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1. INLEIDING

In 2011 werd gestart met een projectgroep bestaande uit oud NDSM-gedienden, verzame-
laars en geïnteresseerden. Op 10 april 2013 werd Stichting NDSM-Herleeft opgericht. 
Aanstichter hiervan was de toenmalige Stichting Beheer NDSM werf Oost, tegenwoordig 
Stichting NDSM-Werf, verantwoordelijk voor beheer en programmering van het NDSM-terrein.
Stichting NDSM-Herleeft heeft de culturele ANBI status.

Het bestuur van Stichting NDSM-Herleeft bestaat in 2019 uit:

Kees Jan Groen             -    voorzitter
Ans Barning                   -    secretaris
Ruud van den Eijkhof    -    penningmeester
Ruud van der Sluis        -    lid (collectiebeheer & research)
Kees Alberts                  -    algemeen lid

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

Rob Post                       -    directeur Kinetisch Noord
Aart Hiemstra                -    manager nautische zaken Stichting Sail Amsterdam 
Hans Goedkoop            -    historicus

Een bestuurslid kan in de dagelijkse praktijk niet afzonderlijk beschikken over het vermogen
van de stichting. De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)) en 
zijn onbezoldigd.

Er is een werkgroep actief die veel zaken uitvoert voor Stichting NDSM-Herleeft. De werk-
groep bestaat ook uit vrijwilligers en is onbezoldigd.

2. DOEL

De stichting heeft als doel om kennis van de collectie te behouden en in kaart te brengen 
en in de meest uitgebreide zin des woords de zichtbaarheid van de NDSM alsmede de 
scheepsbouw- en reparatiegeschiedenis van Amsterdam te bevorderen. 
Onder collectie verstaat de stichting o.a.: de kranen, hellingen, hellingdeur, pompkamer, 
afbouwpier, proefstoomplaats, scheepsbouwloods en overige bebouwing, objecten (zowel 
roerend als onroerend) en de feitelijke situatie van de terreinen. 
De stichting heeft tevens als doel om vóór 2028 een museum te realiseren die de ruim 100 
jaar scheepsbouw en scheepsreparatie in Amsterdam-Noord vastlegt.
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3. DOELSTELLINGEN

 Het in kaart brengen van de collectie van de NDSM en het presenteren van een 
selectie hiervan.

 Het wekken van belangstelling en het creëren van een achterban d.m.v.  tentoon-
stellingen, publicaties en het geven van presentaties en (educatieve) excursies, 
alsmede het deelnemen aan dergelijke activiteiten.

 Het in samenwerking met kunstenaars ontwikkelen van kunstwerken en manifestaties 
waardoor bezoekers aan het NDSM-terrein begrijpen hoe de voormalige werf nog 
voortbestaat in zijn gebouwen en samenhang.

 Verbindingen te leggen met het hier en nu middels het gebruik van nieuwe media, 
zodat op innovatieve wijze heden en verleden met elkaar verbonden kunnen 
worden

 Het samenwerken, waar dat wenselijk wordt geacht, met reeds bestaande of nog 
op te richten verenigingen en stichtingen met hetzelfde of soortgelijk doel.

 Het houden van bijeenkomsten ter bevordering van onderling verkeer en contact 
tussen belangstellenden en begunstigers

 Het bij elkaar brengen en registreren van oud-medewerkers en betrokkenen van de 
NDSM. Het aantal oud-werknemers dat in staat is om een bijeenkomst bij te wonen,
neemt door ouderdom snel af. Er is reeds een bestaand personeelsbestand waarin 
zo’n 14.000 personeelsleden staan geregistreerd; hoeveel er daarvan nog in leven 
zijn is onbekend.

 Het stapsgewijs toewerken naar het grote doel om de grotere realia te behouden..

4. STRATEGIE

Doelstellingen kunnen worden gerealiseerd door enerzijds de bestaande collectie goed te 
beheren en door activiteiten zoals hieronder beschreven te realiseren. 

