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In het blad Navigare, uitgave september 2017, staat een artikel over het  
verhaal van de Ondina. Op 11 november 1942 werden de Nederlandse tanker  
Ondina en de Brits-Indische mijnenveger HMIS Bengal in de Indische 
Oceaan aangevallen door Japanse raiders.

Dit zeegevecht, dat 75 jaar geleden plaatsvond, wordt herdacht met een 
aantal activiteiten op verschillende locaties. Eén van die locaties is in  
Blauwdruk te Amsterdam Noord. 

Op zaterdag 11 november 2017 kunt u hier een expositie “Ondina Story”  
bezoeken vanaf 11.30 uur tot en met 15.00 uur. Onze locatie is TT. Neveri-
taweg 61, 1033 WB Amsterdam.

Meer over deze tentoonstelling kunt u lezen op onze website en op onze 
Facebook pagina.

Remembering the Ondina Story, 11 november 1942

MS Ondina in olieverf door Fred Boom

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Hierbij het enkelschroef motorvrachtschip  GLENLYON  voor  Glen Line 
Limited te Londen, gebouwd door de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw 
Maatschappij v.o.f. als bouwnummer 510.

Op 19 oktober 1962 werd door de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw 
Maatschappij v.o.f. te Amsterdam het enkelschroef motorvrachtschip  
GLENLYON  aan de  Glen Line Ltd overgedragen. In oktober 1960 droeg de 
Glen Line de bouw op van vier snelle vrachtschepen voor de vaart naar het 
Verre Oosten   

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

Glenlyon
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en wel één aan de N.D.S.M., één aan C. van der Giessen & Zonen en twee  
aan Fairfield Shipbuilding & Engineering Co. Ltd. te Glasgow. De voorloper 
van de N.D.S.M. (de N.S.M.) was de enige van deze scheepswerven die  
reeds vroeger voor deze maatschappij een schip had gebouwd, n.l. de  
DENBIGSHIRE  N.S.M. bouwnummer  269.  Dit schip werd kort voor het  
uitbreken van de 2e wereldoorlog voltooid. 

Deze nieuwe klasse van schepen is bekend als de Glenlyon-klasse, zijnde de 
naam die aan het N.D.S.M. schip werd gegeven als eerste schip dat van stapel  
liep (de N.D.S.M. was verantwoordelijk voor het tekenwerk en de inkoop 
zaken). Het bij Van der Giessen in opdracht zijnde schip kreeg de naam 
FLINTSHIRE en de twee Fairfield-schepen de namen GLENOGLE en  
GLENFALLOCH. De schepen worden voortgestuwd door Sulzer diesel- 
motoren, gebouwd door Sulzer Bros., Winterthur. Deze motoren zullen de 
schepen een dienstsnelheid van 20 mijl geven.

De voornaamste bijzonderheden zijn:  lengte over alles 165,735 m., lengte 
tussen de loodlijnen 152,400 m., breedte op de spanten 22,708 m., holte tot 
bovendek 13,259 m., zomerdiepgang 9,144 m., ladingcapaciteit 18030 m3. Bij 
deze klasse van schepen is men afgestapt van het z.g. drie-eilandentype, 
dat algemeen voor de schepen van de Glen Line gold, en overgestapt op 
het gladdektype.

Het schip heeft 6 ruimen, 4 vóór en 2 achter de machinekamer, terwijl er 
bovendien in de kampanje nog 3 kleinere tanks zijn voor vloeibare lading. 
Zij vormen samen ruim no. 7. Er zijn slechts 2 laadpalen, die zich aan de 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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achterzijde van het midscheepse dekhuis bevinden.  De rest van de laad-
bomen is aangebracht aan de 6 ongestaagde masten, waarvan geen enkele 
een topmast bezit. Juist vóór de traditionele schoorsteen staat een signaal-
mast opgesteld, waarop de radarscanner, de antennes en de vlaggenlijnen, 
enz. zijn aangebracht. Voor het eerst bij de schepen van deze maatschappij 
is de gehele accommodatie midscheeps gegroepeerd en deze is geheel air-
conditioned.  De eersteklas-accommodatie voor 12 passagiers behoort ook 
daaronder en bevindt zich op het promenadedek hetwelk uitsluitend voor 
de passagiers is bestemd. 

