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Voorwoord

Vanuit Stichting NDSM-Herleeft hebben wij tot nu, net als u, een raar jaar
achter de rug. We hebben nog een kort stukje te gaan dit jaar maar veel zal
er niet veranderen. Tal van beperkingen en maatregelen horen thans tot
onze dagelijkse routine en zorg voor onszelf en voor anderen is noodzaak
en heeft prioriteit, hoe lastig dit soms ook is. Oude gewoontes moeten nu
even wijken, b.v. geen handen schudden maar reinigen. Gelukkig is deze
nieuwsbrief daarvan vrijgesteld, met een gerust hart kunt u kennis nemen
van de inhoud. In het jaar 2020 verschijnt op de valreep deze 20ste nieuwsbrief.
Zoals dit met gedrukte media vaker gaat, is het kerstnummer iets dikker,
meer papier. Gelukkig zijn wij met deze nieuwsbrief niet aan een maximaal
aantal pagina’s gebonden en dankzij de digitale techniek wordt deze nieuwsbrief dus niet dikker, maar wel langer. Ondanks dit kunnen wij toch niet
alles plaatsen dat voor u mogelijk interessant zou kunnen zijn. Er is zoveel
te melden en via afbeeldingen te tonen dat het overzicht zoek zou raken.
Hoe verliep dit jaar? Als stichting handelen wij conform de COVID-19 regelgeving. Het gevolg hiervan was en is nog steeds, dat alle reeds geplande
presentaties en/of rondleidingen op de NDSM locatie voor dit jaar werden
afgezegd, hopelijk uitgesteld. Er zijn halverwege het jaar in De Blauwdruk twee ontvangsten geweest, kleine groepjes, resp. 4 en 3 personen,
nabestaanden van oud NDSM werknemers. In De Blauwdruk was het ontvangen van dergelijke kleine gezelschappen, gezien de ruimte, geen prob-
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leem. Er kon voldoende afstand worden gehouden waarbij ingekorte
presentaties konden worden verzorgd. Ook zijn er zijn nog twee studentes
aan de UvA ontvangen die meer informatie zochten m.b.t. de NDSM.
In de Openbare Bibliotheek Amsterdam in de
Molenwijk, is door ons een mini expositie ingericht. Deze expositie was te bezoeken vanaf
september tot het moment dat u deze nieuwsbrief leest.
Langs de wanden waren panelen bevestig met elk een aantal gelamineerde
foto’s. In twee aanwezig vitrines waren diverse memorabilia, gereedschap
en andere gebruiksvoorwerpen uitgestald. Alles was, gezien de beschikbare
ruimte, op bescheiden schaal. Op verzoek van de OBA zijn er ook twee
PowerPoint presentaties verzorgd. De ruimte was ingericht voor een
gezelschap tot 15 personen en er waren door de OBA uiteraard voldoende
maatregelen getroffen zoals voldoende afstand, mondkapjes e.d. In 2x 2 uur
is over de geschiedenis van de NDSM verteld.
In ons bouwtekeningenarchief op de werf van Damen kon worden doorgewerkt maar is op minimale sterkte gedraaid. Het leek ons beter om niet
alle bestuurs- en werkgroepleden tegelijk aanwezig te laten zijn. In De
Blauwdruk is van de nood een deugd gemaakt want er lag daar nog veel
werk in het verschiet, mooier, beter en voller maken. Gestaag is daar met
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een minimale bezetting doorgewerkt zonder dat rekening moest worden
gehouden met bezoekers en begint alles nu vorm te krijgen. Daarmee wordt
De Blauwdruk nog geen museum maar is er wel steeds meer te zien. In
betere tijden kunnen wij daarover dus ook meer vertellen want elk voorwerp heeft een verhaal.
Wij hopen in 2021 de deur van De Blauwdruk weer wijd open te kunnen
laten, dat vele bezoekers ons weer weten te vinden en dat de presentaties
en rondleidingen weer als vanouds kunnen worden voortgezet.
Voor nu wensen wij de Vrienden van Stichting NDSM-Herleeft, onze relaties
uit de NDSM community en iedereen die ons heeft weten te vinden, fijne
kerstdagen en veel voorspoed, veiligheid en vooral gezondheid toe in 2021.
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100 jaar dokken in de polder

