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De “Naald van Goedkoop”

Roerige periodes heeft dit monument meegemaakt, feest, oorlog, stakingen,
tewaterlatingen en sluitingen. Zelf onderging het monument tot nu drie
verhuizingen.
De bijgaande afbeelding is een detail van een maquette met de NDSM situatie
zoals die in 1975 was. Thans zou het een ander beeld laten zien, veel is
gesloopt, veel is bijgebouwd. De rode cijfers verwijzen naar onderstaande
tekst.
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1. De oorspronkelijke locatie van het monument was voor het oude NSM
hoofdkantoor waar het gesierd met bronzen medaillon én een in koper uitgevoerde lamp, op 26 augustus 1944 t.g.v. het 50jarig NSM bedrijfsjubileum
en directiewisseling, werd onthuld.
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2. Na afbraak werd het geheel omstreeks
1987 herplaats op het z.g.n. Hoge land bij
Tuindorp Oostzaan. Toen nog een groene
vlakte maar inmiddels bebouwd.
Hier stond het tot in september 2011
nabij de kruising Stenendokweg/Cornelis
Douwesweg weg te kwijnen. De koperen
lamp ontbrak sindsdien.
3. Na twee jaar lobbyen en overtuigen
van de stadsdeelbestuurders is het
monument (vanaf toen de Naald van
Goedkoop genoemd) op 11 september
2011 herplaatst op de voormalige NDSM
werf Oost. Daan Goedkoop was weer
thuis op zijn werf. Het oude hoofdkantoor bestond echter niet meer en is een
parkeerterrein geworden. De alternatieve
locatie werd een groenstrookje aan een
ander parkeerterrein langs de ms. van
Riemsdijkweg t.h.v. de Lasloods. Ook nu
ontbrak de lamp. De her-onthulling werd
verricht door de toenmalig stadsdeel
voorzitter Rob Post én Hans Goedkoop.
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4. Op 9 januari 2017 bleek in de ochtend dat er graafwerkzaamheden rond
het monument hadden plaatsgevonden.
Later die dag werd bij toeval waargenomen dat het monument werd verwijderd. Gelukkig waren wij van de Stichting NDSM-Herleeft aanwezig en net op
het moment van het ophijsen en overbrengen. Een werknemer van Kunstwacht
legde uit dat dit plaatsvond in opdracht
van de gemeente Amsterdam waarmee
tevens de vraag werd beantwoord wie
nu eigenlijk eigenaar is van het geheel.
Toen rees tijdens dit onderhoud de vraag
hoe het monument te positioneren in
het reeds gegraven gat op de vierde en
hopelijk definitieve locatie.
Met de medewerker van Kunstwacht is in
prettig overleg overeengekomen om het
op de zuil bevestigde bronzen medaillon
met de beeltenis van Daniel Goedkoop
richting oostzuidoost te laten kijken. Hij
kijkt nu langs de Centrale Werkplaats
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naar de hellingen, kraan 13, het IJ en vervolgens de stad. Helaas ontbreekt
ook nu nog de lamp. Inmiddels beschikken wij wel over de maten, vorm en
uitvoering maar het wachten is op een bereidwillige ondernemer/vakman
die een exacte RVS kopie van de lamp wil maken. Kunstwacht adviseert RVS
i.p.v. koper teneinde schadelijke oxidatie te voorkomen.
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Hiermee is het verhaal nog
niet ten einde. Kunstwacht
heeft de Stichting NDSMHerleeft aangeboden een
replica te maken van het
medaillon met de beeltenis
van Daan Goedkoop zoals
op de naald bevestigd is.
Bij Kunstwacht was, voor
het geval dit ooit nodig
mocht zijn, genoeg informatie aanwezig om een
vervangend exemplaar te
kunnen produceren. Dat
is een geruststellende
constatering.
Immers, in een tijd waarin de veters in onze schoenen nog niet veilig zijn is
een plotseling verdwijnen van het medaillon zeker niet ondenkbaar. Hoe
dan ook hebben wij deze maand een prachtige kopie van het medaillon
mogen ontvangen. Op ware grootte en ingekleurd als ware het echt brons.
Wij danken Kunstwacht voor deze schenking. Het medaillon zal in de Blauwdruk te zien zijn.
Wilt u meer informatie hebben over Kunstwacht? Bezoek dan hun website
op www.kunstwacht.nl
Stichting NDSM-Herleeft
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De speld