De kiellegging op 22 augustus 1961 De bouw op helling  2

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De romp van het schip heeft een slanke vorm in vergelijking met de meeste 
vrachtschepen en met het oog op de betrekkelijk hoge snelheden werd 
besloten een bulbsteven aan te brengen.  De maatschappij besloot ook 
terug te keren tot het clearwater-type voor het schroefraam en het roer 
zoals dat in 1899 op het Bleu  Funnel schip IDOMENENS  werd toegepast. 
Dit schroefraam- en roertype werd  ca. 63 jaar geleden voor het eerst ont-
worpen door Alfred Holt en zijn scheepsbouwkundige Henri Belt Wortley.                                              
De midscheepse sectie van de dubbele bodem en dekken zijn volgens het 
langsspanten-systeem gebouwd terwijl in de ruimen over de gehele lengte 
het dwarsspanten-systeem werd toegepast. De romp van het schip is als 
eerste schip van de maatschappij geheel gelast. 

De bulb gereed om geplaatst te worden Het schroefraam wordt geplaatst door de bok Phoenix

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De traditionele teakhouten statietrap werd vervangen door  één van  
aluminiumconstructie en heeft zelfrichtende treden, benevens een  
180 graden draaiend bovenbordes, waardoor de onderkant van de trap  
in elke positie op de kade kan zakken.                                                                                                                  

De luikhoofden op het bovendek worden afgedekt met stalen MacGregor 
luiken van het single pull-type.   De masten zijn – zoals gezegd –  
ongestaagd en teneinde de scantlings  zo laag mogelijk te houden,  
verenigbaar met een redelijke veiligheidsfactor; zijn zij vervaardigd van 
staal van hogere vastheid dan normaal. De masten werden boven laadpalen 
verkozen, behalve die achter het midscheeps dekhuis, waar de plaatsing van 
één enkele mast uitgesloten was. De laadpalen hebben korte toppen voor 
de draden van de diverse antennes.

De elektrisch gedreven laadlieren, totaal 26, zijn op de masthuizen ge-
plaatst en worden alle op afstand bediend vanaf plaatsen die een goed 
zicht in het ruim hebben. Alle luikhoofden, uigezonderd luik no. 7 op de 
kampagne, worden door laadbomen van resp. 15, 10 en 40 ton capaciteit 
bediend. Die aan de achterzijde van ruim no. 6 kunnen worden getuigd om 
luikhoofd no. 7 te bedienen.

Aan de achterzijde en de zijkanten van de mastbordessen boven de huizen 
voor de ventilatie-units bevinden zich de inlaten voor de lucht naar de 
afzonderlijke aircondition-units voor de ruimen. Deze afzonderlijke units 
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bedienen elk ruim en het zijn de eerste die op de Glen Line vloot worden 
toegepast, één en ander ten gerieve van verschepers en ter voorkoming van 
zweten in de ruimen.

Alle tanks voor vloeibare lading hebben kofferdammen. De totale laad- 
capaciteit voor vloeibare lading bedraagt 1600 ton. In de dieptanks in de 
ruimen no. 2 en 5 zijn verwarmingsspiralen aangebracht, doch niet in de 
tanks in de kampanje. Op de kampanje, die bij vorige schepen tot huis- 

De tewaterlating op 17 maart 1962 De tewaterlating op 17 maart 1962

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


9Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

vesting van de bemanning diende, bevinden zich nu de noodgenerator  
en de noodregeling ter bestrijding van brand in de machinekamer of in 
de ruimen. Brandmeld- en CO2-brandblussystemen worden vanaf de brug 
geregeld en het CO2 total flood-system voor de machinekamer kan worden 
bediend vanaf een plaats in de accommodatie op het bovendek. 

Alle stortkleppen, bilge-afsluiters en fans voor de machinekamer en de  
ruimen kunnen echter vanuit de noodgenerator-kamer worden bediend.  
De rest van de ruimte in de kampanje is ingericht als bergplaatsen en 
ruimte voor algemene lading.De capaciteit voor gekoelde lading bedraagt 
ca. 2265 m3. Deze lading kan tot -20 gr. Celsius, resp. -26 gr. Celsius worden 
gekoeld. 