De in 1908 opgerichte N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL), een der
grote Amsterdamse rederijen, werd tot in 1921 geleid door Jan Wilmink.
Deze directeur was in de Amsterdamse rederswereld een buitenbeentje.
Hij gaf bijv. aan zich niet te willen vestigen in het Scheepvaarthuis maar
verkoos een eigen onderkomen, dit werden het Lloyd Hotel aan de
Oostelijke Handelskade én een kantoor op de hoek van de Martelaarsgracht
en Prins Hendrikkade.
Een andere wens was om in het belang van de grote KHL-vloot te kunnen
beschikken over eigen reparatie- en onderhoudsfaciliteiten. Ook zou
scheepsnieuwbouw hoog op de wensenlijst staan teneinde niet meer
afhankelijk te hoeven zijn van andere partijen. Er is een flink aantal
documenten als “Werfdossier” bewaard gebleven, waarin tot in detail is uitgelegd hoe deze beoogde werf tot stand is gekomen en heeft gefunctioneerd. Het dossier begint met een kaart, ‘De haven van Amsterdam’ van
1912. Op deze kaart is op de zuidoostpunt van de Noorder IJ-polder het toe-

Kaartdetail havenkaart 1912
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komstige werfterrein van de
N.V. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM)
geheel blanco gelaten met
daarin de naam van de werf
vermeld. Blijkbaar was toen al
bekend dat de NSM naar die
locatie zou overgaan, maar dit
terzijde. Op het deel waar de
werf van Wilmink werd
gedacht is over de landbouwkavels heen met rode
inkt de werf ingetekend.
Het dossier gaat verder met
een niet gedateerd kladpapiertje waarop met potlood
een aantal, blijkbaar haastig
geschreven notities, mogeliJan Wilmink, directeur der Koninklijke Hollandsche Lloyd
jk punten van overdenking,
is vermeld. Voorts een eveneens ongedateerde getypte doorslag. Hierop
worden de kosten, per onderdeel, beraamd: voor het ‘project nieuwbouwwerf’, idem voor het ‘project reparatiewerf’ en tenslotte voor een combinatie
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van beide. Beraamde kosten respectievelijk 3, 4 en 5 miljoen gulden. Per
project is een nauwkeurige opsomming gemaakt van de inrichting van het
werfterrein met dokken en opstallen.
Ook de terreinhuur is aangegeven. Dit zijn resp. 14.500, -, ± 80.000 en
± 17.000 gulden. Of dit laatste een typefout is die op de doorslag niet is
gewijzigd, blijft de vraag. Opvallend is dat ook de erfpachtovereenkomst
van de NSM zich in dit dossier bevindt. De reden was, zo blijkt verder in het
dossier, dat Wilmink dezelfde gunsten en rechten zou bedingen als de NSM
wanneer hij zich aldaar zou vestigen met een scheepswerf.

Artist impression
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Wat volgde waren ontwerptekeningen, plattegronden, berekeningen, schetsen, concepten, een als aquarel ingekleurde artist impression en is gekeken
naar de financiële handel en wandel van andere grote Amsterdamse ondernemingen. Zelfs het exploitatieoverzicht van de Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij over de periode 1910-1917, maakt deel uit van het dossier.
Er is veel correspondentie gevoerd tussen Wilmink en wethouders, dienst
der P.W. afd. havenwerken, architecten, advocaten, notarissen en andere notabelen, zoals bijv. A.E.J. Bertling, Bewaarder van de Hypotheken enz.
te Amsterdam.
Opvallend is ook dat in de loop der tijd op de tekeningen de inrichting
van het werfterrein, waarop loodsen, magazijnen, dokken en hellingen,
telkens anders werd ingedeeld. Wat zeker opvalt is dat er aanvankelijk vier
gegraven dokken waren gedacht. Twee links en twee rechts van een in het
midden gelegen loods. De twee dokken links zouden worden ingericht
als een nieuwbouwdok en een reparatiedok en dit gold ook voor de twee
dokken ter rechterzijde van de loods. Heel bijzonder is dat de dokken geen
deuren zouden krijgen. De dokwanden zouden bestaan uit basaltblokken
en de afsluiting van het dok vond plaats door een damwand met daarvoor
gestorte grond. Waarom deze ingewikkelde en omslachtige constructie is
bedacht is niet helemaal duidelijk. De hellingen bij de NSM hadden immers
al uitneembare stalen deuren.
Blijkbaar is achteraf toch ingezien dat een gegraven dok met een betonnen
vloer en wanden, voorzien van wapening, alsmede een draaibare of uit-
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neembare deur functioneler zou zijn. Voordien is nog wel nagedacht over
het soort dokken, drijvend, zoals bij de ADM, óf gegraven. Er is uiteindelijk
toch gekozen voor de gegraven versie. De reden was dat de bouwtijd van
een gegraven dok korter, het materiaal goedkoper en de kans op averij
kleiner zou zijn.
Wilmink onderhield inmiddels
contact met Ir. W.C. Köhler,
civiel ingenieur te Amsterdam, die een flink aantal
uitgebreide verslagen heeft
geschreven en berekening
per bedrijfsonderdeel heeft
gemaakt. Dat Köhler dit niet
als vriendendienst deed, blijkt
uit het eveneens grote aantal
gepeperde kwitanties die alle
waren geadresseerd aan de
KHL.
In 1919 wordt Ir. J.H.C. Salberg
door E. Heldring bij Wilmink
geïntroduceerd. Salberg zal
uiteindelijke een belangrijke
rol gaan spelen, niet Wilmink
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Kwitantie voor de stadsingenieur

