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Beste Vrienden, sympathisanten en mogelijke donateurs,

Zoals u wellicht weet is vorig jaar onze penningmeester overleden. Deze 
taak wordt tijdelijk waargenomen door de secretaris/ondergetekende.  
Indien wij ook voor dit jaar uw financiële ondersteuning hebben mogen 
ontvang wil ik u langs deze weg hartelijk bedanken en benadrukken dat  
uw bijdrage in dank is aanvaard en op de gebruikelijke wijze in onze  
administratie is verwerkt.

Indien u nog geen Vriend bent van de Stichting NDSM-Herleeft en dit wel 
overweegt kan het onderstaande artikel u wellicht overtuigen en zullen  
wij uw ondersteuning eveneens in dank aanvaarden. Uiteraard geldt dit  
ook  voor mogelijke sponsors uit het bedrijfsleven. 

Willen wij de NDSM historie goed in beeld brengen en houden dan zijn wij 
afhankelijk van uw steun. 

Ruud van der Sluis,
secretaris.

Inleiding

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Als stichting streven wij er naar ons in ieder geval eens per jaar aan een 
breder publiek te presenteren. Ook voor dit jaar hebben wij dit voornemen. 
Wat kunnen wij dit jaar voor u betekenen?

Op 8 september 2018 zal het op de dag af tachtig jaar geleden zijn waarop  
het passagiersschip Oranje bij de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw 

1937-7-2 kiellegging voor de Oranje

Tentoonstelling ms Oranje

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Maatschappij te water werd gelaten. Er zal aan dit moment ruime aandacht 
worden besteed. Dit zal, zoals nu te overzien is, op drie locaties plaats- 
vinden. 

Bij het uitwerken van de eventuele mogelijkheden bleek dat wij concurrentie 
krijgen. Het geval wil namelijk dat ook het Scheepvaartmuseum te Amsterdam  
dit evenement op de agenda heeft staan.

Thans zijn er over en weer leuke gesprekken gevoerd over ons gezamenlijk 
voornemen. Omdat wij volgens het museum elkaar kunnen aanvullen zijn 
vanuit die gedachte een aantal ideeën gelanceerd.

Wij besteden elk op eigen locatie en onder eigen regie aandacht aan de 
levensloop van het ms. Oranje. Op voornoemde datum zal de tentoon- 
stelling in het Scheepvaartmuseum worden geopend. Daar wordt dan de 
levensloop van het ms. Oranje middels een drieluik gepresenteerd.
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/over-ons/nieuws/342/op-de-uitkijk 

De Stichting NDSM-Herleeft, zal op de werf de bouwfase voor haar rekening 
nemen. Bij ons zal de opening om praktische redenen twee weken later zijn 
en dus op 22 september plaatsvinden. 

Zowel in onze locatie de Blauwdruk als onder helling 3 besteden wij daar 
met documenten, foto’s, film en voorwerpen aandacht aan. Helling 3 was 
de helling waarop de Oranje is gebouwd en op 8 september 1938 onder 
enorme belangstelling van stapel is gelopen. Het geheel kan plaatsvinden 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/over-ons/nieuws/342/op-de-uitkijk
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door samenwerking tussen het Scheepvaartmuseum, Damen Shiprepair 
Amsterdam, Stichting NDSM werf en Stichting NDSM-Herleeft/NDSM-werf-
museum.

Indien meer gedetailleerde informatie bekend is zal dit uiteraard bekend 
worden gemaakt. 

Om dit evenement op de werf te doen slagen hopen wij daarbij ondersteund 
te worden middels sponsoring of een aanmelding als Vriend. Uw bijdrage 
zal meer dan welkom zijn en goed worden besteed. Dit evenement over 
juist dit schip mag niet onopgemerkt voorbij gaan. 

1959 na verbouwing achterdekken en zwembad

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Fotoboek over de NDSM-werf en het NDSM-terrein

Uitgeverij Boekschap ontwikkelde, samen met Ruud van der Sluis en Leo 
van der Spek † namens NDSM-Herleeft, een boek over de vroegere NDSM en 
het huidige werfterrein: NDSM toen & nu/past & present. Het idee voor dit 
boek komt voort uit het besef dat veel bezoekers en gebruikers van het  
huidige werfterrein eigenlijk weinig tot niets weten van wat zich daar 
vroeger afspeelde. Je ziet kranen en loodsen, maar wat daar ooit gebeurde 
– geen idee. 