Alle verblijven en hutten voor de bemanning bevinden zich in het boven-
dekhuis midscheeps. De onderofficieren hebben éénpersoons-hutten, de 
stewards twee-persoons evenals de rest van de bemanning. Er zijn afzon-
derlijke kombuizen voor het dek- en machinekamerpersoneel.

Op het brugdek hebben de werktuigkundigen, de dokter, de 5e stuurman, de 
1e en 2e steward hun accommodatie, terwijl zich op dit dek ook de bakkerij, 
het kombuis, de eetsalon en de recreatiekamer voor de officieren bevinden. 

De hoofdwerktuigkundige beschikt over een dagverblijf en slaapvertrek 
met badkamer en toilet. Omdat de eetzaal zich aan het achtereinde van het 
dekhuis bevindt, werd het mogelijk zeer grote ramen toe te passen waar-
door een zeer ruim uitzicht wordt verkregen. 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Op het sloependek bevinden zich de suite voor de gezagvoerder, de  
appartementen voor de dekofficieren, de studeerkamer voor de opvarenden, 
het hospitaal met apotheek, benevens de accommodatie voor 6 leerlingen, 
bestaande uit 3 tweepersoonshutten, studeervertrek en eigen toiletruimte.

Het stuurhuis van aluminium-constructie is zeer ruim en van de kaarten-
kamer gescheiden door een oranjekleurig perspex-schot. Het promenade- 
dek is uitsluitend bestemd voor de passagiers. De accommodatie voor de  
twaalf passagiers is zeer luxueus. Er zijn 2 luxe-suites met dagverblijf, 
slaapkamer en badkamer, verder 4 één-tweepersoonshutten, een grote 
lounge en een open veranda. Elke hut heeft een eigen toilet en douchecel. 
Op het promenadedek bevinden zich ook nog een bagageruimte, dekpantry 
en wasgelegenheden, één en ander geheel ten dienste van de passagiers.

De voortstuwing geschiedt door een 9-cilinder, enkelwerkende, tweetact 
Sulzer dieselmotor met oplading, cilinderboring 900 mm. Deze motor is 
ontworpen om bij 113 omw./min. een vermogen van 18.000 rpk te ontwik-
kelen. Het normale vollekracht-vermogen bedraagt 16.600 rpk. De oplading 
geschiedt door 3 Sulzer turbo-opladers type RT67.

Er zijn veiligheidsregelaars voor de druk van de smeerolie, het koelwater 
voor de zuigers en de cilinders en voor de smeeroliedruk voor de blowers.  
Er is een stopinrichting met perslucht, waarmede de motor vanuit de nood- 
regelkamer in de kampanje kan worden gestopt. Daar de motor normaal op 
stookolie loopt, is een uitrusting voor het verwarmen en het reinigen van 
deze olie aanwezig.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De benodigde stoom wordt geproduceerd in 3 uitlaatgassenketels, één in 
elk van de uitlaatgassenleidingen van de turbo-opladers en al deze 3 units, 
met een capaciteit van 1044kg./uur elk,  worden gecirculeerd door een 
pomp vanuit een verticale met oliegestookte ketel, die als stoomverzame-
laar fungeert.

Hr. J.de Wit groepsleider tekenkamer scheeps-
bouw.

De vlagwisseling

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Voor het direct aanwijzen van het machinevermogen in apk, het draai- 
moment en het toerental per minuut, is een Philips powermeter van  
Research and Control Instruments Ltd., aanwezig. Bij deze meter worden 
rekstrookjes op de omtrek van de tussenas aangebracht. De schroefas- 
koker heeft witmetalen bussen en de uitwendige en inwendige afdichting 
worden met olie gesmeerd. De schroef is van een nikkel-/bronslegering.

De benodigde elektrische stroom wordt geleverd door 3 gelijkstroom  
dynamo’s, elk van 500 kW, 220 Volt, aangedreven door 6 cilinder viertakt 
dieselmotoren met drukvulling. Deze motoren zijn uitgerust met Woodward 
regulateurs, terwijl er bovendien op het eind van de nokkenas een inrichting 
aanwezig is om de brandstoftoevoer af te sluiten wanneer de toegestane 
snelheid wordt overschreden.