maar Salberg werd namelijk voorgesteld
als directeur van de nog op te richten
Nederlandsche Dok Maatschappij N.V. Maar
zover is het nog niet, talloze berekeningen
en correspondentie volgden nog uit allerlei richtingen. Wilmink ging beslist niet
over een nacht ijs, dat mag gezegd worden.
De inrichting van de werf is inmiddels wel
duidelijk, alles krijgt een plek. Echter met
drie dokken i.p.v. vier. In een latere fase
zouden er nog twee betonnen hellingen
worden gebouwd. Vanaf nu draait alles om
geld, heel veel geld en niet zelden met zes
J.H.C. Salberg, eerste directeur van de NDM
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nullen geschreven. Zoals de begroting uit het voorjaar van 1920 waarin het
inmiddels om fl.7.530.000,- gaat. Dat was, zeker honderd jaar geleden, een
immens kapitaal.
In deze fase komen er ook andere partijen in de arena. Bij de oprichting van
de Nederlandsche Dok Maatschappij N.V. waren, in deze volgorde, betrokken:
de Koninklijke Hollandsche Lloyd, de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, de Stoomvaart Maatschappij “Nederland”, de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, de Nederlandsche Handelmaatschappij, de
Twentsche Bank, de Amsterdamsche Bank en de Nederlandsch-Indische
Handelsbank. Voornoemde partijen werden tevens aandeelhouder.

Gedachte werfindeling
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Wilmink laat op 24 april 1920 de directeur van Publiek Werken weten dat
hij primair wil inzetten op reparatie en zal de scheepsnieuwbouw dientengevolge een secundaire activiteit zijn. Hij wil niet alleen meer dokmogelijkheden faciliteren, maar ook steeds groter wordende schepen naar Amsterdam laten komen. Volgens hem worden de werven in Rotterdam en in het
buitenland door de betreffende gemeenten daarin ondersteund. M.a.w. hij
verwacht, zoals eerder vermeld, uiteraard in het belang van de gemeente
Amsterdam, ook medewerking aan deze groei.

Herziene werfindeling, er zouden er nog veel volgen
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Hoe dan ook, op 17 december 1920 is de oprichting van de Nederlandsche
Dok Maatschappij N.V. bij koninklijk besluit No. 19, een feit. De NSM heeft
nu dus buren. In 1920 was het opspuiten van het aanstaande werfterrein
begonnen. Deze eer viel te beurt aan een baggerbedrijf uit Nijmegen. De
bouw van de dokken was de volgende stap. Dit ging niet altijd vanzelf,
ontspoorde treintjes, verzakkingen bij het afgraven, het bezwijken van de
bekisting tijdens het beton storten enz. Aansluitend werd begonnen met
de bouw van de scheepsbouwloods, werktuigbouwhal, timmerwinkel en
gieterij.

