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De Werf in Beweging

De afgelopen maanden hebben
wij, Maaike van Agteren en Ellen
Oosterwijk, een groot project
georganiseerd en uitgevoerd op
de NDSM-werf. Met het project
De Werf in Beweging wilden we
de verhalen over de geschiedenis
van de NDSM delen met zoveel
mogelijk mensen, (nieuwe)
bewoners in Noord, kinderen en
jongeren. We sluiten daarbij
helemaal aan bij de doelstellingen
van de stichting.

De webflyer werf in beweging

De manier waarop we verhalen hebben verteld, is alleen anders dan normaal
gebeurd. Wij hebben 2 voorstellingen gespeeld op 4 en 5 april met meer
dan 100 spelers en muzikanten op het podium en bijna 1000 mensen in het
publiek, op de plek waar vroeger de schepen werden gebouwd in de NDSMloods. Tien weken lang hebben kinderen en jonge talenten elke zaterdag
hard gerepeteerd. Vanuit de verhalen die oud-werknemers hebben verteld
tijdens een reünie hebben de kinderen en jonge talenten samen met een
regisseur, choreograaf en muzikaal leider een artistieke vertaling gemaakt.
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De voorstelling was gebaseerd op verhalen van oud-werknemers, waarin
het contrast tussen enerzijds het extreem harde werken op de werf en
anderzijds het gevoel van saamhorigheid naar voren kwam.

Acteurs geflankeerd door oud werknemers

Ook vier oud werknemers hadden een rol

Het harmoniecorps Tuindorp Oostzaan met de scheepsbouwloods als decor

De begeleidingsband
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Tijdens de voorstelling volgde het publiek het persoonlijke verhaal van een
vader en een zoon op de NDSM-werf. In choreografieën zagen we de bedrijvigheden van de vader en andere werknemers, die keihard moesten werken
om de schepen op tijd af te krijgen. We volgden in spelscenes een werkweek van de vader met al zijn rituelen, van het flirten met de koffiedames
tot de grote ceremonie bij de tewaterlating van een schip. Ook zagen we
het perspectief van de zoon, voor wie de werf enerzijds een avontuurlijk
ontdekkingsparadijs was, waar hij stiekem met de buurtkinderen gluurde
naar de grote olietankers en tegelijkertijd een confrontatie met het gemis
van zijn vader.

Koffiedames
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De dirigent voor de Harmonie

Harmoniecorps Tuindorp Oostzaan.

Beelden van het verleden werden tijdens de voorstelling geprojecteerd op
een groot scherm, waardoor heden en verleden samenkwamen. Ondersteund
door spel, dans, het traditionele 50-koppige harmonieorkest Tuindorp
Oostzaan, een band en veel jong zangtalent werd de geschiedenis van de
werf voor het publiek op een indrukwekkende manier herleefd.

De hoofdrolspelers
Stichting NDSM-Herleeft
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Werknemers schaften

Bandlid Anthony

Wij hopen dat velen van jullie de voorstelling hebben gezien anders is het
ook mogelijk om via onze website www.dewerfinbeweging.nl foto’s en filmfragmenten terug te zien. We willen nogmaals Ans Barning, Ruud v.d.Sluis
en Ruud van den Eijkhof bedanken voor al hun hulp, het meedenken, het
uitzoeken van beeldmateriaal en het meehelpen om dit project tot een
groot succes te maken.
Dank!
Maaike van Agteren en Ellen Oosterwijk
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24H Noord