Bij tewaterlatingen van schepen/boten geldt in de regel een bepaalde ceremonie. Dit kan afhangen van land en geldende normen. Ook bij de NDSM en
beide voorgangers was sprake van ceremonieel handelen. Gebruikelijk was
dat de doop werd verricht door een dame (hoewel er een paar uitzonderingen
zijn). Deze dame had in de regel een relatie met iemand van aanzien.
Bij aankomst op de werf werd zij met de nodige egards ontvangen door
de werfdirectie en ontving een bloemstuk. Voor de toegestroomde omstanders zal dit mogelijk niet zijn opgevallen. Het aanwezige publiek en
de werklieden ontging volledig dat er ook achter de schermen meer te
doen was want in het directiekantoor waren uiteraard ook de nodige zaken
geregeld. Na het handen schudden en de voorstelronde was er uiteraard
koffie en zeer waarschijnlijk met iets daarbij.
Na de nodige plichtplegingen toog het gezelschap naar de dooptribune
waar de overige genodigden al hadden plaatsgenomen. Op een bepaald
tijdstip vond de doophandeling plaats, de doopster gaf met de ivoren
hamer een slag op het zilveren aambeeld. Door het daarin bevestigde mes
werd een koord doorgesneden en viel de champagnefles kapot tegen de
scheepshuid. De aanwezige muziek zorgden bij dit alles voor de vrolijke
noten. De op de fles bevestigde rozet met in het hart daarvan de naam van
het schip en doopdatum werd aan de doopster overhandigd. Tot op heden
is niet een rozet terug gevonden.
Stichting NDSM-Herleeft
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Mevrouw Beijer-Verhorn voordat de echte klap wordt gegeven. Rechts van haar de heer Daniel Goedkoop.
Bron: NDSM Werf museum

Daarmee was de doop ten einden en vertrok een deel van de (geselecteerde) genodigden weer naar het directiekantoor. Wat niet zichtbaar was
in deze nasleep is dat de doopster een geschenk ontving van de directie
in wiens opdracht het schip is gebouwd. Wat dit dan was is niet helemaal
duidelijk. Had iedere rederij c.q. opdrachtgever eigen gebruiken m.b.t.
dergelijke geschenken? Zo ja, wat hield dit dan in?
Stichting NDSM-Herleeft
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Van één doop is dit nu wel
bekend. Het NDSM werfmuseum
beschikt nu over tastbare herinneringen die zijn overhandigd
na de tewaterlating van het ms.
Tabinta. De Tabinta is gebouwd
in opdracht voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland”
gevestigd te Amsterdam en op
21 maart 1930 bij de NSM van
stapel gelopen. De doopster,
mevrouw E.D.A. Beijer-Vehorn
ontving van de “Nederland”
directie een 14 karaat witgouden speld met daarop een
vlaggetje. Dit witgouden vlaggetje is bezet met robijnen,

De terwaterlating van het schip Tabinta
Bron: NDSM Werf museum

diamanten en saffieren.

Bij de speld is een dankbrief aanwezig. Helaas ontbreekt het doosje en is
niet bekend waar en door wie de speld is vervaardig. De vlag lijkt de Franse
driekleur maar de kleuren zijn omgekeerd. Het verbeeld de internationale
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seinvlag T. Dit verwijst naar de eerste letter uit de naam van het schip. Het
is derhalve meer dan aannemelijk dat een gelijke speld ook is uitgereikt
aan de doopsters van de bij de NSM gebouwde zusterschepen Tabian en
Tawali. Namens de werfdirectie ontving de doopster enkele dagen later een
groot fotoboek met daarin vier foto’s en dankbrief. Dit lijkt magertjes maar
het is wel een heel groot en luxe boek met hele grote foto’s. In die tijd zal
dit best een mooi geschenk zijn geweest.