1920 opspuiten werflocatie
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De eerste dokking bij de NDM vond plaats op 5 juni 1923 door het binnenvaren van een gepavoiseerde ss. Maasland in dok 3 (nu dok 1). Uiteraard
was dit een schip van de KHL. De NDM werd en bleef een selfsupporting
onderneming. Aan de bedrijfsnaam werd aanvankelijk nog toegevoegd:
“Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Pneumatische
Installaties”. Naast de scheepsreparatie en latere nieuwbouw werd namelijk
ook voorzien in de productie van mechanische voortstuwingsinstallaties. De
NDM beschikte tevens over een gieterij, modelmakerij, timmerwinkel, ketelmakerij en koperslagerij. Wilmink mocht tevreden zijn.

1922, op achtergrond de Noorder Kanaaldijk met gemaal en twee boerderijen. Waar de linker boerderij
was is nu dok 4 te vinden
Stichting NDSM-Herleeft
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Om de NDM werf te kunnen bereiken, diende de inmiddels verlengde
Cornelis Douwesweg te worden gevolgd en daar waar deze weg afboog naar
Tuindorp Oostzaan en daar overging in de Meteorensingel, ongeveer t.h. van
de huidige fietstunnel, was naar het westen toe een smalle dijkweg aangelegd (nu tt. Vasumweg). Via deze weg kwam men bij de ingang van de werf.
Deze ingang was waar nu voor het Damen kantoor, ter decoratie, de blauwe
compressors vanaf de weg zichtbaar staan opgesteld. Vermeldenswaard is
ook het feit dat de NDM niet beschikte over een eigen bedrijfslogo en –vlag
noch een officieel postadres. Dit laatste is zo gebleven tot aan de oprichting
van de NDSM op 27 februari 1946. Briefpost werd tot dan verzonden naar:
NDM, Noorder IJ-polder (of polder VIII).

1925 Het stoomschip
Maasland als eerste
gedokte schip.
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De Tweede Wereldoorlog ging ook aan de NDM niet voorbij. Net als andere
industrieën in Nederland werd ook de NDM opgedragen voor de bezetter te
werken. Dit was geen vrijwillige keus, er was sowieso geen sprake van een
keus. Hoe dan ook werd de productie ter hand genomen. Op twee nog voor
Nederlandse rekening op stapel gezette en vervolgens geconfisqueerde
schepen na, waren de andere vaartuigen wat kleiner van afmetingen zoals
veerpramen, begeleidingsvaartuigen, mijnenvegers en torpedojagers. Een
ander taak was het ‘koppen’ van in beslag genomen binnenvaartschepen.
Dit koppen hield in dat de voorsteven werd verwijderd en daarvoor in de
plaats houten schotten werden gemonteerd. Dit had te maken met de op
handen zijnde operatie Seelöwe.

Marine Fährpramhe Type D

Niet alleen deze veerpramen, ingericht als mijnenleggers en voor het
vervoeren van artillerie, voertuigen, personeel én paarden, maar ook de
gekopte binnenvaartschepen zouden als een soort landingsvaartuig naar
Engeland oversteken. Operatie Seelöwe is nooit doorgegaan. Een bijkomend
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voordeel voor het NDM-personeel was dat het risico te worden afgevoerd
als dwangarbeider kleiner werd, het personeel was in Amsterdam immers
net zo nodig. Maar ook was er op de werf een gaarkeuken, werd er van alles
gestolen wat maar brandbaar of eetbaar was en gaf het ook mogelijkheden
tot sabotage, waarbij vitale constructiedelen wat eenvoudiger werden
afgewerkt of verzwakt. Niet iedereen in de haven en scheepsbouw stond
immers sympathiek tegenover de bezetter.
Dat de NDM voor en tijdens de oorlog niet om werk verlegen zat is duidelijk,
maar uiteraard waren ook bij de NDM stakingen en werkvermindering niet
vreemd. In tegenstelling tot de NSM, een echte nieuwbouwwerf, verliep de
scheepsnieuwbouw bij de NDM toch wat minder spectaculair. De productie
naast de scheepsreparatie, ging vaker over voet-, verkeers- en spoorbruggen.
In Amsterdam is de Mariniersbrug daar nog een voorbeeld van. Ook dekschuiten, zolderschuiten, gierponten, pontons, sluisdeuren, duikers en overkappingen werden met regelmaat geproduceerd. Na de oorlog is er volledig
ingezet op het dokken van schepen voor reparatie, onderhoud en, in een
latere fase, het verlengen van schepen, het z.g.n. jumboizing.
Telkens en overal is te lezen en te horen dat de NSM en NDM in februari
1946 zijn gefuseerd. Dit is niet juist. Vanaf de oprichting van de NDSM v.o.f.
in 1946 zijn de NSM en NDM altijd zelfstandige bedrijven gebleven. Elk met
een eigen directie, financieel beheer, commissarissen, jaarverslagen enz. De
NDSM, met een hoofddirectie, fungeerde voor de overhead, o.a. opleidingen,
huisvesting, veiligheid, inkoop, logistiek, salarisbetalingen en het verwerven
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van orders. De NDM als een
der productiebedrijven,
was zeer goed geoutilleerd.
In de vijftigerjaren werd
er flink geïnvesteerd in
schaalvergroting, er kwam
een vierde droogdok bij,
de kraanbaan verrees en
er werden een nieuwe
koperslagerij, ketelmakerij,
afbramerij en andere werkplaatsen gebouwd.

