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Nieuwe aanwinst waterlijnmodel uit de van Speijkklasse

Het Marinemuseum in Den Helder wil een schaalmodel van een fregat
afstoten en dat aan onze stichting gunnen. Dit schip uit de van Speijkklasse (er waren er drie, t.w. de van Speijk, Tjerk Hiddes en Isaac Sweers) zijn
in 1965/66 bij de NDSM gebouwd. Het schaalmodel “de van Speijk” mogen
wij overnemen.
Het model is 228cm lang, 27cm breed en is 68cm hoog. Het gewicht is
ongeveer 35 kilo. Het model is vervaardigd uit messing plaatmateriaal.
Dankzij de tip van Henk J. Cruijff (oud NDSM, later KM en thans het Marmus)
en de bereidwilligheid en inzet van Frank Scheij is het waterlijnmodel van
het fregat “de van Speijk” op de werf gearriveerd.

Het waterlijnmodel van het fregat “de van Speijk”
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Het binnenlopen van het model van m.s. Mungo

Op 11 januari mochten wij het model van het M.S. Mungo in de Blauwdruk
verwelkomen. Het is ons, dankzij de bemiddeling van ons bestuurslid Cees
Alberts en vriend van de Stichting NDSM-Herleeft De heer Pietersen (ex
directeur van voormalige werf Ceuvel Volharding), door de Stadsdeelraad
geschonken en op 11 januari door verhuizers in de Blauwdruk naar binnen
gebracht.
Het is geplaatst op een console in de vorm van een meerpaal, het totale
object heeft een gewicht van ca. 200kg.
Het model is gebouwd door een modellen fabrikant in Oegstgeest en
bevond zich ten tijde van de NDSM in het kantoor van Ir. L. Vernède. Na
een bewogen periode rondom de sluiting van de werf is het bij Pater Floris
van het bedrijfsapostolaat terechtgekomen, met als laatste verblijfplaats
Tilburg. Na het overlijden van Pater Floris is het model via de heer Pietersen
-die de console toen heeft laten vervaardigen- in 2006 aan de Stadsdeelraad geschonken.
Het is daar geplaatst als herinnering aan de Amsterdamse scheepsbouw,
waar ooit in totaal ca. 10.000 mensen hun brood verdienden. Hierbij werden
honderden schepen gebouwd en gerepareerd.
M.S. Mungo werd in 1959/1960 bij de NDSM gebouwd met bouwnummer
502 als koelschip voor L’Armement L. Martin & Cie. te Parijs in Frankrijk voor
het vervoer van bananen.
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De totstandkoming van dit scheepsontwerp is een gevolg van een gerichte
marketing operatie van de NDSM, de timmerwinkel kreeg door de verandering
in de eisen van de markt aangaande “accommodatie” steeds minder werk en
zocht daarvoor een oplossing via een ander marktsegment; in dit geval dus
koelschepen, ... die behoefden voor de afwerking/afdekking van de isolatielaag nog veel timmerwerk.

M.S. Mungo werd in 1959/1960 bij de NDSM gebouwd met bouwnummer 502 als koelschip voor L’Armement L. Martin & Cie.

Agenten werden benaderd, met uiteindelijk een aantal contacten in Frankrijk
als resultaat, hetgeen aanvragen en offertes opleverde. Het ontwerp proces
getuigt, door de interactie als plaatsgevonden met de reder, en de daarin
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ter tafel gebrachte overtuigingskracht van de ontwerper bij de NDSM als
een baanbrekende stap in de verdere ontwikkeling naar “fit for purpose”
scheepsbouw.
Niet ingaande op de details van het onderhandelingsproces rondom de
levering van dit schip, die op zich ook al de moeite waard zijn, kan gesteld
worden dat zij een trendsetter werd voor toekomstige scheepsontwerpen,
waarbij een optimale relatie moet bestaan tussen rompvorm, vermogen en
vereiste snelheid. Meerdere opdrachten voor de bouw van dit soort schepen
volgden nadien.

M.S. Mungo op volle zee
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Aanwinsten via oud werknemers of hun nabestaanden

In het tweede helft van 2015 en tot nu in 2016, is opnieuw een aantal voorwerpen aan de stichting geschonken.
O.a. aardewerk wandborden in de Fadese techniek uitgereikt t.g.v. de doop
van de Franse mt Kirkouk in 1951, een grote foto in passe partout met een
luchtopname gemaakt in 1955 door Frits Rotgans waarop het ms Oranje op
het IJ met links de werf. Voorts diverse andere foto’s van de werf, schepen
en werknemers alsmede al dan niet persoonlijke documenten, gereedschap,
memorabilia, foto- en schoolboeken.
Ook zaken met betrekking tot het NDSM Kinderdok op Texel en het NDSM
opleidingsinstituut De Eenheid zijn in dank aanvaard.
Als wij namen van schenkers
vermelden lopen wij het risico
iemand over te slaan. Wij willen
niemand te kort doen en daarom,
dank aan allen die bereid waren
om het voornoemde materiaal
aan ons over te dragen. De NDSM
legpuzzel is daarmee weer een
stukje completer geworden.