Dat is ontzettend jammer. Niet alleen dreigt de kennis over de NDSM-historie 
en het scheepsbouwvak langzamerhand te verdwijnen; dat geldt ook voor 
die kranen en loodsen zelf – het erfgoed van de NDSM. Met dit boek willen 
we bij zoveel mogelijk mensen de ogen openen voor de betekenis en de 
waarde van dat erfgoed. Letterlijk; de werf – toen en nu – komt tot leven 
aan de hand van 185 foto’s.

De NDSM is gedurende zijn hele levensloop veelvuldig op de foto gezet. 
Door grote namen als Frits Rotgans en Cas Oorthuys, door hedendaagse 
collega’s als Marc Faasse en Jaap Scheeren en door talloze anonieme foto-
grafen. Dat heeft een zee aan prachtig beeldmateriaal opgeleverd, waaruit 
het nog lastig kiezen was. Uiteraard krijgen de foto’s de nodige context.  
Zo beschrijft Elisabeth Spits, oud-conservator van het Scheepvaartmuseum  
Amsterdam, het Verleden van de werf; Bas Kok, schrijver/journalist en 
chroniqueur van Amsterdam-Noord, gaat in op het Heden, dat wil zeggen de 
periode van 1984 tot nu. Bovendien krijgen alle foto’s informatieve bijschriften 

De NDSM krijgt een boek!

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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en bevat het boek plattegronden die de ontwikkeling van het werfterrein 
laten zien. En last but not least: de complete werflijst staat erin!

Maanden werk, maar het resultaat mag er zijn. Op 1 juni komt het boek uit, 
maar u kunt het alvast in de voorverkoop bestellen. Kijk op boekschap.nl  
of stuur een mailtje naar info@boekschap.nl 

NDSM toen & nu/past & present
Uitgeverij Boekschap

Samenstelling:  
Wouter Botman

Auteurs:  
Elisabeth Spits & Bas Kok

Tweetalige uitgave  
(Nederlands/Engels)

240 pagina’s
185 foto’s

Prijs: € 29,95 Het boek NDSM toen & nu / past & present

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
http://www.boekschap.nl
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Ros maritiem

Nico Ros heeft een aantal schepen uit de onderstaande opsomming bij ons 
in de Blauwdruk afgemeerd. Prachtig grote jongens speelgoed, maar het 
kijkgenot zal voor iedereen gelden.

Onderstaand zijn verhaal over hoe het een en ander tot stand is gekomen. 

“Wie onlangs een bezoek 
heeft gebracht aan ‘de 
Blauwdruk’ op het NDSM 
terrein, zal het wellicht zijn 
opgevallen dat in het club-
huis een aantal scheeps-
modellen staat opgesteld 
uit een periode dat op deze 
plek nog volop gebouwd 
werd aan deze schepen.

De bedrijvigheid van weleer is ten prooi gevallen aan de vooruitgang en na 
jaren van verwaarlozing is dit havengebied verworden tot het jachtterrein 
van speculanten. Ondanks alle bemoeienissen van de vrijwilligers van de  
“stichting NDSM herleeft’ is het historische besef van het belang van deze 
Amsterdamse scheepswerf kennelijk nog niet doorgedrongen tot het  
gemeentebestuur. 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Mij werd gevraagd om wat te schrijven over mijn verzamelde werken en 
zoals ik mijn 4 kleindochters met mijn verhalen over die goeie ouwe tijd bij 
de les houd door een en ander wat aan te dikken, zal ik bij mijn leeftijds- 
genoten al snel door de mand vallen. 