Het speldje dat de internationale seinvlag voorstelt. Bron: NDSM Werf museum
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Het grote fotoboek dat de doopster ontving. Bron: NDSM Werf museum
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Heeft u een vuurtje voor mij?

Het is inmiddels al weer een flinke tijd geleden dat het normaal was dat
jonge jongens, niet zelden aangemoedigd door vaders, gingen roken. Jong,
werken en roken was een combinatie die zeker in een omgeving van zware
beroepen heel normaal werd gevonden. Het zal voor jongens wellicht ook
een manier geweest zijn om er bij te horen, je in een harde wereld bewijzen
naar de oudere collega’s in een omgeving met zes lange werkdagen bij een
patroon.

Stichting NDSM-Herleeft

13

Nieuwsbrief

Ook heel gebruikelijk werd dat tijdens verjaardagen, bruiloften e.d. voor de
visite op tafel een glas stond met daarin (filter)sigaretten en sigaren. Dit
gebruik was ook in zwang bij werkgevers.
Tijdens vergaderingen, recepties of andere gelegenheden
stonden met rookgerei gevulde
glazen voor de aanwezigen
gereed. De NDSM was geen
uitzondering m.b.t dit gebruik.
Ontzettend veel jubilea, diploma
uitreikingen, vergaderingen,
recepties, tewaterlatingen en
overdrachten werden rijkelijk
in rookwolken gehuld. Omdat
men bij de NDSM ook heel
bedreven was in het promoten
van het bedrijf stonden op de
tafels ook asbakken van glas of
metaal met daarin het NDSM
logo.
Het is niet heel lang geleden dat je dit als werkgever nog kon verkopen. Niet
alleen het presenteren van rookgerei en het plaatsen van asbakken kon nog,
ook het aanbieden van een verzilverde sigarettendoos aan personeel en relaties
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t.g.v. de tewaterlating van het
100ste schip na de tweede
wereldoorlog, was toen nog
niet zondig. Men ging zelfs nog
verder, aanstekers, werden bij
tal van gelegenheden rijkelijk
uitgedeeld. De eenvoudige
aanstekers waren voorzien met
de letters N.D.S.M. als opdruk of
ingegraveerd.
Voor het duurdere segment,
aanstekers van gerenommeerde merken, werd het
bedrijfslogo, en soms ook een
datum, ingegraveerd. De stichting bezit een aantal aanstekers
waaronder ook een tafelaansteker. Onlangs is ons voor de
collectie een aansteker met
cassette overhandigd door
mevrouw den Bakker. Deze
Dunhill aansteker is ooit door
de NDSM geschonken aan haar
schoonvader G. den Bakker,
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directeur Shell tankers. Het ligt voor de hand dat de reden hiervoor een
tewaterlating of overdracht van een Shell tanker betrof. Om welk schip het
ging is (nog) niet bekend.
De asbakken, aanstekers én een glas met sigaretten en sigaren, relikwieën
uit een andere tijd, staan in de vitrine.
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Een willekeurig gekozen gebeurtenis uit de roemrijke
geschiedenis van N.D.M., N.S.M. en N.D.S.M.

HET VERBOUWEN EN VERGROTEN VAN DE EX T-2 TANKERS ‘’ESSO DEN HAAG”
EN DE “ESSO AMSTERDAM” TOT DE ERTSCARRIERS “FRIXOS” EN DE “PHEATON”
BOUWNUMMERS 504 en 505

Het schip voor de verlenging.

De gedurende de laatste wereldoorlog gebouwde T2-tankers van ca. 16.000
ton d.w. waren na de oorlog nog in een zodanige conditie dat ze nog te
goed waren voor de sloop. De in het achterschip geïnstalleerde machine
installatie bevond zich jaren na het beëindigen van de oorlog nog in prima
conditie. Alleen het tankgedeelte was vrijwel versleten.
Aangezien de capaciteit van 16.000 ton in de tankvaart thans in het algemeen
reeds te klein is, wordt van veel van deze schepen het midden (tank)gedeelte vernieuwd, belangrijk verlengd en ingericht voor ertstransport.
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Het schip Phaeton (ex Esso Amsterdam) verplaatsen middendekhuis. Bron: NDSM Werf museum.

