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Dank jullie wel! 
Op zondag 2 september hebben oud-werknemers van de 
voormalige NDSM werf in Amsterdam Noord deelgenomen 
aan een verhalen sessie in De Blauwdruk. Ruud van der Sluis 
en Ans Barning - zelf ook oud-werknemers - waren gastheer 
en -vrouw. Ans had voor heerlijke koffie en thee gezorgd en 
Ruud vulde alle verhalen steeds perfect aan met foto’s uit het 
bijzonder grote archief van de Stichting NDSM-Herleeft.  
Het doel van de sessie: naar verhalen luisteren die als 
inspiratie moeten gaan dienen voor het project De werf in 
beweging, een interdisciplinaire artistieke voorstelling door 
kinderen gemaakt, en voor de hele gemeenschap is.

Foto’s
Er zijn een heleboel foto’s gemaakt, van de tafelsessies maar 
ook individuele portretfoto’s. Deze foto’s zullen natuurlijk in 
de eerste plaats dienen als herinnering aan deze bijzondere 
dag. Maar ze zullen ook gebruikt worden voor het project. 
Denk aan een programmaboekje, een flyer, een poster.

Wist u dat... 

Ruud van der Sluis ook kan 
acteren, en dat hij zeker weet 
dat alle andere oud-
werknemers dit ook kunnen? 

Het voormalige huisorkest van 
de NDSM werf Harmoniecorps 
Tuindorp ook een rol gaat 
spelen in de voorstellingen op 
5 april 2019? 

Er 100 kinderen gaan 
meewerken aan het vertalen 
van de verhalen in een 
interdisciplinaire artistieke 
voorstelling? 

Met De Werf in beweging de 
verhalen weer tot leven 
gebracht worden in Hal 1 op 5 
april 2019? 

Zeeuwse bolussen ook in 
Amsterdam goed smaken? 

Dat we voor een eventuele 
volgende keer denken aan 
Zeeuwse mosselen? 

Dat we bij mosselen zeker 
weten dat niemand van de 
oud-werknemers het in zijn 
hoofd haalt om hier zwart 
machine-vet bij te stoppen? 
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Namens het creatieve team van De werf in beweging willen we 
nog eens Ruud en Ans bedanken voor hun warme gastvrijheid 
en natuurlijk de oud-werknemers van de NDSM werf voor 
hun inspirerende verhalen. Zonder hun verhalen is er geen 
voorstelling, en zonder de voorstelling komt het verleden niet 
tot leven. 

Maaike van Agteren en Cathy Kotoun

Projectleiders van De werf in beweging
Wist u dat... 

Maaike, Cathy, Elisabeth, Debby, 
Bas en Sem bijzonder genoten 
hebben van de verhalen uit het 
verleden van de werf? 

Bas een zeemeeuw kan imiteren 
op zijn trompet? 

Oud-medewerker van de 
koffiekamer Willy Evers deze 
week 80 jaar wordt? 

Er misschien wel meer oud-
werknemers jarig zijn deze week, 
maar omdat dames een speciale 
status genoten in de overwegend 
door mannen bevolkte 
omgeving, zij nu gewoon even 
genoemd wordt. 

Wij ongelooflijk veel 
bewondering hebben voor de 
vakkennis van de oud-
werknemers? 

Dat Hollerith geen recent ontdekt 
nieuw karakter uit Peer Gynt is, 
maar de uitvinder van een 
machine die grote hoeveelheden 
gegevens geautomatiseerd kon 
verwerken? 

Dat het woord wals voor Maaike 
en Cathy na de verhalensessie 
ineens een heel andere 
betekenis heeft gekregen?  