De zee en scheepvaart zit in mijn familie – grootvader was opzichter Rijk 
kustverlichting o.a.  in Haamstede en Hoek v Holland – zijn oudste zoon 
werd kapitein in de archipel bij de KPM. Andere neven werden stuurman/
zeeloods en ik maakte in de jaren zestig in een stoffig en statig pand aan 
de Keizersgracht bij Radio-Holland kennis met de techniek van de commu-
nicatie/navigatie en een taal van punten en strepen.  Dagelijks reed ik met 
de trein uit ’s-Hertogenbosch langs het oostelijk havengebied naar het CS. 
In al mijn provinciale onschuld maakte ik kennis met de Ouwezijds, het 
Waterlooplein, Loe Lap en de koffiehuizen in de correcte zin des woords. Bij 
Ajax voetbalden jongens uit Watergraafsmeer en zo nu en dan vroeg een 
vreemdeling je de weg op het Damrak.  

Tijdens deze veelbewogen jaren zestig stond Nederland hoog in de top tien 
van ’s-werelds scheepsbouw en koopvaardijvloot. Op zee lijkt alles met 15 
mijl per uur in een vertraagd tempo te gaan, maar in werkelijkheid was de 
metamorfose van de internationale handel overrompelend. Rond 1980 ging 
mijn pet aan de kapstok en na ervaring te hebben opgedaan in de buizen-
handel voor de petrochemie, ben ik - zoals dat heet – voor eigen rekening 
en risico zelf materialen gaan verschepen naar Shell vestigingen in het 
Verre Oosten. 

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Zo’n tien jaar geleden hield ik de offshore handel  voor gezien en ben ik me 
gaan richten op de nostalgie van de koopvaardij; met name 50 jaren stuk-
goed van 1920 tot 1970. Deze halve eeuw kenmerkt zich door vlagvertoon 
en de overgang van de koloniale tijd naar een liberaal geopolitiek slacht-
veld.

De basis van de vooraanstaande positie van Nederland, was ondermeer te 
danken aan de neutraliteit tijdens de jaren 1914-1918, de gunstige ligging 
van de havens, een aangeboren handelsgeest en de calvinistische lijf-
spreuk: ‘God is goed;  geld is beter’ . 

De reders deden na 1918 goede zaken en waar voordien de schepen in het 
Verenigd Koninkrijk werden besteld, werd in Nederland noodgedwongen een 
aanzienlijke scheepsbouwindustrie opgetuigd. In navolging van Engelse 

Laertes

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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reders, werd de handelsvloot ontworpen om als visitekaartje te dienen in 
buitenlandse havens. Iedere maatschappij deed mee om in hun schepen 
een eigen karakteristieke en herkenbare architectuur te verwerken.   

Anno 2018 is alles verdwenen en wordt er wel veel geld gestoken om  
eeuwenoude kathedralen van de ondergang te redden, maar voor de zee- 
kastelen is er na pakweg 30 jaar een onherroepelijk einde. Slechts aan de 
hand van foto’s  kunnen nieuwe generaties nog terugzien hoe het hier ooit 
aan toe ging.

Door mijn vele contacten met Chinezen in Singapore/Maleisië /Brunei/
Hongkong, wist ik  een modelbouwer in  de provincie Guangdong te bereiken, 
die zich had gespecialiseerd in scheepsmodellen van de Duitse Kriegsmarine, 
USA en Japan. Het bouwen van handelsschepen was compleet nieuw, maar 
ik had voldoende vertrouwen in zijn kunnen.

Mijn eerste bestelling omvatte het ss Rotterdam, de K-klasse van Shell tank-
ers en een bananenschip van United Fruit. Het bouwen duurde ruim twee 
jaar en in die tijd werd er eindeloos foto’s gemaild met instructies. De taal 
is een grote hindernis en om een Chinees iets duidelijk te maken zonder 
ergernis op te wekken, vereist wel wat tact en veel geduld.  

Het gebruikelijke procedé is het digitaliseren van de originele bouwteke-
ningen en het verzamelen van zoveel mogelijk foto opnamen. De tekeningen 
worden 3d gescand en de romp wordt vervaardigd van composiet. De op-
bouw is van messing en de kleine delen worden van koper geëtst of van 
zijn hars (resin).

