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Jaaroverzicht van 2016

Tentoonstelling “Tussen ijzer en staal” 
Ook dit jaar is weer bijna ten einde, maar we 
kijken er met plezier op terug. De tentoon-
stelling “Tussen ijzer en staal” aan het begin 
van het jaar, met een bescheiden terugblik op 
de NDSM werf, opgericht in februari 1946, was 
voor ons een testcase. Het bleek helaas niet 
mogelijk om fors uit te pakken en de werf 
pontificaal in beeld te brengen maar alles 
moet ervaren worden. Hoe dan ook is het 
goed verlopen. De samenwerking hierbij met 
Nieuw Dakota (de expolocatie op de werf), 
Historisch Archief Tuindorp Oostzaan, Harmo-
niecorps Tuindorp Oostzaan en het Historisch 
Centrum Amsterdam Noord in deze was ook een fijne ervaring. Samenwerken 
heeft voor ons altijd voorkeur. Mogelijk dat dit, in ieders belang, vaker en/of 
intensiever kan.

Vrienden  
Het aantal Vrienden is gestegen en dat stemt vooral onze penningmeester 
gelukkig. De Vrienden maken het immers mogelijk om zaken te ondernemen.  
Als jonge stichting zijn financiële middelen van groot belang, elk initiatief 
kost immers geld. Dankzij de aanmeldingen kunnen wij voor het komende 

jaar voorzichtig gaan nadenken over nieuwe activiteiten.

Raamposter van de tentoonstelling

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


3Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

Scheepsmodelbouw vereniging IJmond 

De ‘scheepsmodelbouw vereniging IJmond’ heeft gevraagd of zij onze locatie 

de Blauwdruk in oktober een dag mocht benutten. Dit heeft geresulteerd 

in een fraaie collectie modelbouwschepen. Fraai gedetailleerde schepen, 

niet altijd met een link naar de NDSM maar dat doet verder niets af aan de 

kwaliteit. Helaas was er niet veel bezoek. De Blauwdruk ligt tijdelijk wat uit 

het zicht en ook de PR schoot iets te kort. Ondanks dat deze dag samenviel 

met NDSM-open heeft dit niet tot grote bezoekersaantallen geleid.

Vereniging IJmond met hum modellen in Blauwdruk

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Wat is er in chronologische volgorde zoal gedaan dit jaar?

Januari

-  ontvangst met rondleiding aan leden van de familie Goedkoop

-  trainingsinterview met een Belgische studente

April

-  ontvangst met rondleiding aan personeel van de gemeente Bergen (NH) 

April-mei

-  tentoonstelling “Tussen ijzer en staal”

Mei

- 4 mei herdenking met kranslegging te Tuindorp 

Oostzaan namens onze stichting 

Juni

- ontvangst met rondleiding aan de mannen van 

Kantarabrug

- ontvangst met uitleg aan scholenproject van 

Noordjes Kinderkrant

Augustus

- ontvangst met rondleiding aan leden van de familie Goedkoop

4 mei herdenking

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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September
- ontvangst met rondleiding aan 

studenten van de Hogeschool  
v.d. Kunsten Utrecht

- presentatie op locatie aan be-
woners van het Eduard Douwes 
Dekkerhuis

- interview met Joost Zonneveld 
voor artikel in het NRC

Oktober
- ontvangst en expositie door Scheepsmodelbouwclub IJmond

November
- uitleg over helling 5 aan studenten bouwkunde
- ontvangst met rondleiding aan jarige ‘bewoner scheepsbouwloods’ met 

relaties
- ontvangst met rondleiding aan een familie aangeboden aan hun zoon

December
- ontvangst met rondleiding aan de Rotaryclub Hoog Zuid Amsterdam
- ontvangst, rondleiding en interview aan student journalistiek aan de UVA
- ontvangst met rondleiding aan fotografie cursiste 

Dit overzicht is zeker niet volledig, het is meer een korte samenvatting. 

Studenten van de Hogeschool v.d. Kunsten

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

Wij willen ook de schenkers van onderstaand gevarieerd materiaal niet 

ongenoemd laten. 