De Amerikaans-Griekse reder Lemos heeft enige tijd geleden de beide
T2-tankers Esso Amsterdam en Esso Den Haag gekocht en hij gaf de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij v.o.f. te Amsterdam opdracht
tot verbouwing. Daar het nieuwe ertsgedeelte groter is dan het oude
oliegedeelte, spreekt men van “Jumboizing”.
Hier de afmetingen van voor en na de verbouwing:
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lengte over
alles in m.

breedte op de
spanten in m.

holte
in m.

diepgang
in m.
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in tonnen

159.56

20.72

11.96
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16.590

178.70

22.86

14.40

10.07

22.890
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Verplaatsing midden dekhuis. van het schip Frixos, NDSM 1960. Bron: NDSM Werf museum.

Het eerste reeds vergrote schip was de ”Frixos” (ex Esso Den Haag). Het
tweede schip, de “Phaeton“ (ex Esso Amsterdam) werd op 4 februari 1960 in
het dok opgenomen voor verbouwing. Voordien was de brug met de navigatiemiddelen (180 ton) al overgebracht naar en geplaatst op het achterdekhuis.

Stichting NDSM-Herleeft

19

Nieuwsbrief

Het nieuwe 112 meter lange middengedeelte voor de “Phaeton”
stond op 4 februari 1960 geheel
gereed op helling nr. 2 en werd
op die dag te water gelaten.
De opeenvolgende manipulaties
van het bestaande oude schip
voltrokken zich als volgt :
Het schip werd in één van de
reparatiedokken opgenomen
en wel achterstevoren waarna
het afsnijden van het bestaande
blijvende achterschip kon
geschieden. Vervolgens werden
alle beschikbare tanks in het
achterschip gevuld met waterballast om het opdrijven te
voorkomen.

Het middengedeelte van de Phaeton aan de afbouwpier werf oost

Was het afsnijden klaar dan werd het voorschip met het nog daaraan bevestigde middengedeelte ontdokt waarna het nieuwe middenschip in het dok
werd opgenomen en aan het bestaande achterschip bevestigd.

Stichting NDSM-Herleeft

20

Nieuwsbrief

Middensectie van de Frixos. Bron: NDSM Werf museum.

Noot: Deadweight is het gewicht van de lading plus gewicht van de voorraden zoals: brandstof, smeerolie, voedingwater voor de ketels, drinkwater,
proviand, bemanning en hun bagage.
Stichting NDSM-Herleeft
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Daarna werd het achterschip
met het eraan bevestigde nieuwe
middenschip uitgedokt en het
voorschip met het zich nog
daaraan bevindende oude
middenstuk ingedokt.
Dit voorschip werd dan ondersteund en afgesneden van het
midden gedeelte waarna dit
middenstuk werd ontdokt. Tenslotte werd het achterschip met
het daaraan bevestigde nieuwe
middengedeelte ingedokt en aan
het bestaande voorschip bevesHet achterschip geballast tijdens de verbouwing in
tigd. De tewaterlating van het
dok no. 3. Bron: NDSM Werf museum.
nieuwe middengedeelte kostte
nog enige hoofdbrekens. Bij de tewaterlating van een normale scheepsromp kan de voorsteven de grote stevendruk bij de tewaterlating wel doorstaan. Dit vierkante middenstuk moest echter aan de achterzijde (landzijde)
extra worden versterkt om de enorme stevendruk op dit platte gedeelte te
kunnen weerstaan. Door de grote weerstand bij het te water gaan waardoor
het schip teveel wordt afgeremd, was het voor de veiligheid ook nodig een
tweetal sleepboten in te schakelen om met volle kracht mee te trekken.
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Het schip tijdens de verbouwing in dok no. 3. Bron: NDSM Werf museum.