 5. GEREALISEERDE ACTIVITEITEN 2018

Stichting NDSM-Herleeft heeft in het eerste lustrumjaar 2018 haar meest actieve jaar ooit 
beleefd. Het jaar stond in het teken van de tentoonstelling „ms Oranje/Koers Noord“. 
Daarnaast was er verhoogde activiteit op het gebied van voorlichting en informatievoor-
zieningen.
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In 2018 zijn de volgende activiteiten gerealiseerd:

 door de secretaris is een verbeterde structuur aangebracht in bestuur en werk-
groep

 de financiële administratie is door de penningmeester bijgewerkt en de jaar-
rekening over 2017 is gepresenteerd

 Op 16 april 2018 heeft de verhuizing van materialen vanuit de Blauwdruk naar 
archief1 en 2 bij Damen Shipyards Amsterdam plaatsgevonden, nadat deze 
twee ruimtes eerst zijn opgeknapt. Tevens is er een aanvang gemaakt met de 
inrichting van beide archieven.

 Op 4 mei 2018 is door Stichting NDSM-Herleeft tijdens de Dodenherdenking 
van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog een bloemstuk neergelegd bij 
het oorlogsmonument in Tuindorp-Oostzaan.

 Stichting NDSM-Herleeft heeft haar medewerking verleend aan het boek „NDSM 
Toen en Nu“ en voor dit boek fotomateriaal met verklarende fototeksten 
aangeleverd.

 Ook is medewerking verleend aan een paar studentenprojecten.
 Door Stichting NDSM-Herleeft is een tentoonstelling over ms. Oranje georganiseerd 

die vanaf 22 september t/m 3 november elk weekend voor bezoekers was geopend.
 Er is op 3 november voor het eerst meegedaan aan de Museumnacht.
 Er zijn in 2018 twee nieuwsbrieven uitgegeven om het contact met de achterban 

(vrienden, donateurs en sponsoren) te onderhouden. 
 Het gehele jaar door zijn er diverse rondleidingen over het oostelijk deel van het 

NDSM-terrein gehouden voor bedrijven, scholen en particulieren en er is menigmaal
een beroep gedaan op stichting NDSM-Herleeft voor een presentatie of voor het 
verstrekken van informatie en/of fotomateriaal.

 Voor een uitvoeriger verslag van onze activiteiten, zie ons jaarverslag 2018 dat ook op 
onze website staat.
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6. DE HUIDIGE SITUATIE

De stichting heeft een gezonde balans en over 2018 een klein verlies in de exploitatie 
gerealiseerd. De stichting heeft eigen vermogen, echter onvoldoende om grootschalige 
projecten te bekostigen. Bestaande projecten worden elke keer gedekt door beschikbare 
middelen uit de donaties en sponsorgelden, dan wel verkoop van diensten. Vooralsnog is 
vermogensopbouw niet nodig voor het voortbestaan van de stichting.

De stichting is op dit moment springlevend en heeft haar doelstellingen grotendeels 
behaald. Met name op het gebied van collectiebeheer, voorlichting en informatievoor-
ziening zijn de doelstellingen behaald. Er wordt veel werk verzet door een klein aantal 
mensen.

Er is een intensieve samenwerking met Damen Shiprepair Amsterdam gerealiseerd. 

De doelstellingen op gebied van communicatie, public relations alsmede samenwerking 
met andere partijen blijven helaas achter, die de groei van de stichting remt. De 
stichting neemt zich voor om meer samenwerkingsverbanden te zoeken..Het Comité 
van Aanbeveling leeft niet.

Het jaar 2019 wordt gezien als een tussenjaar waarin de activiteiten met name gericht 
zijn op het collectiebeheer, voorlichting en informatieverstrekking, alsmede het uitbreiden 
van het aantal bedrijven en instellingen waarmee wordt samengewerkt. Deze activiteiten 
kunnen worden bekostigd uit de huidige inkomstenbronnen: donateurs, sponsoring 
(Stichting NDSM-Werf, Damen Shiprepair Amsterdam) en verkoop van artikelen.
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7. DE TOEKOMST 

De ondersteuning van Stichting NDSM-Werf en Damen Shiprepair Amsterdam voor de 
komende jaren blijft nodig.