Van de heer Ganzeman, oud werknemer van 

de S.M.N. als machinist en toezichthouder bij 

de bouw van nieuwe schepen, hebben wij een 

groot aantal boeken geschonken gekregen 

zoals: studieboeken over de werktuigbouw, 

gedenkboeken over de S.M.N.,  boeken over  

de scheepsbouw/-vaart in het algemeen.  

En  in het bijzonder twee boeken over de:  

“Johan van Oldenbarnevelt”,  een schip met 

zes levens en de “Oranje”,  een koninklijk  

schip.  Nb. S.M.N. staat voor  Stoomvaart 

Maatschappij “Nederland”.

Van de heer Trons ontvingen wij de ingebonden jaargangen vanaf nummer 1  

van het historische maandblad Ons Amsterdam. In deze bladen wordt met  

regelmaat naar de noordoever van het IJ gekeken. Dus ook de werven waar-

onder natuurlijk de NDSM (en voorgangers NSM en NDM) worden hierin 

beschreven. 

Boek over de Oranje

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Van de heer Osinga ontvingen wij divers materiaal over het bij de NDSM 

gebouwde motorschip Koningswaard waarop hijzelf nog heeft gevaren. De 

naam Osinga was ook bij de NDSM een veel voorkomende naam dus er is 

zeker een band. Voorts was er bij de schenking handgereedschap.

Via een mevrouw die in Nederweert een brocante heeft, 

werden wij geattendeerd op een soepterrine die in haar  

winkel stond. Op zich niets bijzonders maar de terrine is 

voorzien van het bruine NDSM- logo. Hoe dit voorwerp ooit 

buiten de NDSM- poort is beland, zal altijd een raadsel blijven 

maar nu is de terrine weer terug op de werf. Nu alleen de lepel nog.  

Wij zijn deze mevrouw erkentelijk omdat zij iets aan de prijs heeft gedaan.  

Wij danken haar en willen u graag verwijzen naar haar website  

www.dehooimijtnederhemert.nl. 

Behalve het bovenstaande zijn er nog 

tal van andere relicten in ons bezit  

gekomen. 

Wij danken alle schenkers en hopen 

in 2017 nog veel van deze gestes te 

mogen ervaren.

Boek “Terugblikken” geschreven door Flip 
Waldram

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
http://www.dehooimijtnederhemert.nl
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Bibliotheek activiteiten in de Blauwdruk

Zal ik mij even voorstellen?

Mijn naam is John Hooftman, geboren in Amsterdam Noord enige tijd ge-

leden en nu na veel omzwervingen woonachtig  in Hengelo.

Na een maritieme loopbaan (WTK GHV) de wal opgezocht en bij SHELL  

International mijn carrière verder uitgebouwd. De maritieme interesse is 

door de jaren heen  gebleven, en niet in de laatste plaats, de ontwikkelingen 

op scheepsvoorstuwingsgebied heb ik van dichtbij gevolgd (en dat is ge-

bleven!).

De actieve arbeidsperiode is gevolgd door vrijwilligerswerk. Het onderhoud 

en bedienen van historisch treinmaterieel (stoomtractie) werd de activiteit 

om na een aantal jaren dit te vervolgen in het doceren van techniek  voor 

de 3 hoogste klassen van het basis onderwijs. PABO Hogescholen zijn door 

mij eveneens bezocht om  daar techniek meer bekendheid te geven.

De laatste drie jaar ben ik betrokken bij het volledig archiveren van de  

erfenis van STORK dieselmotoren specifiek gebouwd voor scheepsvoort- 

stuwing. Deze erfenis bestaat voornamelijk uit een omvangrijk tekeningen-

bestand en de daarbij behorende documentatie. Deze activiteit vindt plaats 

in Hengelo en wordt uitgevoerd door zeven Storkianen en twee ex WTK’s  

(ik  ben één daarvan) met een ruime HOTLO (type Stork motor) ervaring.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Genoeg verteld lijkt mij en ja, toen ik via via in contact kwam met Ruud van 

der Sluis was een afspraak snel gemaakt. Zo vertrok ik in januari 2015 naar 

een voor mij nog steeds bekende omgeving!