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De meeste 1:100 schaalmodellen laat ik voorzien van een radiografische 
besturing en de 1:200 zijn uitsluitend  statisch, waarvan de passagiers- 
schepen zijn voorzien van een warm witte  led-verlichting. 

De tweede zending uit 2015 omvatte meer modellen in kleinere aantallen 
en de derde (en laatste) opdracht, verwacht ik omstreeks mei dit jaar. In het 
bouwen van een z.g. master model gaat (ook in China) veel tijd en geld zitten 
en omdat ik geen concessies wil doen aan de kwaliteit, worden de modellen 
in de nabije toekomst te kostbaar. Shenzen is in korte tijd uitgegroeid tot 
een metropool met een hoogwaardige industrie en goed opgeleide  
bevolking; ik ben er welhaast van overtuigd dat het China van de lage 
lonen binnenkort verleden tijd is.”

Glenlyon in 1962 bij de NDSM gebouwd

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De lijst van maquettes van schepen is nu als volgt:

Schaal 1:100 – zowel statisch en radiografisch
ss Choluteca  & Cibao – Van Nievelt Goudriaan & United Fruit Company
ms Serooskerk – Streefkerk – Steenkerk – VNS
ms Laertes – Adrastus – Antilochus – Cardiganshire – NSMO & Alfred Holt
ms Tjiwangi – Tjiluwah  (zwart& wit) – KJCPL - Royal Inter Ocean Lines
ms Glenlyon – Glenogle – Flintshire – Glen Lines
ms Charlesville – Albertville – CMB
ms Koningin Emma – Prinses Beatrix – SMZ
ms Esperia – Linea Adriatica
ms Nova Scotia – Newfoundland – Furness Whity

Schaal 1:100 – statisch
Zwarte Zee III – L. Smit & Co Intern. Sleepdienst

Charlesville

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Schaal 1:125 – zowel statisch en radiografisch
ts Kylix – Hinea – Shell tankers
Schaal 1:100 – statisch
ms Clan Alpine – Clan Lines
ms Whangaroa – New Zealand Shipping Co.
ms Olga Maersk – Moeller/Maersk
ms Banggai – Batu - Banda – SMN
ms Ulysses – Archimedes – KNSM
ms Straat Freetown – Fremantle – KJCPL
ss President Warfield – Exodus – Old Bay Line
ms Nina Bowater – Bowater

Schaal 1:100 – statisch met verlichting
ss Rotterdam V – NASM
ss Statendam – NASM

Khasiella bij de NDSM gebouwd in 1955

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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ms Willem Ruys – Rotterdamsche Lloyd
ss Nieuw Amsterdam  (grijs en zwart) – NASM
ms Oranje – SMN
ms Johan v Oldenbarnevelt – SMN
ms Randfontein – VNS
ms Nieuw Holland – RIL
ss Plancius – OpTen Noort – KPM
ss Indrapoera – Rotterdamsche Lloyd
ms Victoria – Anastasis – Lloyd Triestino – Mercy Ships
ss Lusitania – Cunard
ms Canberra – P&O

24 “ 61cm  – statisch
Canopic – Saga Rose – QE2 – Centaur – Australia Star – English Star – 
Canberra – Dolius – Governor – Kabylia – Karanja – Rajula – Benvracky

Tjiwangi na de verbouwing

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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33 “  – statisch
Argyllshire

15“  – statisch
Johan v Oldenbarnevelt – Randfontein – Olga Maersk – Benlomond – 
Patricia – Carmania – City of York – Nottingham 

20“  – statisch
Port Wellington – Sicilian

De scheepsnamen in blauw zijn schepen die bij de NDSM 
gebouwd zijn.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Op 13 april a.s. zal de Stichting NDSM-Herleeft 5 jaar bestaan. Dit eerste  
lustrum is voor de secretaris een goed moment om zijn functie over te 
dragen. Vijf jaar is genoeg geweest en veel, teveel, andere zaken liggen te 
wachten. Te denken valt hierbij aan collectiebeheer alsmede het onderhoud 
en registratie daarvan, het verwerven van tal van tastbare zaken maar ook 
het onderzoek m.b.t. het werfverleden, het personeel, cultuur enz. Ook de 
megahoeveelheid bouwtekeningen mogen we daarbij niet vergeten. Dit 
alles ligt meer in mijn lijn waarbij ik aanteken dat ik hierin uiteraard niet 
alleen sta.