De hulpketel van het verticale type wordt met olie gestookt en produceert 
3200 kg. stoom per uur. Als reserve is nog een met olie gestookte horizon-
tale cilindrische ketel opgesteld met een stoomproductie van 900 kg. stoom 
per uur. De ketels zijn ontworpen voor een stoomdruk van 8.5 kg./cm2.                                

Het stoomverwarmingssysteem bedient de dieptanks in de ruimen no. 3 en 
5, de brandstoftanks in de dubbele bodem, de cargocaire luchtverwarming, 
de verwarming van de accommodatie, de verwarming van de brandstof in 
de machinekamer en de civiele dienst. Het voor de civiele dienst benodigde 
water wordt door 3 verdampers geleverd, die worden verhit door het koel- 
watersysteem van de hoofdmotor of door stoom van lage druk.                                                                                                                                           

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Er zijn twee 3-traps luchtcompressoren met een capaciteit van  8.5 m3./min., 
die de startlucht leveren met een druk van 30 kg./cm2. Deze lucht wordt 
opgeslagen in reservoirs, elk met een inhoud van 17 m3.

Een 2-traps luchtcompressor met een capaciteit van 2.8 m3./min. levert 
automatisch lucht van lage druk. De inhoud van de lagedruk-luchttank be-
draagt 3.7 m3. Alle compressoren worden met zoet water gekoeld.                   

De cilinders en de zuigers worden met zoet water gekoeld, de brandstof- 
kleppen met olie. De temperatuur wordt constant gehouden door thermo-
statisch geregelde pneumatische regelaars.                                          

De brandstofolietransferpomp met een capaciteit van 75 ton/uur levert de 
brandstof naar de dieselmotoren  en deze pomp kan automatisch van de 
levering van stookolie op die van dieselolie worden overgeschakeld. 

Voor ballast-en lensdoeleinden zijn twee duplex zuigerpompen opgesteld 
met een capaciteit van 135 ton / uur. Voor zoetwater voor civiel gebruik 
en ballasten dient een pomp met een capaciteit van 350 ton / uur.   In de 
schroefastunnel is een submersibele pomp aanwezig  voor brandblus-en 
lensdoeleinden.              

Voordat het lens-en ballastwater naar buitenboord wordt gepompt wordt  
het in een olie/water afscheider behandeld. Voor het koelen van de hoofd- 
motor met zeewater is een enkele pomp opgesteld met een capaciteit van  
990 ton/uur, terwijl voor het koelen van de hulpwerktuigen zeewater door  
een afzonderlijke pomp wordt geleverd.                                                                                                                                    

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Voor brandblus-doeleinden is zowel in de machinekamer als in de tunnel  
een centrifugaalpomp opgesteld, elk met een capaciteit van 70 ton bij een 
opvoerhoogte van 107 m. De pomp in de schroefastunnel kan evenals de  
noodbrandblus- en lenspomp door de noodgenerator van stroom worden 
voorzien. In de ruimte, direct boven de stuurmachinekamer in de kampanje,  
is de nood- dieselgenerator van 150 kW geïnstalleerd. Deze unit kan het 
gehele vermogen leveren voor de noodpompen, de noodverlichting en de 
overige noodinrichtingen. De submersibele dieselolie-transferpomp kan  
ook door de noodgenerator worden gevoed. Deze pomp levert dieselolie  
voor de noodgenerator direct uit de dubbele bodem-tanks. De machine- 
kamer wordt mechanisch geventileerd door een 6-tal fanmachines. Twee 
fanmachines in de voet van de schoorsteen zuigen de warme lucht boven  
in de machinekamer af en ontlasten deze in de schoorsteen. 

Ten behoeve van het onderhoud en revisie van de hoofdmotor en de hulp- 
werktuigen is een kraan met een hefvermogen van 7 ton aanwezig. De 
werkplaats is uitgerust met een draaibank, twee boormachines en een tafel- 
slijpmachine. Bovendien is er een speciale werkplaats voor het onderhouden 
van de brandstofkleppen, benevens een laboratorium voor de chemische 
behandeling van het ketelwater en de koelwatersystemen en voor het  
controleren van het ontvlammingspunt en de viscositeit van de brandstof- 
olie. 

De stuurmachine is van het elektrisch-hydraulische type met 4 rammen. De 
noodstuurinrichting wordt aangedreven door een persluchtmotor. De navi-

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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gatie-hulpmiddelen omvatten de gebruikelijke instrumenten en apparaten, 
zoals gyrokompas met automatische besturing, true-motion radar, V.H.F. 
radio-telefoon en een automatische radio-richtingzoeker enz. 