Dit bezoek maakte duidelijk dat er een klik was met de doelstellingen  

van de Stichting en zo werd ik geruisloos ingelijfd in de reeds bestaande 

werkgroep. Een divers groepje is het wel, van scheepsbouwer tot bankmede- 

werker en van een civiele techniekexpert naar een allesweter op NDSM 

gebied. 

Hoofddoel van de werkgroep is het in kaart brengen van al het verzamelde  

ex NDSM materiaal en dat onder te brengen in een overzichtelijke archief-

vorm.

Het op te bouwen archief bestaat in grote lijnen uit verzamelde onderdelen 

van en op het voormalige NDSM terrein, massa’s tekeningen en veel docu-

mentatie (jaargangen maritieme zaken, studieboeken en veel vakliteratuur 

etc. etc.).

Omdat ik blijkbaar in de spiedende ogen van Ruud van der Sluis en Leo  

van der Spek mij nogal verdiepte in de samenstelling van al het aanwezige 

leeswerk, werd ik vrij snel gebombardeerd tot Bibliothecaris.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Dat schept verplichtingen die omgezet zijn in het opzetten van een data-
base die na keuring van Ruud en Leo werd goed bevonden.

De vier voornaamste plaatsen om 
al het in de Blauwdruk aanwezige 
leesmateriaal  te kunnen vinden zijn 
inmiddels benoemd. Na een aantal uit-
gebreide sorteerrondes is alles in de 
reeds genoemde database verwerkt. 

Een kleine greep van de diverse onder-
werpen die de basis vormen van deze 
ingerichte Bibliotheek:  
- Geschiedenis van de NDSM 
- Werfindeling 
- Scheepsmotoren 
- Theoretische en praktische scheeps-
bouw 
- Vakbladen op maritiem gebied 
- Studieboeken, etc. etc.

Er wordt aan gewerkt om de biblio- 
theek database ook beschikbaar te 

stellen voor een breder publiek.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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HET RUSSISCHE MOTORSCHIP „WALERII MESHLAUK”  bouwnummer 237

Zoals bekend is, waren er op de werf van de N. V. Nederlandsche Scheeps-
bouw-Maatschappij te Amsterdam, drie schepen in aanbouw voor de  
Russische handelsvloot. Het eerste van deze drie schepen, ‘Walerii Meshlauk 
genaamd, heeft op 10 en 11 Februari 1936 op de Noordzee proef gevaren. 
Nadat de machines voor inspectie geopend zijn, is het schip aan de bestellers 
overgedragen. Het zal binnenkort de eerste reis, ditmaal naar de Zwarte Zee, 
aanvaarden. Het schip is speciaal gebouwd voor het transport van hout- en 
andere bulk-ladingen, hoewel natuurlijk ook stuktgoedladingen kunnen 
worden vervoerd, en zal in het houtseizoen waarschijnlijk komen te varen 
tussen de Russische houtexporthavens en Amsterdam/Zaandam. 

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

Het russische motorschip “Walerii Meshlauk” . De doop van het schip 
Bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De vorm van deze schepen wijkt af van den normalen scheepsvorm en op de  
speciale constructie heeft de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij,  
tezamen met een van de grootste houtimporteurs van Nederland, de N. V. 
Bruynzeel’s Schaverij te Zaandam, die in de uitwerking van het idee een 
werkzaam aandeel heeft gehad, in vrijwel alle scheepsbouwindustrie bezit-
tende landen patent verkregen.

Deze speciale vorm heeft bijzondere 
voordelen en enige daarvan zullen 
hieronder in het kort worden ge-
noemd, waarbij het nieuwe scheep-
stype zal worden aangeduid als het 
„Amsterdam”-type.

Gezaagd hout wordt bij de verlading 
altijd plank voor plank in de ruimen 
van het schip „uitgevloerd”. Gewone 
houttransportschepen nu hebben 
door de vorm van deze ruimen en 
vooral ook als gevolg van de zich 
daarin bevindende constructiedelen,  
vele hoeken en gaten, waarin geen 
hout gestuwd kan worden, wat 
ruimteverlies met zich brengt.  
Dit ruimteverlies bedraagt vaak 
meer dan een kwart van de totale 
capaciteit.