De keuze om ooit secretaris te worden was geen wens van mij maar uit 
nood geboren, ik was een verplichte vrijwilliger. Er was namelijk geen 
andere en mogelijk betere kandidaat beschikbaar maar die is er nu wel! 
Mijn enthousiasme zal blijven, daar verandert niets aan. Mijn opvolgster, ja 
inderdaad een vrouw, is voor het secretariaatswerk uit beter hout gesneden 
dan ik. Net als bij de NDSM gaan we voor kwaliteit.

De sterkte van het bestuur plus werkgroep bestaat thans uit negen perso-
nen en nu zijn twee daarvan vrouw. Naar huidige maatstaven nog wel te 
weinig. Dames, voelt u zich geroepen? U bent welkom!

Namens het bestuur en werkgroep,
Ruud van der Sluis.

Bestuursmutatie

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Mijn naam is Ans Barning en ik woon samen 
met mijn 2 zoons in een klein plaatsje net 
onder Schagen. Na het behalen van mijn 
ULO-diploma in 1967 ben ik bij de N.D.S.M. 
gaan werken als assistente van de maat- 
schappelijk werkster op de sociale afdeling  
in het hoofdkantoor van de N.D.S.M. Op deze 
afdeling heb ik 4 jaar gewerkt  en daarna werd 
ik op werf oost tewerk gesteld op de afdeling  
Nieuwbouw als secretaresse van de toen- 
malige directeur afdeling nieuwbouw, wijlen 
de heer Ir. H.C. Hoorman. 

Na 4 jaar hebben de directeuren van de N.D.S.M.-werf in Amsterdam en de 
V.D.S.M. -werf in Rotterdam stuivertje gewisseld en zo werd ik directie- 
secretaresse van wijlen de heer Ir. L. Herfst. Toen bleek dat na diverse fusies 
het einde van de grote scheepsbouw in Amsterdam in zicht kwam, heb ik in 
1980, na 12,5 jaar op deze werf werkzaam te zijn geweest ontslag genomen 
om elders aan de slag te gaan als  directiesecretaresse.

Met zeer veel plezier kijk ik terug op de tijd dat ik bij de N.D.S.M. werkzaam 
ben geweest. Ik heb heel veel geleerd en gelachen en ging met pijn in mijn 
hart weg. 

De nieuwe secretaris stelt zich voor

Ans Barning

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Toen mijn 1e zoon werd geboren ben ik helemaal gestopt met werken en 
sindsdien ga ik als huisvrouw door het leven. In mijn vrije tijd lees ik graag 
een goed boek, doe ik aan denksport, maak ik legpuzzels en volg ik dans-
lessen Internationale Dans.

Sedert 2½ jaar zit ik als secretaris in het bestuur van Stichting Kaval Inter-
nationale Dans te Schagen. Ik heb er heel veel zin in om na zoveel jaren 
toch weer een beetje bij de N.D.S.M. te mogen horen, dit keer in de vorm van 
secretaris bij Stichting NDSM Herleeft.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Gouden-plaat overhandiging op de NDSM-werf

Anno 2015 worden er nog nauwelijks singles ‘fysiek’ verkocht. Ondanks dat 
wordt aan Nederlandse artiesten met de regelmaat van de klok een gouden of 
zelfs een platina-plaat overhandigd. Een gouden plaat stelt weinig meer voor.

In 1965 was dat anders. Je had pas echt iets 
bereikt als er van je single ten minste hon-
derdduizend stuks letterlijk over de toonbank 
gegaan waren. Bij ‘This Strange Effect’ van 
Dave Berry was dat in december het geval. 
Rolf ten Kate van Phonogram, het bedrijf dat 
de Decca-catalogus voerde en dus ook de 
platen van Dave Berry verkocht, was op het 
idee gekomen om de overhandiging te laten 
plaatsvinden op de NDSM-werf in Amster-
dam. Die omgeving paste wel bij de zingende 
ex-lasser, was de redenering.