Het middenstuk stond i.p.v. normaal op één slee, nu echter op twee sleden.
Het zou bij het toepassen van twee klinken, die dan nauwkeurig op het
juiste moment zouden moeten losvallen, veel moeilijkheden opleveren.
Om die reden heeft men de kielplaat in het midden iets verlengd en deze
verlenging stevig aan de helling verankerd. Om het schip nu te water te
laten, brandde men de verlengde kielplaat eenvoudig door waarna het
middenstuk mede door de sleepboothulp – vlot te water ging, gereed voor
het bevestigen aan het oude achter- en voorschip.
Stichting NDSM-Herleeft
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Bij deze spectaculaire verbouwing werd een recordtijd niet nagestreefd
daar dit werk als stopwerk was aangenomen. De beide oude midden (tank)gedeelten werden voor de sloop verkocht.

Het schip na de verbouwing.

Algemeen Plan S.S. “Frixos”
Verbouwd bij de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam
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Lengte over alles

178,60 meter

Lengte tussen de loodlijnen

172,54 meter

Breedte over de spanten

22,86 meter

Holte tot bovendek

14,40 meter

Diepgang

10,07 meter
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Phaeton, 5 juni 1960. Bron: NDSM Werf museum.

De Frixos bij de NDSM in Amsterdam voor de verbouwing tot bulkcarrier. Bron: NDSM Werf museum..
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Procedure aanmelding voor verzoeken

De Stichting NDSM-Herleeft wordt met regelmaat benaderd door diverse
ondernemers, instanties en particulieren met verzoeken voor rondleidingen,
medewerking, informatie en/of fotomateriaal.
Wat betreft het fotomateriaal dient dit vrijwel altijd voor interieuraankleding
van panden op de NDSM werf. Uiteraard zijn wij daar heel gelukkig mee, wij
voldoen graag aan deze verzoeken en rekenend voor eventueel materiaal en
inspanning geen tarief, maar geven aan dat Vriend worden van de stichting
voor € 25,- per jaar (meer mag ook), in dank aanvaard zal worden.
De reacties van de verzoekende partijen zijn dan altijd positief, men wil en
zal Vriend worden.
Helaas blijkt achteraf het doen van een toezegging in een aantal gevallen
makkelijker dan de realisering daarvan. Wij zijn van mening dat loze beloftes
niet fatsoenlijk zijn en dat dit helaas zo niet door kan gaan.
Wij declareren als vrijwilligers geen onkosten, steken veel tijd in uitzoekwerk,
houden ons bezig met voorbereidingen en uitvoering, maken reiskosten en
zorgen voor ontvangst met koffie/thee e.d.
Wij doen dit graag, wij willen iedereen van dienst zijn maar er zijn grenzen
aan bereidwilligheid.
Elk verzoek zal voortaan worden gehonoreerd mits men van te voren een
aanmelding én betaling als Vriend van de Stichting NDSM-Herleeft heeft
gedaan.
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26

Nieuwsbrief

Voor de goede orde; het bovenstaande geldt niet voor sponsors, donateurs,
oud werknemer en allen die reeds Vriend zijn of een tegendienst bieden.
Wat met het laatste bedoeld wordt ziet u op de onderstaande foto’s
gemaakt tijdens de opening op 1 april j.l. van de nieuwe vestiging van
verfspeciaalzaak Engels na de verhuizing naar Slijperweg 16 te Amsterdam
Noord. Als u toch verf nodig heeft, ga kijken!
Het bestuur.

De winkel van de verfspeciaalzaak Engels.
Stichting NDSM-Herleeft
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De entree van de verfspeciaalzaak Engels met v.l.n.r. Rolf Engels en Leo v.d. Spek.
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28

Nieuwsbrief

Facebook

Sinds het nieuwe jaar heeft de Stichting NDSM-Herleeft besloten om meer
aandacht te geven aan Social Media. Op deze manier probeert de stichting
nog meer aan onze belangstellende tegemoet te komen en hebben wij
onze service uitgebreid.
De stichting heeft sinds januari 2017 een eigen Facebook pagina.
Wilt u de berichten op onze Facebook pagina lezen? Klik dan op het Facebook logo hieronder. Of kopieer de volgende url link in uw internet browser;
https://www.facebook.com/stichtingndsmherleeft/
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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

Stichting NDSM-Herleeft
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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

Vormgeving: Ruud Slagboom

Stichting NDSM-Herleeft

32

Nieuwsbrief

Contact

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

info@stichting-ndsm-herleeft.nl
www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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