Het bouwen van het schip.  
Bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Bij de uitwerking van het principe van het „Amsterdam”- type nu is vooral 
uitgegaan van de gedachte, dat dit ruimteverlies zoveel mogelijk beperkt 
dient te worden. Bij een gewoon schip is de scheepshuid tevens de zijwand 
van het ruim. Bij het „Amsterdam”-type zijn afzonderlijke verticale schotten 
ingebouwd waardoor de ruimen gelijken op vierkante kisten, waarin zich 
geen constructiedelen, die op het uitvloeren van het hout van nadelige 
invloed kunnen zijn, bevinden. Bij normale houttransportschepen zijn de 
luiken belangrijk kleiner dan de ruimen zelf. Dit brengt met zich, dat het 
hout voor een gedeelte onder dek gestuwd moet worden, wat altijd ruimte-
verlies ten gevolge heeft, terwijl bovendien het werken met de lieren altijd 
min of meer bezwaren ondervindt. Bij het „Amsterdam”-type zijn de luiken 
bijna even groot als de ruimen zelf. Er behoeft praktisch geen hout onder 
dek gestuwd te worden en de behandeling van de lading met de laadlieren 
is zeer gemakkelijk en overzichtelijk, wat vanzelfsprekend een gunstige 
invloed op den benodigde tijd voor laden en lossen uitoefent. Een en ander 
wordt duidelijk geïllustreerd.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Het laadvermogen van een schip van het „Amsterdam”-type is groter dan 
dat van een normaal houttransportschip en bovendien wordt door de 
afzonderlijke langsscheepse schotten in de zijden van de ruimen een soort 
dubbele huid gevormd. Bij varen in ijs betekent dit een extra veiligheid in 
geval van lek stoten. Belangrijk is nog, dat de ontstane ruimten in de zijden 
als tanks kunnen dienen, die vooral bij varen in ballast goede diensten  
bewijzen, omdat men er een gunstige stabiliteit van het ledige schip mee 
kan verkrijgen, wat weer de snelheid ten goede komt.

De Walerii Meshlauk, evenals de beide zusterschepen A. Andreew en Kosarew, 
die ook bijna gereed zijn en binnenkort zullen gaan proefvaren, is geheel 
van staal gebouwd naar de voorschriften en onder dagelijks toezicht van 
het Register of Shipping der U.d.S.S.R., Klasse L.R. 4/1.S. Met het oog op de 
vaart door de ijszeeën zijn de schepen over de gehele lengte voorzien van 
ijs versterkingen, die vooral in voor- en achterschip bijzonder zwaar zijn 
uitgevoerd. Een dubbele bodem, die over de gehele scheepslengte door-
loopt en door water- of oliedichte langs- en dwarsschotten in verschillende 
compartimenten is onderverdeeld, dient tot het bergen van was- en ballast-
water en/of brandstof- en smeerolie. Om bevriezing te voorkomen zijn deze 
afdelingen, evenals de voor- en achterpiek, voorzien van verwarmingsin-
richtingen.

De schepen hebben een over de gehele scheepslengte doorlopend dek,  
waarop in het voorschip een bak is gebouwd en in het achterschip een 
kampagne. Hierop staan een dekhuis, een sloependek en een commando-

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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brug boven het sloependek. De voorsteven, die sterk voorover valt, is voor 
de vaart door het ijs aan de onderzijde flink afgerond; het achterschip is 
voorzien van een kruiserhek. Vier waterdichte dwarsschotten verdelen het 
schip in vijf afdelingen, te weten: voorpiek, twee laadruimen, machinekamer 
en achterpiek.

De beide laadruimen zijn voorzien van vier paar laadluiken, telkens twee 
naast elkaar. Deze luiken zijn elk 10 meter lang en 5,10 meter breed. Ter  
bediening van deze luiken is het schip voorzien van twee stalen dubbel-
masten, stagloos uitgevoerd, waarin in totaal acht naadloze stalen laad-
bomen van elk 5 ton hefvermogen zijn opgehangen. Met het oog op het 
vervoeren van dekladingen hout is deze bevestiging hoog boven het dek 

Gezicht op enkele laadruimen van de “Walerii Meshlauk”. Duidelijk ziet men hier de speciale bouw van het “Amsterdam” type

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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aangebracht. Behalve de acht genoemde laadbomen zijn nog twee zware 
laadbomen aanwezig; een voor lasten tot 15 ton aan de achtermast en de 
tweede voor lasten tot 30 ton aan de voormast. De laadbomen worden be-
diend met vier elektrische lieren van 3 ton en vier van 5 ton hefvermogen.