In de krant kon je lezen: “Een rondvaartboot 
bracht het tieneridool en een groep journal-
isten van het Damrak naar het IJ. Op de kade 
stonden opstapwagens klaar om Dave Berry 
en de gasten van Phonogram naar de grote 
lasloods te rijden. Daar versperden hon-
derden werfarbeiders (van de NDSM) de weg. 
Maar Dave’s begeleiders hadden kans gezien 
hem op één van de wagens te hijsen.Dave Berry in Amsterdam

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De meeste arbeiders hadden het enthousiasme 
van hun tienercollega’s eerst een beetje 
spottend bekeken. Maar daarna begonnen  
ze ook te schreeuwen en te stompen.

In de loods wilde perschef Ten Kate een 
toespraak beginnen. Hij bracht het echter 
niet verder dan een paar woorden. Hij kon 
gewoon niet boven het gejoel uitkomen. 
Dave Berry kreeg toch zijn gouden plaat en 
begon er prompt mee over de stelling te 
springen. De artiest pakte de las-tang van 
één van de mannen af om te zien of hij zijn 
oude beroep nog onder de knie had. Dat ging 
aardig. Er was een stortbui van vonken”.

Dat was nog maar het begin. “Kwistig met 
foto’s strooiende begeleiders gaven het start-
schot voor een complete bende. 

Mannen van in de veertig vergaten dat zij 
vaders van tieners waren en vochten om de 
plaatjes. Als hartstochtelijke fans omstuwden 
zij de zanger, rukten aan zijn wollen trui, aan 
zijn hoedje en aan zijn haar”.

Dave Berry als laser

Dave Berry amet zijn gouden plaat

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Bij de NDSM-werf waren ook 
vijfhonderd echte fans. Toen 
die op deze heugelijke dag hun 
kans kregen lieten ze die niet 
liggen. “De fabriekspoort werd 
geopend en honderden tieners 
stormden het terrein op. Buit-
en hadden zij zeker al een uur 
op dit moment gewacht, zodat 
zij helemaal ‘opgeladen’ waren 
nu het zover was. In de kan-
tine werden zij samengedrukt 
achter hekken, die een hoekje 
voor Dave Berry en genodigden 
moesten afschermen.

‘We want Dave, we want Dave!’ begon eerst aarzelend, maar daarna zonder 
ophouden een spreekkoor. De achterste rijen, die niets konden zien (er was 
nog niets te zien), gingen opdringen. De voorsten zetten zich schrap, maar 
moesten capituleren. De ijzeren hekken werden van hun plaats gescho-
ven: het gereserveerde gedeelte met tafeltjes, waarop drank, sigaretten 
en bitterhapjes op de gasten stonden te wachten, werd steeds kleiner. De 
toestand werd precair.

Een tiener is duidelijk fan van Dave Berry

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Een van de werffunctionarissen rende naar het spreekgestoelte en vroeg 
om stilte. Honend gebrul en nog meer gedrang waren de reacties.

Snel werden er een paar potige werfarbeiders opgetrommeld, maar ook zij 
konden tegen zoveel geweld niet op. De tieners wilden Dave zien!”

Berry vond dat hij nog wat olie op het vuur moest gooien. “Hij sprong op de 
buffetten heen en weer en trok gekke gezichten. De tienerhorde kwam in 
extase. Hij pakte een doosje lucifers en gooide de inhoud tussen de heen 
en weer deinende massa. Gejuich! Hij wierp zoutjes en blokjes kaas naar 
zijn bewonderaars. Nog groter gebrul.

Enkele gasten zochten intussen al een veilig heenkomen, maar Dave kwam 
er nu pas goed in. Hij maakte nog meer grimassen en capriolen en toen 
brak het gekkenhuis los. Hysterische meisjes en tierende jongens klommen 
over de hekken en vielen de zanger om de nek. In de benauwde ruimte was 
het kookpunt bereikt. Tafeltjes werden omver gesmeten, glazen sneuvelden, 
bloemen werden vertrapt. Het vrouwelijk kantinepersoneel begon snel 
flessen met drank en schone glazen op te bergen.