Machinekamer van het schip

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Algemeen plan van het schip 

Wij kunnen u het heugelijke feit mededelen dat de Stichting het model van de Glenlyon in 
bruikleen heeft gekregen van de heer Nico Ross.

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

Als gevolg van de oprichting van de NDSM in 1946, ontstond de behoefte 
aan een eigen logo en bedrijfsvlag. De NSM beschikte tot die tijd al over 
een vlag waarin tevens het bedrijfslogo was verwerkt. Dit was een witte, 
rechthoekige vlag met, daarin van kleinere afmetingen een blauwe  
rechthoek. In deze rechthoek was een gerekt en horizontaal geplaatste ruit-
vormige uitsparing waarin de letters NSM verweven waren. De NDM daaren-
tegen heeft nooit een vlag en logo gehad. Aan de weg timmeren was daar 
blijkbaar, in tegenstelling tot de NSM, niet aan de orde. Mogelijke ontbrak 
de noodzaak, een goed product verkoopt zich immers vanzelf.

De nieuwe bedrijfsnaam NDSM, vereisten echter ook een nieuwe vlag en 
logo. Het was allemaal heel simpel. De internationale seinvlaggen R en S 
werden samengevoegd. De R (rood met een geel kruis) stond voor Repa-
ratie. De S (wit met daarin een blauwe rechthoek) stond voor Scheepsbouw. 

De geblokte vlag

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Zo zag de vlag er in 1946 dus uit, in drie afmetingen, als kantoorvlag,  
tewaterlatingsvlag en als geus.

Maar niet iedereen begreep deze symboliek. Zowel binnen als buiten het 
bedrijf riep dit ontwerp vragen op. Door de directie is toen besloten om 
m.i.v. 1955 een nieuwe vlag te introduceren. Bij de NDSM hield men van 
simpele en snelle oplossingen. Nou simpeler kon haast niet, het werd een 
witte vlag met daarin de letters NDSM in blauw uitgevoerd. Deze letters zijn 
ontworpen door een NDSM werknemer en komen der halve niet voor op uw 
computer. 

De NDSM vlag

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De vraag is nu waar alle NDSM vlaggen, zowel model 1 als 2 gebleven zijn. 
Wij beschikken over een vlag, model 2, maar dat is een “collectorsitem”, 
kwetsbaar en niet meer geschikt voor vrolijk gewapper. 

Het kan niet anders of er moeten vlaggen van beide modellen te vinden 
zijn, op zolders, in kasten, koffers of kelders maar wij wilden niet wachten 
op een wonder en besloten is om deze vlaggen te laten (na)maken. Model 
1 gaf niet veel problemen. Model 2 wel. Dit zat hem voornamelijk in het 
lettertype maar ook doordat wij de vlag aan twee kanten zichtbaar wilden 
maken. Normaliter wordt een vlag aan een zijde bedrukt. De tekst loopt 
dan van links (stokzijde) naar rechts. Indien de kijker naar de niet bedrukte 
zijde kijkt, afhankelijk van de windrichting dus, is de tekst in spiegelbeeld 
zichtbaar. Wij wilden een vlag van model 2 met aan twee zijden de tekst in 
leesbare positie. Leuk, maar hoe dan verder?

Beide vlaggen hangen aan de gevel van Blauwdruk

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Op de werf verblijft regelmatige een dame die zich met het ontwerpen en 
maken van kleding bezig houdt. Zij, Doriandra Smith, is door ons benaderd 
en reageerde heel enthousiast. Zij had op dat moment haar atelier in een 
soort Pipo wagen op het spoor van kraan 13 tussen helling 3 en 4. Zij heeft 
de Amerikaanse nationaliteit en verblijft afwisselend in de VS of Amsterdam 
Noord. Door haar is gezocht naar stof dat weers- en UV bestendig is, geen 
last heeft van schimmel e.d. Samenvattend kunnen wij zeggen dat wij twee 
zeer fraaie replica’s bezitten, made in de USA en uniek, wij zijn Doriandra 
dankbaar. Overigens hing daar een prijskaartje aan, Vrienden, donateurs en 
sponsors, weet dat deze aanschaf mede dankzij u mogelijk was.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Pieter van Empelen 1943-2017