Deze lieren, fabrikaat Asea, zijn van de modernste constructie en werden 
geleverd door de N.V. Groeneveld,  v. d. Poll & Co’s Electrotechnische Fabriek te  
Amsterdam, die de gehele elektrische installatie van de schepen heeft uit- 
gevoerd en behalve deze lieren ook het elektrische ankerspil, het elektrische  
hekspil en de elektrisch gedreven kaapstanders, alle van het fabrikaat Asea 
leverde. De geheel elektrische stuurmachine is het modernste type van de 
A. E. G., te Amsterdam, met het mechanische gedeelte van Atlaswerke Bremen. 
Behalve dat de stuurmachine vanaf de brug elektrisch bediend kan worden, 
is voor gevallen van nood nog een handstuurbeweging aangebracht. Zowel 
ankerspil, als hekspil en stuurmachine zijn bijzonder zwaar geconstrueerd 
met het oog op het varen in ijs, in verband waarmede ook het stroomlijn-
vormige roer speciaal versterkt is.

Naast het gebruikelijke vloeistof stuur- en standaardkompas vindt men een 
gyrokompas-installatie. Voor het loden kan gebruik gemaakt worden van 
het gewone dieplood, van de Thomason loodmachine en van een Atlas- 
echolood-installatie, metend tot een diepte van 500 meter. De navigatie 
wordt verder vergemakkelijkt door een radiopeilinstallatie van Telefunken  
en een Atlas onderwaterkloksignaal ontvanginstallatie Barr en Stroud  
afstandmeters, een elektrisch log, een uitgebreide luidsprekende telefoon- 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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installatie, twee zoeklichten en een door de Sovjetindustrie geleverde  
radio-installatie zijn verdere hulpmiddelen bij de navigatie van deze  
moderne vrachtschepen.

Voor de beveiliging van de levens der opvarenden zijn geen middelen 
gespaard. Behalve de nodige reddingboeien en een zwemvest voor elk der 
opvarenden, voert het schip twee reddingboten en twee werkboten mede. 
Deze voldoen alle aan de strenge voorschriften van het U.d.S.S.R. Register. 
De reddingboten, waarvan één aan B.B. en één aan S.B. staat opgesteld,  
zijn elk groot genoeg om alle opvarenden op te nemen en staan onder 

De “Walerii Meshlauk”” tijdens een van zijn reizen.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Schat patentdavits. Een van de reddingboten is voorzien van een kleine 
Kromhout Dieselmotor. Voor de bestrijding-.van brand is, behalve een groot 
aantal chemische brandblusapparaten, een over de gehele scheepslengte  
lopende brandblusleiding, voorzien van de nodige spruitstukken en slangen,  
aanwezig. De brandblus-, tevens dekwaspomp, welke het water voor deze  
leiding levert, is opgesteld in de machinekamer en wordt elektrisch gedreven.  
Voor het blussen van eventuele branden in de ruimen is het schip voorzien 
van een koolzuur-brandblussysteem met speciale bedieningsinrichting. 

De opvarenden zijn allen gehuisvest in de kampagne en in de dekhuizen 
daarboven. Met het oog op de lage temperaturen in de Noord-Europese 
streken, welke door de schepen bezocht zullen worden, zijn alle verblijven 
aan de buitenzijde met kurk geïsoleerd. De aangebrachte stoomverwar- 
mingsinstallatie, waarvoor de stoom geleverd wordt door een in de machine- 
kamer opgestelde oliegestookte ketel, is zo uitgevoerd, dat bij een tempera- 
tuur van de buitenlucht van twintig graden onder nul in alle verblijven een 
temperatuur van 17 graden kan worden gehandhaafd.