Het aantal donateurs en vrijwilligers moet worden uitgebreid. Dit kan door samenwerkingen
aan te gaan met vergelijkbare maritieme verenigingen en bedrijven, al dan niet uit 
Amsterdam. Dit levert meer donaties op en wellicht ook meer sponsorgeld. Tevens kunnen 
enthousiaste vrijwilligers worden geworven onder de leden.

We kunnen alleen activiteiten voortzetten of uitbreiden als we meer vrijwilligers kunnen 
aantrekken. Samenwerking met lokale organisaties als HATO en HCAN worden als 
optie genoemd.

Bedrijven die een beroep op ons doen, moeten ons meer structureel gaan ondersteunen. 
We kunnen dit doen door hen ook vaker uit te nodigen voor activiteiten die we organiseren. 
Dit vergroot het aantal sponsorgelden.

In 2020 willen we samen met onze belangrijkste sponsors het 100-jarig bestaan van de 
op het westelijk deel van het NDSM-terrein gelegen scheepsreparatie in Amsterdam-
Noord vieren. In het najaar 2019 zal er een plan worden opgesteld.
Tevens denkt de stichting iets te kunnen doen met SAIL2020 en daar zullen plannen voor 
moeten worden gemaakt.

In 2021 bestaat Tuindorp-Oostzaan 100 jaar. Dit dorp was zo met de NDSM verweven dat 
we samen met Tuindorp-Oostzaan een belangrijke activiteit zouden moeten kunnen 
opzetten. Gesprekken daarover zullen eind 2020 worden gestart.

NDSM MUSEUM

Eind 2018 heeft er een gesprek plaats gevonden met een aantal bestuurders van de 
stichting en de directeur van Damen Shiprepair Amsterdam waarin de toekomst is 
besproken. Uit dat gesprek kwam naar voren dat op termijn een vast onderkomen van 
de stichting mogelijk moet zijn op de werf van Damen en dat in de komende jaren de 
samenwerking tussen DSA en de Stichting intensiever kan worden met als doel om 
uiteindelijk een museum te realiseren.

Om meer zekerheid te krijgen over bovengenoemde doelstellingen zullen we het 
financiële fundament van de stichting moeten vergroten en meer vrijwilligers en / of 
financiële middelen moeten vinden bij 
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- organisaties waar maritieme vrijwilligers actief zijn (mensen, soms middelen)
- bedrijven die maritiem actief zijn (middelen, soms mensen)
- Stadsdeel Noord (Comité van Aanbeveling, middelen)

We zullen de samenstelling van het Comité van Aanbeveling moeten analyseren en 
mogelijk nieuwe leden benaderen.

Tevens blijkt dat we recht kunnen hebben op subsidies voor projecten.

WEBSITE

De stichting heeft een eigen website. Ook wordt geregeld gebruik gemaakt van de 
website van NDSM-Werfmuseum van Ruud v.d. Sluis om met de stichting in contact te 
komen. De stichting stelt zich ten doel om de website te verbeteren en zal met beperkte 
middelen zoeken naar een partner die dit de komende jaren kan vormgeven.
Nagedacht zal moeten worden over de opzet en het beheer van de nieuwe site en over de 
uitwisseling met de bestanden van Ruud van der Sluis. 

WERKGROEPEN

Er zal een grotere werkgroep moeten worden gevormd, die het bestuur ondersteunt bij het 
uitvoeren van de diverse activiteiten en daarmee het realiseren van de doelstellingen. 