Op zaterdag 13 april 2019 vond in Amsterdam-Noord de 5e editie plaats
van 24h Noord. Bewoners van Amsterdam-Noord konden die dag op (her)
ontdekkingstocht in hun eigen stadsdeel, maar ook bewoners uit andere
stadsdelen waren welkom om Noord te leren kennen. Het stadsdeel stond
met bijna vijftig verschillende activiteiten verdeeld over verschillende locaties een dag lang in de schijnwerpers.
Damen Shiprepair Amsterdam (DSA) had zich opgegeven om aan deze dag
mee te doen en had een heel leuk programma in elkaar gezet. Als je altijd
al eens een echte scheepswerf zou willen bekijken, dan was dit de dag om
dat te doen.
Tijdens 24H Noord kon je bij Damen Shiprepair Amsterdam een exclusief
kijkje nemen achter de schermen. Je kon de droogdokken bezichtigen en
onder een kolossaal schip door wandelen, een film bekijken over de oude
NDSM-werf of je laten rondrijden over het 18 ha grote terrein! Zo ontdekte
je alles wat een werf te bieden heeft, van een 250 meter lang droogdok tot
een 15 meter hoge staalbouwhal en alles daar tussen in.
Damen heeft gevraagd of ook Stichting NDSM-Herleeft wilde meedoen aan
dit evenement met een eigen “stand” en dat hebben we natuurlijk gedaan.
Boven in de kantine was voor ons een plek ingericht waar wij ons konden
manifesteren. Deze plek hebben wij zo goed mogelijk ingericht met foto’s
van de werf, werfgereedschap, flyers, stickers en wat artikelen voor de
verkoop. Achter ons stond het prachtige schaalmodel van ms. Oranje.
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Direct al vanaf het begin was er redelijk wat belangstelling voor onze
stand; doordat de mensen moesten wachten op een rondritje over de
werf of een excursie door de droogdokken, had men voldoende tijd om
bij ons een kijkje te nemen en iets meer over de rijke geschiedenis van
het NDSM-terrein te weten te komen. Naast de vele andere bezoekers die
dag, hebben wij 8 bezoekers gehad die vriend zijn geworden van Stichting
NDSM-Herleeft en met dit resultaat waren wij zeer tevreden.
Ook aan de andere kant van de werf waar ons informatie- en ontvangstcentrum De Blauwdruk staat waren wij deze dag geopend. Helaas was
deze plek niet zo succesvol en moest deze vroegtijdig worden gesloten.
Dit was mede het gevolg van het feit dat wij op eigen initiatief de deuren
daar hadden geopend in de hoop dat er wel mensen zouden binnenlopen.
Echter volgend jaar hopen wij officieel met dit evenement mee te kunnen
doen en ook op werf oost mensen te mogen begroeten. Met dank aan onze
vrijwilligers die er toch maar stonden die dag!
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Dodenherdenking Tuindorp Oostzaan 2019

Op 4 mei om 20.00 uur vond in Tuindorp Oostzaan de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenkingsbijeenkomst in de Bethelkerk aan het
Plejadenplein begon om 18.15 uur met een welkomstwoord door Greetje
de Jong, voorzitter van het 4/5 mei Comité Tuindorp Oostzaan.
Na het welkomstwoord werden er voordrachten gedaan door leerlingen van
diverse basisscholen uit de buurt, gevolgd door woorden van erfgoeddrager
Guillia en een bijdrage van dominee Trinus Hibma van de Bethelkerk. Dit
alles met muzikale omlijsting met Harmoniecorps Tuindorp Oostzaan onder
leiding van dirigent Bert Willemsen.

De leerlingen die hun gedichten hebben voorgedragen.
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Om 19:00 uur vertrok er een stille tocht
van de Bethelkerk naar het oorlogsmonument aan de Meteorenweg en
daar werd het herdenkingsprogramma
om 19:30 uur vervolgd. De kinderen
lazen hun gedichten nog eens voor aan
een groter publiek en Esther Lagendijk,
stadsdeelbestuurder Amsterdam-Noord
leverde een bijdrage. Natuurlijk was ook
het Harmoniecorps Tuindorp Oostzaan
weer aanwezig om het geheel muzikaal
te omlijsten.

