisvesting in het algemeen was
zelfs voor die tijd blijkbaar erbarmelijk. Geen of slecht verwarmde schaften kleedruimte, muizen en ratten, tocht en vocht bepaalden de omstandigheden.
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14

Nieuwsbrief

Vervolgens verscheen er een dokgebouw. De situatie verbeterde iets maar
stromend water en wasgelegenheid maakten geen deel uit van de faciliteiten.
Er verscheen later een nieuwe en betere accommodatie. Dit Dokgebouw
was voorzien van een groot en modern kleedlokaal én beschikte al over
twee douches. En zo ging men voort tot in 1957.

NDSM Dokgebouw op de dag van de opening. in 1957
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In dat jaar werd de eerste paal geslagen voor het huidige dokgebouw waarna de overdracht plaatsvond op 28 december van dat jaar. Hierbij waren
aanwezig de voltallige directie, vertegenwoordiger van alle bij de bouw
betrokken partijen en de aanstaande gebruikers en allen werden hierbij,
volgens een lofzang in het personeelsblad De Werfbode, vergezeld van hun
respectievelijke dames.
De indeling was divers. Op de begane grond waren ruimtes bestemd voor de
dokdienst, tuigerij, schilders of ingericht als bazenkantoor en magazijn. Ook
was er een ruimte voor het splitsen van staaldraad. Op de verdiepingsvloer
bevonden zich 2 was- en kleedlokalen die ruimte boden aan 240 personen.
Hier was ten allen tijden warm water beschikbaar en de ruimte werd bovendien centraal verwarmd. Een andere ruimte was ingericht als zeilmakerij
voor het maken van dekkleden, bootsbedekking en zonnetenten.
Een riant en met veel glas ingericht trappenhuis gaf na het openen van
de glazen deuren toegang tot een kantine die toen alle verwachtingen
overtrof. Een vloeroppervlakte van 40 x 20 meter met een U-vormig buffet
waaraan 100 personen per minuut bediend konden worden. Voor de aanvulling van het buffet was een aparte goederenlift beschikbaar. De vloer
was in patroon belegd met blauwe, grijze en rode plastic tegels. Op de
wanden zijn sterk uitvergrote foto’s van de bekende fotograaf Frits Rotgans
aangebracht. En zo ging men voort tot in 2015.
Het dokgebouw is door de architect Marijn Droog ingedeeld en heringericht
naar een eigentijdse werkomgeving met moderne materialen en meubels
die afgestemd zijn op de Arbo normen. De tinten zijn overwegend wit, grijs
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en zwart, blauwe accenten en met veel glazen scheidingswanden waardoor
een licht en ruimtelijk effect is ontstaan. Een aantal wanden is opgesierd
met meer dan grote afbeeldingen die betrekking hebben op het verleden
van die locatie uit de NDSM tijd.

Interieur met het ms Oranje op het IJ - Foto; Johan Arp

De openingsceremonie werd deels herleid tot de handelingen die een
tewaterlating voorafgaan. Naast de ingang van het Dokgebouw was de
voorpiek van een binnenvaartschip gepositioneerd, in de Damen huiskleur

Stichting NDSM-Herleeft

17

Nieuwsbrief

blauw geschilderd en voorzien van twee ankers. Eerst werd door DSA Managing Director Flip van der Waal een inleiding gegeven. Vervolgens verzocht
hij mevrouw Kajsa Ollongren, (wethouder Economie, Lucht- en Zeehaven,
Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Deelnemingen en Stadsdeel
Centrum) de doop-/openingshandeling te verrichten. Dit gebeurde door een
fles champagne tegen de voorpiek te laten vallen waarmee het herbouwde
Dokgebouw officieel in gebruik werd genomen.
Aansluitend vond een rondleiding plaats door het nieuwe interieur. Dit betrof niet alleen genodigden maar ook de deelnemers aan de eerder die dag
gehouden open dag. Onze stichting was voordien verzocht om tijdens de
rondleiding op bepaalde strategische punten iets te kunnen vertellen over
het verleden.
Vervolgens was in een andere ruimte, die
ook werd gekleurd door oranje overalls en
witte helmen van de daar thuishorende
werknemers, muziek en gelegenheid tot het
nuttigen van hapjes en vloeibare versnaperingen. Natuurlijk kan je als genodigde
bij een dergelijk heugelijk moment niet
met lege handen aankomen en omdat een
bosje tulpen wat weinig leek zijn we verder
gaan kijken. Onze penningmeester kwam
op een expositie in het Molenmuseum te

Damen Dokgebouw op de dag van de heropening
Foto: Johan Arp

Stichting NDSM-Herleeft

18

Nieuwsbrief

Koog a/d Zaan werk tegen van maritiem schilder Fred Boom. Een van deze
werken, een olieverfschilderij, toont de werf vanaf het water.

Links Kees Jan Groen en rechts Flip van der Waal
Foto: Johan Arp

Werk van maritiemschilder Fred Boom, nog in de
Shipdock kleuren (detail foto Johan Arp)

Onze voorzitter Ir. Kees Jan Groen, vorig jaar nog Managing Director bij
Shipdock BV, heeft het schilderij namens de stichting aan zijn opvolger
Flip van der Waal overhandigd.
Wij wensen de huidige gebruikers meer werkcomfort dan de voorgangers
uit het begin van dit verhaal.
Ruud van der Sluis
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Verkrijging van de ANBI status

Wij kunnen u hierbij mededelen dat de Stichting NDSM-Herleeft van de
belastingdienst de beschikking heeft gekregen om vanaf 1 januari 2015 de
z.g.n. aanwijzing als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te
voeren.
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20

Nieuwsbrief

Ik weet nog dat ...

Ik heb als kind bij de NDSM verscheidene tewaterlatingen meegemaakt.
Wat mij altijd is bijgebleven is dat mijn vader op een keer na thuiskomst
schaterend van het lachen vertelde over een tewaterlating, waar ik overigens niet bij was, en waar toen nogal wat hilariteit was ontstaan. Binnen
elke gemeenschap is wel een grappenmaker te vinden en dit was uiteraard
ook bij de NDSM zo. Wat was het geval, een der werknemers was voorzien
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van een verlengsnoer met over de contrastekker, dus het deel met de gaatjes, een zakdoek gespannen. Hij begaf zich met het snoer achter zich aan
slepend tussen de aanwezig bezoekers en wekte de indruk een radioverslaggever te zijn. Volgens mijn vader werd er door de “geïnterviewden”
heel serieus op de gestelde vragen geantwoord. Dit tafereel zorgde voor
veel hilariteit onder de toekijkende wernemers die in afwachting waren
van de stapelloop.
Ruud van der Sluis.

Stichting NDSM-Herleeft
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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
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Colofon

Redaktie:
Ruud van der Sluis
Leo van der Spek
Johan Arp
Coen Bos
Vormgeving:
Ruud Slagboom

Vlak na de oorlog werd dit afgedankte legervoertuig gebruikt
voor zwaar werftransport.
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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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