Te denken valt aan personen (m/v) die zich voor de stichting willen inzetten voor:

 het werven van vrienden, sponsors en donateurs
 het bewerken van foto-/video-/filmmateriaal, archivering en digitalisering, 

papierconservering/-herstel,  
 communicatiezaken, kopij verzamelen voor de nieuwsbrief en het beheer van de 

website 
 presentaties / rondleidingen 
 huishoudelijke taken, inrichting van de locaties
 Inrichten en beheren van bibliotheek (bibliothecaris/archivaris).

We streven ernaar om op termijn 4 werkgroepen te vormen te weten:

1. Werving: partners, sponsors, donateurs, vrienden
2. Communicatie; website, nieuwsbrief, advertenties, informatieborden op werf 
3. Collectie; documentatie, beheer, onderzoek
4. Algemene zaken; huishoudelijke zaken, rondleidingen/presentaties
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SAMENWERKEN MET ANDERE INSTANTIES / PARTNERS

Doelstelling: het samenwerken, waar dat wenselijk wordt geacht, met reeds bestaande of 
nog op te richten verenigingen en stichtingen met hetzelfde of soortgelijk doel. Dit kan o.a. 
door netwerken met:

Historisch Archief Tuindorp-Oostzaan (HATO) houdt zich bezig met alles wat de historie 
van Tuindorp-Oostzaan heeft opgeleverd inclusief het beheer van veel archiefmateriaal 
over de NDSM. O.a. Marten Wijbenga (oud Groenpol-medewerker) is hier één van de 
dragende krachten.

Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCAN) is actief met het verzamelen en archiveren 
van waardevol historisch materiaal van dit oude stadsdeel. Men verzorgt publicaties en 
organiseert lezingen. Momenteel wordt druk gewerkt aan een beeldbank als onderdeel 
van de website. Kees Alberts is één van de medewerkers van het eerste uur en tevens 
bestuurslid van Stichting NDSM-Herleeft.

Stichting NDSM-Werf is de beheerder, programmeur en verhuurder van het buitenterrein 
van de NDSM. Stichting NDSM-Werf faciliteert de huisvesting .

Stadsdeel Noord met het oog op eventuele subsidies.
      
Damen Shiprepair Amsterdam (DSA) ; sponsort de stichting met archiefruimtes.
   
Verder valt te denken aan:

Ondernemersverenigingen: Veban en Oram
Musea: : Het Scheepvaartmuseum
Overheden : Gemeente Amsterdam
Verenigingen:            : KNVTS, IRO, NM, Nederland Maritiem Land, KNSM Kroon-

  vaarders
Netwerken                          : Jaap Kroese, Sleepboot Holland, NDSM Voetbalclub, 10 oktober
                                             2016 historie club 
Trust                                   : Verolme Trust
Media            : Parool en andere (regionale) media
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ACHTERGROND EN HISTORIE NDSM-TERREIN

De huidige NDSM-locatie beslaat een gebied van circa 16 hectare aan de noordwestelijke 
IJ-oever. Deze locatie maakt deel uit van het nog veel grotere voormalige NDSM-terrein. 
Anno 2011 geniet het NDSM-terrein een groeiende bekendheid als cultuurhistorisch 
erfstuk en culturele hotspot. De monumentale waarde ligt vooral in het ensemble, dat het 
verhaal van de klassieke scheepsbouw vertelt. De ‘productielijn’ is nog steeds zichtbaar in 
de vorm van spoorrails van de Scheepsbouwloods en Lasloods naar de Hellingen. Verder 
zijn nog aanwezig de toenmalige Timmerwinkel en Smederij. Deze locaties zijn, op de 
Lasloods na, dan ook aangewezen als Rijksmonument. De eigendomsverhoudingen op  
het NDSM-terrein zijn transparant. De grond en de hellingen zijn geheel in eigendom van 
de Gemeente Amsterdam; de overige historische gebouwen zijn overgegaan in particuliere
handen. De ontwikkelingsrechten in het hele gebied zijn in handen van één 
projectontwikkelaar. Het NDSM-terrein valt onder monumentenzorg en doet dienst als een 
locatie voor evenementen, maar is gedurende de rest van de tijd openbaar toegankelijk.
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