Zo ongeveer was de situatie, toen de politie die buiten had staan te wacht-
en, verscheen. Hardhandig pakten de agenten iedere tiener, die voor hun 
voeten liepen, beet en smeten hem (of haar) de deur uit”.

De zanger moet begrepen hebben dat hij deze keer net iets te ver gegaan 
was. Bovendien voelde hij zich zelf niet meer veilig, lijkt het. “Op handen en 
voeten kroop Dave naar een zijdeur, telkens dekking zoekend onder tafeltjes.  

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Zó ontsnapte hij ternauwernood aan een 
lynchpartij omdat hij 500 krijsende tieners 
met zijn clowneske gebeuren zelf tot 
hysterie had gebracht. Als een lenige kat en 
ongezien wist hij naar buiten te vluchten.  
Bij de zijdeur stond een auto klaar, die 
hem naar de rondvaartboot bracht. De hele 
‘plechtigheid’ had bij elkaar nog geen drie 
kwartier geduurd!

De Britse zanger,  die duidelijk liet merk-
en dat hij genoot van de chaos, kwam er 
zonder schrammen en kleerscheuren af. 
Alleen zijn hoedje werd in het strijdgewoel 
van zijn lange haardos gerukt.

Terug in Amsterdams centrum werd hij op een stil plaatsje aan de kant 
gezet. Zijn boze manager, die aan het werfbezoek een pijnlijk been had 
overgehouden, duwde hem achterin een auto en daarna ging het vol gas 
naar Hilton. Dave Berry had zijn gouden plaat in ontvangst genomen”.

Dit artikel is geschreven door Harry Knipschild. Een uitgebreide versie van 
zijn artikel kunt u lezen op zijn eigen website www.harryknipschild.nl

Beelden van Dave in Amsterdam kunt u hier bekijken.

Dave Berry (met hoed) probeert uit het gedrang te komen

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
http://www.harryknipschild.nl/harryknipschild.nl/96-popmuziek-artikel-194/442-227-in-1965-een-idool-dave-berry
https://youtu.be/KVGMcESDV3Y
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Het Scheepvaartmuseum opent op 8 september 2018 – exact 80 jaar na  
de tewaterlating van het motorschip Oranje – een drieluiktentoonstelling 
rondom dit bijzondere schip. Dit drieluik zal bestaan uit een tentoon- 
stelling over de geschiedenis van het schip, een tentoonstelling waarin  
de persoonlijke ervaringen van gerepatrieerden centraal staan en als  
derde een reflectieve kunsttentoonstelling over het Nederlandse koloniale 
verleden.

Bij deze tentoonstelling zal ook een boek verschijnen waarin dieper wordt 
ingegaan op de verschillende functies van de Oranje: passagiersschip, 
hospitaalschip en repatriëringsschip. In het boek zouden wij ook graag 
interviews met portretfoto opnemen van mensen die nog aan boord van 
de Oranje hebben gewerkt, of die werkzaamheden aan het schip hebben 
uitgevoerd op de werven van de NSM/ NDSM.

Oproep aan oud-medewerkers en -opvarenden van de 
passagiersschip ms. Oranje

ms.Oranje in Amsterdam Bemanning van de Oranje nog met Javaanse bedienden

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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U bent van grote betekenis voor ons indien 
u op enige wijze werkzaam bent geweest op 
of aan de Oranje en uw verhaal met ons zou 
willen delen. Graag leggen wij uw verhalen 
vast, zodat deze geschiedenis ook voor de 
toekomst bewaard blijft. 

Herkent u zich in deze oproep of heeft u  
vragen? Neemt u dan contact op met  
Sarah Bosmans, conservator Kunstnijverheid 
bij Het Scheepvaartmuseum.

E-mail: sbosmans@hetscheepvaartmuseum.nl 
Tel.: 020 – 5232 314

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Sleutelhanger met logo van onze stichting. 
Stoer voor aan je sleutels of aan je tas!  
Ook leuk als kadootje.

Prijs 
De prijs van deze sleutelhanger is 2,- euro  
(exclusief eventuele verzendkosten).