Voor de kapitein is een woonkamer, een slaapkamer en een bad en toilet  
ingebouwd; de officieren en de bootsman hebben elk de beschikking over  
een een-persoons hut, terwijl de overige leden der bemanning gehuisvest  
zijn in twee-persoons hutten. Alle hutten zijn in moderne stijl gemeu-
bileerd, eenvoudig, doch smaakvol, ingericht en zeer ruim gebouwd. 
Natuurlijk is ook een aantal badkamers en toiletten voor officieren en 
verdere bemanning ingericht.Naast een eetkamer voor de officieren en voor 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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de bemanning is er nog een aardige gezelschapskamer ingericht. Al deze 
dagverblijven zijn eenvoudig, doch smaakvol, uitgevoerd en gemeubileerd. 
Boven een houten lambriseering is in een bijpassende kleur gehouden  
stofbekleding aangebracht. De plafonds zijn bekleed en de vloeren met 
linoleum belegd.

Alle verblijven voldoen aan de in dit opzicht vrij strenge eisen van het 
Register der U.d.S.S.R., overeenkomstig welke voorschriften ook aan boord 
van deze betrekkelijk kleine vrachtschepen een ziekenhut is ingericht. In de 
kombuis is behalve een oliegestookt fornuis een elektrische broodbakoven 
opgesteld. Vlak bij het kombuis bevinden zich een proviandbergplaats en 
twee koelruimen: één voor vlees en één voor overige levensmiddelen. De 
voor de koeling van deze ruimten benodigde koolzuurkoelinstallatie is in 
de machinekamer opgesteld. De voortstuwing van het schip geschiedt door 
een schroef welke gedreven wordt door een direct omkeerbare compres-
sorloze 6-cylinder 2-tact enkelwerkende Stork Dieselmotor met trunkzuiger 
met een vermogen van maximaal 1675 pk. De diameter van de cylinders is 
540 mm, de slag 900 mm, het aantal toeren 135 per minuut. In de normale  
vaart loopt het schip 11 knopen, welke snelheid op de proeftocht ge- 
makkelijk bereikt werd. De hoofd-en hulpmotoren en de verdere hulpwerk- 
tuigen werden geleverd door de N.V. Machinefabriek Gebr. Stork & Co., 
Hengelo (O.) en ingebouwd door de N.V. Scheepswerf en Machinefabriek 
Verschure & Co., Amsterdam. Met het oog op de vaart in ijs is tussen de 
motor en de schroefas een Vulkaankoppeling met druklager ingebouwd.
De stroom, nodig voor de verlichting en voor de vele elektrisch gedreven 
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hulpwerktuigen in de machinekamer zowel als op dek, wordt geleverd door 
twee 105 kW generatoren, aangedreven door Stork-Diesels en opgesteld in 
de machinekamer.Voor geval van nood heeft men nog de beschikking over 
een 15 kW dynamo, aangedreven door een Kromhout-Dieselmotor.

De tewaterlating van het vrachtschip ms. Walerii Meshlauk in 1935 - Bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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In de ruime machinekamer vinden wij verder opgesteld de brandstofpomp-
en, spoelluchtpompen, koelwater- en smeeroliepompen, brandblus, ballast, 
lens en sanitaire pompen. Achter de machinekamer is een kleine werkplaats 
ingericht met draaibank, boormachine en dergelijke gereedschappen voor 
het verrichten van boordreparaties. De pijpleidingen buiten de machine- 
kamer werden gelegd door de N.V. Nederlandsche Fabriek van Bronswerken 
v/h Becht & Dyserinck te Amsterdam.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Op de tweedaagse proeftocht bleek het schip uiterst zeewaardig en ge-
makkelijk bestuurbaar te zijn, wat in verband met het varen in ijs van groot 
belang is. Vele betrokkenen bij het transport van houtladingen gaven blijk 
van hun belangstelling voor deze nieuwe schepen en brachten een bezoek 
aan de werf van de N.S.M., om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van 
de bijzondere voordelen, die het ,,Amsterdam”-type hiervoor biedt.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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In memoriam Flip Waldram

Flip begon z’n loopbaan als aankomend scheepsbouwer bij de Nederlandsche 
Scheepsbouw Maatschappij in 1942. Hij kreeg snel een aantal specifieke 
scheepsbouwvaardigheden onder de knie. In 1947 werd Flip opgeroepen 
om z’n militaire dienstplicht te vervullen die hij uiteindelijk moest voldoen 
in Nederlandsch Indië.