Op de voormalige NDSM werf Oost bevindt zich de Stichting NDSM beheer. 
Deze stichting houdt zich bezig met het reilen en zeilen op dit deel van de 
werf en het meest zichtbare resultaat zijn de vele evenementen. Namens 
de stichting werd in 2010 door Marga Kroodsma contact gezocht met  
ondergetekende i.v.m. het aanstaande Sail Amsterdam 2010. Het leek hen 
een goed idee om hierbij oud NDSM werknemers uit te nodigen, en zo 
geschiedde. Op hun terras aan het IJ keek iedereen vanaf een mooie positie 
naar de langsvarende schepen en boten. Wat er toen te zien was werd uit-
voerig en deskundig toegelicht door Pieter van Empelen.  

In 2012 werd de stichting benaderd door studenten van de Reinwardt acad-
emie te Amsterdam. Zij hadden als opdracht het inrichten van een tentoon-
stelling over en op de werf. Omdat het begeleiden van de studenten over 
alles en nog wat dat met het NDSM verleden van doen had om een bredere 
ondersteuning vroeg is daarvoor de Projectgroep NDSM-Herleeft opgericht. 
Deze projectgroep bezetting bestond uit Marga Kroodsma namens voor-
noemde stichting, Marten Wijbenga namen het Historisch Archief Tuindorp 
Oostzaan, Kees Alberts namens het Historisch Centrum Amsterdam Noord, 
ondergetekende namens het digitale NDSM-werfmuseum én Pieter van 
Empelen.

Pieter was vanuit zijn positie als oud directeur van het Maritiem Museum 
Rotterdam bekend met de materie. Vanuit zijn eigen bedrijf wist hij ook hoe 
de werkzaamheden aan te pakken. Aanpakken deed hij zelf ook, letterlijk. 
Schroeven, zagen en bevestigen, geen probleem voor Pieter. 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De projectgroep kwam daarna nog 
opdraven indien daar een reden voor 
bestond. Echter zonder Pieter. Pieter was 
ziek. Hij bleek niet meer in staat om te 
komen. Toen de projectgroep in 2013 naar 
een stichtingsvorm overging is Pieter 
gevraagd of hij als lid van ons Comité 
van Aanbeveling toch betrokken wilde 
blijven. Zijn antwoord was duidelijk en 
ook wel ontroerend, namelijk “Ja, ik voel 
me heel erg vereerd en wil dit graag  
voor jullie doen”.

Ouderen onder ons zullen zich wellicht de cabaretgroep Don Quishocking 
herinneren. Hierin speelde Pieter tot in 1977 een grote rol. Een mooi lied 
dat gezien het onderwerp waarschijnlijk alleen ouderen nog iets zal zeggen 
kun u beleven via https://www.youtube.com/watch?v=dBOv3vusTmk

Pieter bedankt, vaarwel.

Namens de Stichting NDSM-Herleeft, 
Ruud van der Sluis

Pieter van Empelen

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


23Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

Er was eens ... een werf.

Dat het industriële bedrijfsleven in Amsterdam zich in de 19de eeuw aan de 
noordzijde van het IJ ging afspelen mag als bekend worden beschouwd. Het 
ging hier om heel grote en ook kleinere bedrijven waarbij ook nog de vele 
toeleveringsbedrijven en onderaannemers geteld kunnen worden. Onder 
de groten kunnen we o.a. Draka, Ketjen, Fokker, Kromhout, Stork en van Leer 
rekenen. 

Maar voor de bewoners van het gebied wat ooit Amsterdam Noord is gaan 
heten, waren zeker de scheepsbouw en –repartiebedrijven niet te missen. 
De nautische industrie toonde haar gezicht van grote afstand en liet zich 
ook horen. Het waren geen achter muren verstopte ondernemingen, het 
overgrote en ook meest aansprekende deel van de bedrijfsvoering was al 
van grote afstand waarneembaar. 