Het bestuur.
Aardewerk wandbord in de Fadese techniek
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Terug naar de fabriek

In 2014 is onze stichting benaderd door Jaco Boer. Of wij graag wilden meewerken aan een boek. Het boek zou gaan over het nieuwe leven van 25 industriële iconen in Nederland, waaronder het NDSM-werf. Voor het verhaal
over de NDSM heeft onze stichting een hele belangrijke bijdrage geleverd.
Verschillende leden van de stichting tevens oud werknemers van de NDSM
zijn door Jaco Boer geïnterviewd.
Dit boek met de titel „Terug naar de
fabriek” is sinds kort uitgebracht. In
dit boek beschrijven de auteurs
het nieuwe leven van 25 industriële
iconen in Nederland. Ze vertellen
over het bewogen verleden en laten
oud-werknemers en jonge creatieven
aan het woord over hun band met deze
locaties. Een verhaal over de opkomst
en neergang van de Nederlandse industrie geeft extra achtergronden bij deze
ontdekkingstocht langs het industrieel
erfgoed van ons land.
Geinterreseerden kunnen dit boek aanschaffen via de website van de uitgever Oostenwind op www.oostenwind.org/boeken/terugnaardefabriek/
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Mogelijkheid om T-shirt en cap te bestellen

Voor vrienden, sponsoren en belangstellenden heeft de Stichting
NDSM-Herleeft een cap (kleur royal blue) en T-shirt (kleur royal blue, maten
L en XL) laten maken. De prijs van de cap is 10,- euro, het T-shirt is verkrijgbaar voor 15 euro (beide exclusief eventuele verzendkosten).
Indien u een exemplaar wilt bestellen kan dit via e-mail of telefonisch
(met opgave van de juiste maat). Stuur een e-mail naar;
info@stichting-ndsm-herleeft.nl of bel 06 2917 4310
U ondersteunt hiermee de werkzaamheden van de Stichting NDSM-Herleeft.
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Een willekeurig gekozen gebeurtenis uit de roemrijke
geschiedenis van N.D.M., N.S.M. en N.D.S.M.

Hierbij de turbo-elektrische passagiersschepen de Iosif Stalin bnr.275 en de
Vlacheslav Molotov bnr.276. gebouwd door de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij voor de toenmalige opdrachtgever V.O. Machino import
Moskou U.S.S.R. en opgeleverd begin mei 1940 een aantal dagen voor de
Duitse inval in Nederland.
De Iosif Stalin was geen lang leven beschoren daar zij tijdens een reis in
1941 op één of meerdere mijnen liep voor de kust van Estland en aldaar
aan de grond werd gezet en waar nu nog steeds wrakstukken van het schip
te zien zijn.

De Iosif Stalin na op één of meerdere mijnen te zijn gelopen voor de kust van Estland in 1941.
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TEP. Iosif Stalin, Viacheslav Molotov
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De Molotov is na de oorlog (1946) nog bij de N.D.M. gedokt en gerepareerd.
Tijdens de dokking kwam men niet zo maar aan boord daar er een Russische
schildwacht met geweer bij de loopplank stond en daar kwam je zo maar
niet langs. Maar het is in die tijd een leerling van de bedrijfsschool toch
gelukt om op slinkse wijze aan boord te komen n.l. vanaf de dokvloer en via
een stelling uit het zicht van de schildwacht. De toenmalige leerling is nu
vriend van onze stichting n.l. dhr. R. van Duijvenbode. Tijdens de belegering
in WO II van Leningrad (nu St. Petersburg) heeft de Molotov de stad van
elektriciteit voorzien.

April 1946, van links naar rechts: S.S.Veendam (HAL), M.S.Celebes (SMN) en de T.E.Molotov afgemeerd bij de N.D.M.
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De voormalige Vlacheslav Molotov nu geheten de Baltika varend voor de Baltic Steamship Company en in 1987 gesloopt in Pakistan