Herdenkingsmonument in Tuindorp-Oostzaan
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The Outsiders - Muziek op de NDSM werf

The Outsiders waren in 1960 opgericht en onderscheidden zich van andere
toenmalige Nederbeatacts door hun onmiskenbare garagerock -een voorloper van punk- en hun charismatische voorman, de zoon van een Russische
moeder en Nederlandse vader, Wladimir Tax. Tax was het eerste echte rockidool van Nederland. The Outsiders stonden in het voorprogramma van
de Rolling Stones en Little Richard en toeren door Europa. The Outsiders
gingen in 1969 uit elkaar.
In 1968 bezochten Wally Tax & The
Outsiders het NDSM-terrein. Hier
werd een promofilm opgenomen
voor hun liedje “Cup of hot coffee”.
Zij traden ook op in het tienerprogramma “Vjoew”. De TV opnamen
hiervan waren ook gemaakt op het
NDSM-terrein.
Heden ten dage wordt het NDSMterrein oa. gebruikt voor video
clips. Maar ook vroeger werd dus
het NDSM-terrein als locatie gebruikt voor muziekfilmpjes.
Het promofilmpje kunt u bekijken
op onze website.
The Outsiders” in 1968 op de NDSM-werf .
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Het bij de tieners zo populaire beatorkest “The Outsiders” was in 1968 op de NDSM -erf voor TV opnamen voor het tienerprogramma “Vjoew” van de AVRO.
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De bellen van de Rufina

Zijaanzicht van de Rufina

Op 12 juni 1937 liepen bij de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
(NSM) te Amsterdam vanaf helling 3, twee voor de Curaçaosche Scheepvaart
Maatschappij N.V. gebouwde schepen van stapel. De beide stoomtankschepen
werden in elkaars verlengde gebouwd en dat was op zich niet bijzonder, de
afmetingen waren immers bescheiden n.l. lengte over alles 104,65 meter,
breedte 17,07 meter en holte 4,51 meter.
Op het lage deel van de helling was het de Rosauro die op die dag als eerste
het IJ in gleed, een uur later gevolgd door de Rufina. Het was mevrouw
Udema die in beide gevallen de dooprede uitsprak en de stapelloop in gang
zette. In 1934, 1935 en 1936 gingen de Rosa, Rita en Renata beide schepen
voor. Deze zogenaamde lake-tankers, varende voor de Royal Shell Group,
hadden Willemstad als thuishaven.

Stichting NDSM-Herleeft
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De overdracht van de Rufina vond plaats
tijdens de proefvaart op 30 juli 1937.
Wat is nu de aanleiding van dit schrijven?
Zoals wellicht iedereen weet, behoort
een scheepsbel tot de vaste scheepsuitrusting. In de bel zijn in de regel de
naam en het bouwjaar van het schip
gegraveerd en dit maakt deze bellen
dan ook tot een gewild collectorsitem.
Het gaat nu niet over nut en noodzaak
van de scheepsbellen maar specifiek
over de bel van de Rufina, of beter
gezegd, beide bellen van de Rufina.
Als onderdeel van de Stichting NDSMHerleeft beschikt het NDSM-werfmuseum al geruime tijd over een
koperen “Rufina-bel”.

31-1-1937, op de hoge kant van helling 3 de
Rufina, op de lage kant de Rosauro. Rechts
de Tegelberg

Het was in 2017 toen er een reactie kwam van iemand die aangaf eveneens
over een bel te beschikken die van de Rufina afkomstig was, inclusief ingegraveerde naam en jaartal. Dat riep voor ons beiden vragen op.
Behalve dat de Rufina geen heel bijzonder schip was waarover dikke boeken
zijn volgeschreven, ontbreekt het ook aan gedetailleerd fotomateriaal. Er
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12-6-1937, vanaf helling 3 loopt de Rufina van stapel.
Rechts de Tegelberg in aanbouw.