De noordelijke IJ oever was vanwege al deze werven met schepen en kra-
nen gevuld. De afwisseling zat in de nieuwebouw, roestig en op het droge 
óf bestaande schepen in gegraven of drijvende droogdokken dan wel 
afgemeerd aan een kade of pier.  Het feit dat Amsterdam er toen nog als 
een echte havenstad uitzag werd mede bepaald door de vele aldaar geves-
tigde rederijen met hun eigen schepen voor de deur. Tussen de voormalige 
Hembrug en de Oranjesluizen werd het IJ een paradijs voor liefhebbers van 
schepen. Het werd ook een dankbaar werkterrein voor kunstschilders en 
fotografen. 

Von Lindernwerf

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Als we het vanaf nu over de werven in dat decor hebben zijn die in een 
adem te noemen, ADM, Ceuvel, Verschure, Oranjewerf, Vries Lentsch, Stella 
Maris, NSM en NDM. De beide laatsten waren vanaf 1946 de ondernemingen 
waarop de NDSM werd gebouwd. En dan doet zich iets bijzonders voor, er 
bleek nog een werf te zijn geweest.

Wekelijks ontvang ik het door Theo Bakker verzorgde “digitale weekblad 
over historisch Amsterdam”. Een link naar de laatste uitgave vindt u hier 
http://www.theobakker.net/krant/wk41.html

Indien de historie van het oude Amsterdam u interesseert kunt u zich  
hiervoor gratis aanmelden. 

In een van deze uitgaven werd een deel van een kaart getoond met de 
verwijzing naar een werf, de Nederlandsche Droogdok Maatschappij. Mijn 
reactie aan Theo Bakker was dat dit mogelijk niet klopte, ik vond het een 
vreemde aanblik. De locatie was niet die van de NDM en bovendien zou het 
woord Droogdok gewoon Dok moeten zijn. Er was een drijvend droogdok 
zichtbaar met twee schepen daarin. De NDM die ik voor ogen had beschikte 
echter over gegraven dokken. Op het kaartdetail stond ook een naam  
vermeld; van Lindern & Co. Ik had daar nog nooit van gehoord en ik bleek 
achteraf niet de enige.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
http://www.theobakker.net/krant/wk41.html
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1878-1884, de Nederlandsche Droogdok Maatschappij

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Ik ging er aanvankelijk vanuit dat het hier over de Nederlandsche Dok 
Maatschappij zou gaan, een der NDSM voorlopers in de Noorder IJ polder. 
In dat geval zouden naam en locatie onjuist zijn. Maar met overleg kom je 
soms ver. Wat bleek nu, in de Buiksloterhampolder heeft óók een scheep-
swerf bestaan. Inderdaad, de Nederlandsche Droogdok Maatschappij. Later 
dook in dit verband nog een naam op n.l. de Nederlandsche Maatschappij 
voor Scheepsbouw en Dokken. Dan wordt het zoeken naar details, naar 
meer informatie. 

De focus lag om te beginnen op de locatie zelf. Op het kaartdetail was in 
een deel van deze polder de Dortsche Petroleum Maatschappij ingetekend 
plus een weg genaamd Galgenveld. Meer details uit de omgeving maakten 
duidelijk het hier om het terrein ging van het latere Shell laboratorium. 
Maar zover was het toen nog niet. Het andere, aangrenzende deel van de 
polder, bleek inderdaad een werflocatie te zijn geweest. 

Er kwam ook een reactie van Hennie van der Zouw. Hennie houdt zich bezig 
met de geschiedenis van Alblasserdam e.o. Wij hebben de tot dan schaarse 
informatie gedeeld waarna een publicatie volgde in de door Hennie ver-
zorgde nieuwsbrief. Zo werd, kort gezegd, duidelijk dat de gebroeders Jan 
en Cornelis von Lindern (met Duitse roots) eigenaren waren van de Neder-
landsche Maatschappij voor Scheepsbouw en Dokken te Alblasserdam. 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Hun streven was om ook in Amsterdam een werf te vestigen. Dat werd in 
1878, de Nederlandsche Droogdok Maatschappij. Dit was een jaar na de 
oprichting van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM). 

De komst van de gebroeders von Lindern werd in het Amsterdamse “old 
boys network” met argusogen bekeken. Enige medewerking van de Amster-
damse bureaucraten en andere belanghebbenden was niet te verwachten, 
zo bleek al snel. Sterker nog, Jan Boissevain bleek in eigen belang als ver-
antwoordelijk ambtenaar nogal creatief om te gaan met de feiten en af-
spraken. Hoe dan ook, de gebroeders gaven niet op, de werf kwam er. 