Bestellen 
Dit kunt u doen via het e-mail adres:  
info@stichting-ndsm-herleeft.nl.

Vermeld duidelijk dat het om de sleutelhang-
er gaat en hoeveel exemplaren u wilt hebben.

U ondersteunt hiermee de werkzaamheden 
van de Stichting NDSM-Herleeft.

Sleutelhanger

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Container ruimte 
Tijdens de renovatie werkzaamheden van de helling 4 zijn twee tekeningar-
chieven gevonden. De tekeningen werden overgenomen en opgeslagen en 
worden thans georganiseerd, beheerd, gedocumenteerd en t.z.t. gepresen-
teerd. Er is reeds een begin gemaakt met het overbrengen van de enorme 
hoeveelheid materiaal.  

Waar laten we dit? 
Op het werfterrein, bedoeld wordt 
de NDSM werf Oost  
(nieuwbouw), werd voor ons  
een zeecontainer van 12 meter 
geplaatst. Hierin staan kasten en 
Lundiastellingen waarop al het 
materiaal werd opgeslagen. Het 
ging om een grote hoeveel- 
heid kokers met tekeningen, 
archiefdozen en ordners. 

Het materiaal in de kokers betreft overwegend calques, de moedertekenin-
gen, van schepen, gebouwen en kranen.

Archief ruimte

De zeecontainer voor onze opslag in 2014

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Archief ruimte 
De volgende stap was 
het overbrengen naar de 
tegenover de container 
gelegen Blauwdruk, het 
informatievcentrum en 
ontvangstlocatie van onze 
stichting. De Blauwdruk 
is als zodanig bedoeld en 
niet als opslagplaats.

In 2015 heeft de Shipdock-
werf, nu Damen Shiprepair  
Amsterdam, ons een 
ruimte gegeven waar wij 
ons archiefmateriaal  
mochten opslaan. Door  
het vele materiaal wat  
we in de loop van de  
afgelopen drie jaar aldaar 
hebben verzameld werd 
deze ruimte eigenlijk te 
klein. 

Medewerkers die alle tekeningen aan het sorteren zijn.

Onze eerste archief bij Damen

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Nieuw archief ruimte 
Damen stak ons weer een hand toe. We kregen in 2017 een grotere 
archiefruimte op hun terrein toegewezen. Wel moesten wij de ruimte zelf 
opknappen en inrichten voordat we het archief konden verhuizen naar de 
nieuwe bestemming. In het voorjaar van 2018 was de nieuwe archief ruimte 
klaar. We kunnen nu beginnen met de verhuizing die nu in volle gang is.

Een deel van onze nieuwe archiefruimte in aanleg bij Damen.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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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.). Tevens komt in deze ruimte ook een klein kantoortje en onze  
bibliotheek te staan. 

Bibliotheek 
In het jaar 2018 zal onze bibliotheek ook ver-
huisd worden naar het nieuwe archief ruimte.

Een kleine greep van de diverse onderwerpen 
die de basis vormen van onze ingerichte  
Bibliotheek:

– Geschiedenis van de NDSM

– Werfindeling

– Scheepsmotoren

– Theoretische en praktische scheepsbouw

– Vakbladen op maritiem gebied

– Studieboeken, etc. etc.

Er wordt hard aan gewerkt om de bibliotheek database ook beschikbaar te 
stellen voor een breder publiek.

Een deel van onze bibliotheek.

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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De Stichting wil langs deze weg  
nogmaals haar dank overbrengen  
aan een ieder die onze collectie  
heeft aangevuld met foto’s, boeken,  
memorabilia en informatie. 

Alle schenkingen zijn in dank  
aanvaard en zullen door ons met  
zorg worden behandeld.

Het bestuur.

Onze dank

http://www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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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
mailto:vriend%40ndsm-herleeft.nl?subject=Vriend%20worden
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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
mailto:vriend%40ndsm-herleeft.nl?subject=Vriend%20worden


35Stichting NDSM-Herleeft Nieuwsbrief

Colofon

Redactie:  Ruud van der Sluis

Vormgeving: Ruud Slagboom

De lente is begonnen, iedereen is weer goed gemutst

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)

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