30-7-1937. Rufina overdracht op open zee.

is echter een zwart/wit foto waarop, zij het vaag, een bel te zien is op het
voorschip. Deze bel is qua afmetingen redelijk te vergelijken met het hoofd
van een persoon die naast de bel staat. De grootte van de bel is ongeveer
die van het hoofd van deze persoon. Hoe is de aanwezigheid van twee bellen
te verklaren? Een reconstructie geeft mogelijk een antwoord op deze vraag
en daarvoor gaan wij terug naar de vijftigerjaren.
De Rufina was, na ruim 20 dienstjaren, feitelijk al afgeschreven, te Curaçao
opgelegd en bestemd voor de sloop. Aannemelijk is dat toen de bel en ook
andere memorabilia zijn verwijderd en vanaf dan bij deze of gene nu mooie
sier maken. De Suezkanaalcrisis deed de vraag naar olietankers echter toenemen en dit was de aanleiding om de Rufina in 1956 weer in de vaart te
brengen en werd daardoor voorlopig gered van de sloop.
Het kán zo gegaan zijn dat de oorspronkelijke zilverkleurige bel (kelkdiameter 31 cm) toen niet meer te traceren was en daarom, ten einde aan
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de regelgeving te voldoen, een andere bel is
aanschaft. Deze koperen bel werd eveneens
voorzien van de naam en bouwjaar. De afmetingen van deze bel zijn een paar maatjes
kleiner (kelkdiameter 14 cm), was waarschijnlijk ook goedkoper en werd als tijdelijk gezien. Uiteindelijk zou de Rufina tóch gesloopt
worden. Er zijn nog een paar verschillen. De
bel is behoorlijk gehavend en zit aan een zijde
vol krassen en pitten. Hoe is dit dan te
verklaren?
De uitkomst ligt mogelijk in een artikel dat in
het maritieme magazine De Blauwe Wimpel
van januari 1998 is gepubliceerd. In deze
uitgave is een ingekorte versie van het manuscript van Jan Aartsen geplaatst. Aartsen is als
stuurman werkzaam geweest bij Shell Tankers
en heeft gezocht naar informatie m.b.t. de
Rufina. Het verbaasde hem toen al dat er
vrijwel niets over dit schip te vinden was dat
verwees naar een aanvaring. Niet in officiële
bronnen alleen een stukje summiere tekst in
een krant, verder niets, nergens.
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Het idee dat er aan het ontbreken
van informatie een luchtje kleefde
werd zijn drijfveer tot gedegen
onderzoek. Deze nieuwsbrief
leent zich niet tot het uitgebreid
herhalen van dit verslag. Indien
u meer informatie wilt ontvangen
dan is een zoektocht naar de
betreffende uitgave van de Blauwe
Wimpel een goed begin. Hier slechts
een hele korte samenvatting van
het toen in de Blauwe Wimpel
gepubliceerde verslag over wat er
op 13 mei 1957 heeft plaatsgevonden.

16-5-1957 Algemeen Handelsblad

Op die dag vond in het Canal de la Barra in het Meer van Maracaibo
(Venezuela) een aanvaring plaats tussen de Rufina en de tegemoet varende
Noorse T2-tanker Thorunn. Dit geballaste schip was echter niet gasvrij.
De geladen Rufina raakte met de stuurboordboeg de Thorunn t.h.v. de
stuurboord ladingtank 2. De wrijvingswarmte, staal op staal, was dusdanig
dat aanwezig gas in de ladingtanks explodeerde. Het gevolg een enorme
steekvlam aan boord van de Thorunn en een gat zo groot als een huis. De
explosie en daaropvolgende brand heeft op beide schepen een bemannings-
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lid het leven gekost. Daarnaast raakten op beide schepen een aantal bemanningsleden licht tot zwaargewond vanwege brandwonden en/of door
rondvliegende staal- en glassplinters.
Niet alleen splinters maar ook een omvangrijk brok losgescheurd staal en
een tankdeksel belandde op de Rufina. De schade aan de Noorse tanker was
gigantisch en ook aan boord van de Rufina was de chaos niet gering. Dit
werd vergroot doordat ook op de Rufina nog een explosie volgde. Wat de
Rufina betrof was de schade het grootst op het voorschip aan stuurboord.
De brug van de Rufina was verlaten en de machines draaiden achteruit.
Hierdoor kwam de Rufina een tweede maal in aanvaring met de Thorunn. Tot
zover de aanvaring. Uitgaande van de positie van de bel op het voorschip is
de schade aan stuurboordzijde van de bel hierdoor mogelijk te verklaren.