1971 Dart Europe in afwachting voor dokken in dok 4

De ketelmakerij met tussenhaven v.a. de kraanbaan gezien.
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Gelijktijdig met de opheffing
(dus geen faillissement) van
de NDSM in 1979, zijn ook de
NSM en NDM gestopt. De
reparatie werd voorgezet door
de ADM en de nieuwbouw
door een tweede NSM. Deze
laatste was een door de ADM
geleide onderneming, een
soort van ADM filiaal.
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In 1982 pas kreeg de tweede NSM een
eigen directie en nam de ADM afstand.
In 1984 zijn zowel de ADM als de NSM
failliet gegaan.
Vanwege nog lopende werkzaamheden
aan de Almirante Grau, de voormalige
aan Peru verkocht kruiser Hr.Ms. de
Ruyter, waar de Staat der Nederlanden
niet voor wilde opdraaien, is de ADM
met een aantal personeelsleden in de
daarvoor opgerichte werkmaatschappij ADM Naval Services (ANS) nog een
jaar doorgegaan. Toen was het klaar.
Na wat pogingen tot een doorstart is
uiteindelijk de reparatie vanaf 1987
voortgezet door Shipdock Amsterdam
B.V. In 2013 is Shipdock overgegaan
naar Damen Shiprepair Amsterdam.

ADM logo

Shipdock Amsterdam

Damen Shiprepair Amsterdam
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Donderdag 17 december 2020 was het zoals u inmiddels weet, 100 jaar geleden
dat de NDM werf in gebruik werd genomen. Damen Shiprepair Amsterdam wilde
dit als huidige gebruiker van het terrein, niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op
en rond de werf zijn veel spontane uitingen te zien. Zo is het voor het oog toch
een feestelijke aanblik. Bij het kantoor van Damen (het voormalige NDSM dokgebouw) is voor de hoofdingang als blijvende herinnering deze bronzen tegel
gelegd.
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Nieuwe aanwinsten toegevoegd aan de collectie

Aankoop: Ontwerpschets voor gedenkplaat t.g.v. 50-jarig bestaan der N.V.
Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij op 26 augustus 1944.
De schets, met de afmetingen 32 x 25 cm, is vervaardigd bij N.V. Koninklijke
van Kempen en Begeer.
Naast de bedrijfsnaam en –logo zijn daaronder het rijkswapen en dat van
de gemeente Amsterdam afgebeeld. In het kader zijn de hellingen 2 en 3
met de daarnaast staande kraanbanen getekend. Het schip dat te water
wordt gelaten, stelt vanwege de “bolle buik” overduidelijk de Oranje voor.