Naast de opstallen werd er naast de werf een drijvend droogdok gepland. 
Dit dok, naar Duits ontwerp, is in delen óp de nieuwe werflocatie gebouwd, 
een ijzeren constructie dat met Amerikaans grenenhout werd bekleed. Dit 
z.g.n. compositiedok bestond uit vier secties met stoompompen e.d. en was 
als geheel ruim 122 meter lang. Het gaat te ver om hier de inmiddels bes-
chikbare technische details en maatvoering van het dok uit te leggen maar 
de naam van het dok zal voor geïnteresseerden niet onbekend klinken, het 
Koningsdok. Detail; dit zou later dok 1 van de ADM worden.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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1888, de voormalige von Lindern werf met het Koningsdok

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Inmiddels is wel uitgebreidere informatie over het dok bekend. Hoe dat 
komt is ook aan het toeval te wijten. De nieuwsbrief van Hennie van der 
Zouw werd gelezen door de achterkleinzoon van Jan von Lindern. De heer 
von Lindern heeft in het familiearchief veel handgeschreven informatie 
gevonden en uitgewerkt en mij doen toekomen. Die informatie, dagboek-
passages van zijn overgrootvader, gaat over de bouwplannen voor de werf, 
de aankoop van bouwtekeningen en materiaal voor het dok alsmede de 
moeizame correspondentie met de gemeente Amsterdam e.d. 

De gebroeders von Lindern waren voornemens de bouwtekeningen en 
andere technische zaken in Duitsland te realiseren en togen daarheen 
op werkbezoek. Hoe dit in die tijd ging, bijvoorbeeld lopen over bevroren 
rivieren, lijkt bijna op een spannend jongensboek. Indien al het materiaal 
is uitgewerkt zal een overzicht worden samengesteld namens de Stichting 
NDSM-Herleeft. 

Hoe ging het verder? De bouw van het drijvende dok vond plaats tussen 
1879 en 1881. 

Na gereedkomen zijn in het dok twee barken gebouwd t.w. de F.H. von  
Lindern en de Gezusters van Haaften. Barken zijn zeilschepen met minimaal 
drie masten, op de achterste na, vierkant getuigd.

Na liquidatie is het terrein, inclusief dok en opstallen, in 1884 overgegaan 
naar de ADM. Het dok bleef voorlopig op de huidige locatie liggen en werd 
aldaar door de ADM als zodanig gebruikt. 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Nederlandsche Droogdok Maatschappij. In een deel van het dok het Belgische barkschip Catheriene.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Op de voormalige von Lindern werf werd door de Nederlandsche Scheeps-
bouw Maatschappij in 1915 het voor de ADM bestemde Wilhelminadok 
gebouwd. In 1897 nam de ADM het Koninginnedok in gebruik dat op de 
locatie aan de Meeuwenlaan werd afgemeerd. Het Koningsdok is later ook 
naar deze locatie verhaald en kwam naast het Koninginnendok te liggen.  

tewaterlating van een deel van het Wilhelminadok voor de ADM, links het Koningsdok deels zichtbaar

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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In 1919 is, eveneens op de voormalige von Lindern locatie, het Julianadok 
te watergelaten. Ook dit dok was voor de ADM bestemd. Het Wilhelminadok 
is in zuidelijke richting te water gelaten, het Julianadok in westelijke richt-
ing, dat kon toen omdat Koningsdok niet meer naast de werf lag.

Als u de werf van de gebroeders von Lindern zou willen aanschouwen dan 
bent u te laat, thans vindt u op die locatie het filmmuseum Eye.

Ruud van der Sluis.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Wij bedanken langs deze weg ook nu weer alle donateurs, vrienden van de 
Stichting NDSM-Herleeft en schenkers van historisch materiaal.

Op deze wijze maken wij de collectie completer en wordt het NDSM verhaal 
steeds meer zichtbaar.

Het bestuur.

Onze dank

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


34Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

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


36Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

Colofon

Redaktie:  Ruud van der Sluis & Leo van der Spek

Vormgeving: Ruud Slagboom

1955 reparatie aan het vlak van het motorschip Venus - Foto: Werfmuseum

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

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