Het Maracaibo-meer in het midden

Stichting NDSM-Herleeft
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Het voorschip van de Rufina maakte water en zakte dieper tot op de bodem.
Het achterschip bleef echter boven water. Het Noorse schip bleef drijven
en is voor anker gegaan. Dat er over deze ramp door Aartsen niets is teruggevonden, heeft hem sterk verbaasd. Het ging immers niet om een beetje
lakschade. De Rufina is, waarschijnlijk op Curaçao, alsnog gesloopt. Wel
zeker is dat de tweede bel nadien naar Nederland is gekomen en bij zijn
dienstverlating aan een Shell employé is geschonken.
Het verhaal is een dramatische story, veel slachtoffers, veel schade en dan
de vraag hoe het verder ging m.b.t. de schuldvraag en de juridische afwikkeling. Dit laatste laat ik buiten beschouwing. Probeer de betreffende
Blauwe Wimpel in uw bezit te krijgen. Dan leest u ook het verhaal over
een mogelijke doofpottheorie m.b.t. deze ramp zoals door Aartsen is
beschreven.
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19

Nieuwsbrief 17

Vrijwilligers gezocht

Daar onze werkgroep uit heel weinig
leden bestaat en aan uitbreiding toe is,
doen wij via deze nieuwsbrief een oproep
voor nieuwe werkgroepleden.
Jong of oud, wij kunnen iedereen
gebruiken die een beetje affiniteit
heeft met de scheepsbouw of met de
geschiedenis van de NDSM en zijn of
haar handen uit de mouwen wil steken.
Het kan toch niet zo zijn dat de geschiedenis van toentertijd de grootste
scheepswerf van Europa verloren gaat! Dus heb je tijd over en wil je aan
de slag, geef je dan op als vrijwilliger van Stichting NDSM-Herleeft en mail
naar info@stichting-ndsm-herleeft.nl

Stichting NDSM-Herleeft
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Rondleiding NDSM-terrein

De mogelijkheid bestaat om tegen een vergoeding met een gezelschap,
bedrijf of school een rondleiding over het NDSM-terrein te krijgen. Een
aanvraag hiervoor kunt u sturen naar info@stichting-ndsm-herleeft.nl.

Rondleiding over het NDSM-terrein

Stichting NDSM-Herleeft
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Vriend worden van Stichting NDSM-Herleeft

Middels uw financiële steun kunnen wij ons werk voortzetten en wat hier
door vele duizenden werknemers 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,- per kalenderjaar.
Vrienden van Stichting NDSM-Herleeft worden voor bijzondere bijeenkomsten en events rondom Stichting NDSM-Herleeft uitgenodigd en worden
per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Aanmelden
U wordt Vriend door € 25,- over te maken op de bankrekening NL30 ABNA
0478 7615 62 tnv. Stichting NDSM-Herleeft. Voor dit bedrag bent u lid voor
een jaar. Zodra uw bijdrage binnen is, krijgt u een bevestiging.
U kunt zich opgeven via het emailadres; vriend@stichting-ndsm-herleeft.nl
Graag in uw email het volgende vermelden;
Voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats,
telefoon, emailadres en uw relatie tot de NDSM (regelmatig bezoeker, oud
werknemer of anders).
Wilt u als bedrijf een sponsorbijdrage doen, dan vragen wij u contact met
ons op te nemen via onderstaand mailadres:
vriend@stichting-ndsm-herleeft.nl

Stichting NDSM-Herleeft
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Colofon

Redactie:		

Ruud van der Sluis & Ans Barning

Vormgeving: Ruud Slagboom

1961 Doxford krukas op Schiess draaibank
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Contact

Kantoor:
Stichting NDSM-Herleeft
tt.

Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam
Tel.: +31 (0)6 5888 7273 (Ans Barning)
Postadres:
Stichting NDSM-Herleeft
t.a.v. Ans Barning
Watermolen 2
1746 BL Dirkshorn

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