Ontwerpschets Kon. van
Kempen & Begeer
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Onder het kader staat wie de beoogde aanbieders waren van het jubileumgeschenk. Dit waren o.a. de N.V. Nederlandsche fabriek van Bronswerken
v/h Becht en Dyserinck, N.V. Groeneveld, van der Poll & Co’s. Electrotechnische fabriek (Groenpol) en N.V. Vereenigde schilders bedrijven v/h W. Wits en
Zonen. Zo rijzen er ook vragen. Is dit ontwerp ook werkelijk gerealiseerd, en
zo ja, van welk materiaal is het vervaardigd, b.v. zilver of alpaca? Natuurlijk
vooral ook, waar is het dan gebleven?
Mogelijk dat deze metalen plaat, indien gerealiseerd, op een tropisch hardhouten of marmeren ondergrond was bevestigd.
Bruikleen: Soms doen zich situaties voor waar wij heel blij van worden. Op
een zeker moment is er met ons contact gezocht. De vraag was of wij er
iets voor voelden om een werfplaat in bruikleen te willen ontvangen en die
zichtbaar te bevestigen. Het aanbod werd gedaan door de heer Adriaan Ermens. Deze plaat heeft vele reizen gemaakt aan boord van de turbinetanker
Kylix. Deze tanker is op zaterdag 9 juli 1955 om 12.00 uur vanaf helling 3
van stapel gelopen. De opdrachtgever was N.V. Petroleummaatschappij La
Corona te Den Haag.
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Werfplaat turbine tanker Kylix

Elk gebouwd schip of boot is in principe voorzien van een werfplaat(je). Zo
ook bij de NDSM en beide voorgangers. Afhankelijk van het type vaartuig
en de inrichting daarvan, werd een plaat bevestigd waarop de naam van de
werf, het bouwnummer (in dit geval 452), het jaartal en, in de NDSM tijd, ook
het NDSM-logo waren vermeld.

Stichting NDSM-Herleeft

23

Nieuwsbrief 20

De pijl wijst naar de plaats waar de plaat was bevestigd.

Op de grotere schepen werden deze platen op het brughuis bevestigd (zie
de rode pijl) en de vorm kon door de tijd heen en afhankelijk van de omstandigheden, variëren van rechthoekig tot ovaal. Naoorlogse NDSMvarianten waren de motorplaten. Dit waren rechthoekige platen waarop
hetzelfde werd vermeld als op de werfplaat, maar dan i.p.v. het bouwnummer het motornummer. Dit werd alleen gedaan indien de betreffende
motor bij de NDSM in licentie was gebouwd. Het ging dan om motoren van
Stork, Doxford en Götaverken.
Stichting NDSM-Herleeft
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tt. Kylix in volle glorie op open zee.

Het was in 1984 toen de Kylix aan de laatste reis begon. Er werd koers gezet
naar San Esteban de Pravia aan de noordwestkust van Spanje. Daar wachtte
na 29 jaar trouwe dienst de slopershamer. Gelukkig is de bronzen werfplaat
met een breedte van 69 cm, onderweg aan de smeltkroes ontkomen en is
nu in De Blauwdruk te zien. De werfplaat van de Kylix hangt nu ± 230 meter
vanaf de plek waar de Kylix is gebouwd, in De Blauwdruk van Stichting
NDSM-Herleeft.
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Schenking: Van Hayo van der
Werf ontvingen wij de door Otto
Lueger samengestelde Lexicon
der gesamten Technik. Een uiteraard gedateerde hoeveelheid
informatie, maar juist daardoor
heel erg interessant. Inzichten
van weleer kunnen ons mogelijk
doen beseffen dat de wereld der
techniek in een razend tempo
verandert.
Ontvangen via de nabestaanden
van een commandeur bij de
bankwerkers een driehoekige
vernikkelde plaat met zijden van
15 cm, is vernikkeld terwijl de
verzonken delen zwart gelakt
zijn. Als het om de NDSM gaat,
duiker er telkens weer zaken op
die niet zijn uit te leggen. Waar
deze plaat voor bestemd was,
hoeveel er van zijn vervaardigd
en wanneer is tot nu onbekend.
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Via Bart Klop ontvingen wij een bij de NDSM in “eigen beheer” gemaakte
elektrische klok. De op een mahoniehouten console gemonteerde klok, is
uitgevoerd als een katrol en geheel van staal vervaardigd. De uren worden
aangegeven door koperen nagels en de voorzijde is gehamerd.