Stichting NDSM-Herleeft

12

Nieuwsbrief

Jaarverslag 2015 - Stichting NDSM-Herleeft

De Stichting NDSM-Herleeft is sedert de oprichting (op 10 april 2013) ruim
2,5 jaar actief en ligt inmiddels aardig op koers. De werkgroep is in het
eerste halfjaar gegroeid tot 11 actieve leden. Het aantal betalende vrienden
is gegroeid van 53 naar 65.
Damen Shiprepair Amsterdam
De relatie met Damen Shiprepair Amsterdam (DSA) is het afgelopen jaar verstevigd. Zo stelde DSA een archiefruimte op hun werf beschikbaar, vervulde
een bemiddelende rol en faciliteerde enkele transporten van modellen.
Er is regelmatig contact met de nieuwe managing director Flip van der Waal
en contactpersoon Frank Scheij (DSA). DSA zou ook graag zien dat “het Dok”
weer meer gaat leven bij de woonomgeving en mensen in de buurt. Bij de
opening van het Dokgebouw op 16 oktober heeft onze stichting medewerking verleend bij het samenstellen van een foto-expositie en uitleg bij de
rondleiding langs de foto’s.
Stichting NDSM-werf
Zij biedt ons vanaf de start onderdak in een Varianthal. Hierin verzamelen
en bewerken we wat van de werf rest, ondersteund door hun mensen. De
leiding van Stichting Beheer NDSM-werf Oost is per 1 oktober gewisseld
van Anne Marie Hoogland naar Kim Tuin.
Oud archiefmateriaal
Het archiefmateriaal onder de helling 4 bij Hèlene Min en Tom Wagenaar
is in goed overleg met betrokkenen weggehaald en overgebracht naar de
Blauwdruk. Dit geldt eveneens voor ons materiaal uit de container bij Sarah
Payton.
Stichting NDSM-Herleeft
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Het werfmateriaal bij Bart Stuart/Hanneke de Munck wordt in de loop van
2016 vanonder helling 4 weggehaald.
Vrijwel alle archiefdozen, tekeningen, calques, ordners en afdrukken zijn
inmiddels opgeslagen in de Blauwdruk of in de archiefruimte DSA. Een deel
moet nog worden gedroogd, ontstoft, opnieuw verpakt en gesorteerd op
wel/niet bewaren.
PR
Op PR gebied is een veelheid aan activiteiten gerealiseerd. In juni is een
Marketingplan opgesteld voor gerichte aandacht op o.a. het werven van
vrienden, donateurs en sponsors.
De stichting heeft zich ook naar buiten gemanifesteerd o.a. door de kranslegging op 4 mei bij het oorlogsmonument in Tuindorp-Oostzaan. Het is de
bedoeling dat dit een jaarlijkse traditie wordt. Er is een foto-expositie ingericht bij Pllek en medewerking verleend bij Sail Amsterdam 2015 (16-23 aug).
Ruud van der Sluis verzorgt maandelijks een column van 100 woorden voor
de IJ-Kantine en heeft een interview gegeven aan de Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV).
Ook verscheen een artikel in Het Parool, een radio-interview van Leo van
der Spek met Lokale Omroep Landsmeer en een interview met Ruud van der
Sluis voor Radio 1 (uitzending op 26 maart) en Radio 5 op 6 mei.
Door het vertonen van de EO-film “Geloof en een Hoop Liefde” op 11-11, met
o.a. Ruud van der Sluis en de historie van de NDSM, werd extra publiciteit
gegenereerd voor onze stichting.
Stichting NDSM-Herleeft
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Sail 2015
Tijdens Sail Amsterdam 2015 is voor bestuur, werkgroep en een aantal
vrienden een rondvaart met een GVB-veerboot georganiseerd door Coen
Bos. Tijdens Sail werden diverse interessante contacten gelegd o.a. met de
Stichting Anders J. Goedkoop. Bijzonder is het contact met Folkert J. Goedkoop, kleinzoon van Daniël Goedkoop, voorheen directeur NSM, die een
bezoek aan de Blauwdruk bracht in combinatie met een rondleiding.
Bijzondere verworven memorabilia
Door aandacht in de media en persoonlijke contacten zijn dit jaar enkele
bijzondere memorabilia verworven. Zoals Model N.D.S.M.-Stork 8 cylinder
dieselmotor type H.O.T.L.o, door speur- en bemiddelingswerk van Leo van
der Spek en Jack Stuifbergen (Via Nova-college te IJmuiden), Waterlijnmodel fregatklasse Hr. Ms. van Speijk (via drs. Homburg, conservator Marine Museum Den Helder) en het ms Mungo (via de heer L.M. Pietersen – voorheen
directeur van de Werf Ceuvel/Volharding).
De financiële positie
De financiële positie van de stichting is verstevigd door een goede kostenbeheersing en toename van giften zowel in geld als in natura. De toekomst
ziet er hoopvol uit door zicht op een mogelijke definitieve locatie voor het
vestigen van een NDSM-Museum.
Het bestuur van de Stichting NDSM-Herleeft.
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Ik weet nog dat ...

In het oude kantoorgebouw grenst de deur van onze afdeling dicht aan de
buitendeur. Dat had tot gevolg dat er enige aanloop was ontstaan. Zo ook
schipper Jan Krijnen, dat was een vrolijke binnenkomer.
Op een gegeven moment kwam hij met het voorstel aan de dames of ze
een keer met hem mee wilden varen als er een tewaterlating op til was. Wij
meteen akkoord ! Zogezegd, zo gedaan.

De Shipdock II na de verjongingskuur
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Er stond een tewaterlating op het programma en schipper Krijnen kwam
zijn meisjes ophalen. We werden naar een gunstige plek op het IJ gevaren
in afwachting van de komende gebeurtenissen. Heel spannend !
Daar kwam het schip de helling af – steeds sneller. Er ontstond een huizenhoge golf water, geluiden van de ankerketting – sleepboten van de firma
Goedkoop erop af om het schip vast te maken en naar de ligplaats te slepen.
Het was een geweldige belevenis. Daarna werden we weer veilig naar de
steiger terug-gevaren.

Tiny de Beer
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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: 				Vormgeving:
Ruud van der Sluis			
Leo van der Spek
Coen Bos

Stichting NDSM-Herleeft
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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

Stichting NDSM-Herleeft

21

Nieuwsbrief