De binnenkant van de rouwkaart van Flip Waldram

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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In 1950 keerde hij weer terug in Nederland. Hierna hervatte hij zijn 
werkzaamheden weer in de scheepsbouw op de werf, die inmiddels NDSM 
was gaan heten door een fusie in 1946 van de Nederlandsche Scheepsbouw 
Maatschappij en de Nederlandsche Dok Maatschappij. De draad werd weer 
opgepakt en de vaardigheden benodigd in de scheepsbouw werden verder 
uitgebreid.

Flip heeft de ontwikkeling van de nieuwe technieken meegemaakt middels 
de nodige cursussen en bijscholing wat later uitmondde in souschef en nog 
wat later in chef van de afdeling werkvoorbereiding. Een kundig man.

Na de opheffing van de NDSM en het faillissement van de NSM was Flip, 
samen met Ab Harrewijn, de grote animator van de BBS (Belangenvereniging  
Baanloze Scheepsbouwers) en de Baanderij. Hier konden oud-werknemers 
van de NDSM en de NSM elkaar ontmoeten.

Met het overlijden van Flip, die één van de eerste leden was van onze 
Stichting, heeft wederom een markante NDSM-er ons verlaten.

Bestuur Stichting NDSM-Herleeft.

De rouwkaart is voorzien van een persoonlijke boodschap

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Organisatie Stichting NDSM-Herleeft

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Ir. Kees Jan Groen (Commercial Director Damen Ship- 

repair and Conversion) 

Penningmeester: Leo van der Spek (oud NDSM werknemer)

Secretaris: Ruud van der Sluis(oud NDSM werknemer)  

Bestuurslid: Ir. Kees Alberts (bouwkundige, o.a. betrokken bij ANGSAW, 

Historisch Centrum Amsterdam Noord)

Bestuurslid: Ir. Kees van Ruyven (zelfstandig stedenbouwkundige, 

procesmanager, adviseur gebieds- en stadontwikkeling) 

Samenstelling werkgroep

Jannie Bogaard (notuliste bestuursvergaderingen, dochter van oud 

NDSM medewerker)

Coen Bos* (oud marketing /sales medewerker)

Jan Breurken (medewerker Stella Maris werf, zoon van oud NDSM me-

dewerker)

John Hooftman (oud scheepswerktuigkundige en medewerker archief-

groep Stork Hengelo) 

Ir. Kees Alberts (bouwkundige, o.a. betrokken bij ANGSAW, Historisch 

Centrum Amsterdam Noord)

Leo van der Spek (oud NDSM werknemer, specialisatie scheepsbouw) 
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Ruud van der Sluis (oud NDSM werknemer, eigenaar/beheerder website 

NDSM-werfmuseum) 

Ruud Slagboom (webmaster, visualisering en designer)   

Tom de Vries (oud ING operations)  

Comité van Aanbeveling

Elisabeth Spits (Curator Ships and Technology aan het Nederlands 

Scheepvaart Museum)

Pieter van Empelen (eigenaar ACT - Adviezen Concepten Theaterprojecten, 

v.h. dir. Maritiem Museum Rotterdam)

Rob Post (voormalig stadsdeelvoorzitter Amsterdam Noord,  

Directeur Kinetisch Noord)

Aart Hiemstra (adv. havenmeester Havenbedrijf Amsterdam N.V., dir. 

nautische zaken Stichting Sail Amsterdam)

Dr. Hans Goedkoop  (historicus) 

* (Coen Bos zal per december 2016 vanwege zijn emigratie naar Engeland, op afstand digitaal 
werkzaam blijven voor de stichting).
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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
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Kantoor:

Stichting NDSM-Herleeft

TT. Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam

Tel.: +31 (0)6 1082 4325 (Ruud van der Sluis)

 +31 (0)6 2917 4310 (Leo van der Spek)

Postadres:

Ruud van der Sluis

Hornwaard 55

1824 SC Alkmaar 

Contact

info@stichting-ndsm-herleeft.nl

www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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