De katrolklok.
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De aangebrachte tekst luidt: Beidt uw tijd, zoals dit ook op de klok van de
Beurs van Berlage is te lezen. Na een revisie geeft het uurwerk nu de tijd
aan in De Blauwdruk. Op de foto is de klok afgebeeld met een echte soortgenoot. De grootvader van Bart Klop, de ijzerwerker A. Klop, heeft de klok
namens zijn collega’s ontvangen t.g.v. zijn pensionering bij de NDSM in
1956. Zo ging dit toen nog.
Onze dank gaat uiteraard ook uit naar alle andere personen die bereid
waren om ons materiaal toe te vertrouwen, in welke vorm dan ook zoals
documenten, boeken, foto’s en memorabilia. Alles heeft bij ons een goede
plek gevonden en zal met zorg worden bewaard en/of getoond.
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Het verhaal over de NDSM-kanteltafel

Deze aanhef doet u waarschijnlijk vermoeden dat het hier om een kerstverhaal gaat, maar dit is helaas geenszins het geval, want wij zijn blijkbaar
een volk van vernieuwers: alles dat oud en niet meer van deze tijd is, moet
wijken. Vernieuwen, weg met oude zaken, nieuwe inzichten gaan voor, niet
terug- maar vooruitkijken. Heel veel interessante oude bebouwing, voorwerpen, industriële productie e.d. zijn zo verloren gegaan, voorgoed,
afgevoerd als puin of schroot óf dusdanig verknoeid, dat slopen mogelijk
toch een betere optie zou zijn geweest. Overtuig u door het bezoeken van
deze website Digitaal weekblad Theo Bakker’s Domein. Zo verging het later
ook de NDSM-kanteltafel.
Maar eerst: wat wás de kanteltafel?
In het verleden, tot kort na de Tweede Wereldoorlog, werden schepen
gebouwd met spanten waarop vervolgens de huidplaten met klinknagels
werden bevestigd. Langzaam maar zeker is voor de oorlog overgegaan naar
het elektrisch lassen. De lasmethode kende vele voordelen zoals gewichtsbesparing en tijdwinst. En door het toenemende aantal bouwopdrachten
speelde zeker het laatste een grote rol. Maar er was nog een andere ontwikkeling die van invloed was, want niet alleen de vraag naar schepen nam
toe, dit gold ook voor de afmetingen. De op stapel gezette schepen werden
ook steeds groter. Elk te water gelaten schip was volgens de media, steeds
weer de grootste, ooit bij de NDSM of in Nederland gebouwd.
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Het testen van de kanteltafel.
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Het middendeel van de tafel die nu is ingeklapt.

De tijd van geklonken huidplaten van redelijke afmetingen was voorbij,
geen spanten en geen klinknagels meer. De tijd van sectiebouw was aangebroken, groter en sneller. Hierdoor ontstond de behoefte aan veel grotere
staalplaten die niet “van de plank gekocht” konden worden. Maar zoals
gewoonlijk was men bij de NDSM niet voor één gat te vangen en heeft dit
geleid tot het ontwerp van de kanteltafel. Een constructie waarvoor ook
octrooi is verleend.
Stichting NDSM-Herleeft
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Boven de tafel is de bovenloopkraan te zien.

Deze tafel (laten we het zo maar even noemen) werd in de Scheepsbouwloods in hal 1 (de hoge hal) gemonteerd. Stelt u deze tafel voor als een
opengeslagen boek. Op een der “pagina’s” werd een aantal staalplaten
tegen elkaar gelegd, waarna deze platen aan elkaar werden gelast.
Vervolgens werd met de daarboven hangende kraan het andere deel van de
tafel gedraaid en op het deel met de reeds gelaste platen gelegd. Het boek
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werd als het ware dichtgeklapt. Daarna werd het geheel omgekeerd,
gekanteld dus, het boek werd opengeslagen en de staalplaten werden weer
zichtbaar, maar nu aan de ander kant, de onderzijde van de reeds gelaste
platen. Vervolgens werden ook de naden aan de nu zichtbare zijde gelast.
Zo werd aan een noodzakelijke eis voldaan: de platen moesten namelijk
aan twee zijden worden gelast. Aan weerszijde van de tafel was een draaipunt in de betonnen vloer van de hal aangebracht, om het boek nogmaals
als voorbeeld te nemen, op de boven- en onderzijde van de rug.

Het bewegen van een der tafelbladen,
Stichting NDSM-Herleeft
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Na het faillissement van NDSM-opvolger NSM in 1984 is de Scheepsbouwloods uiteindelijk leeg achtergebleven. Wat ondertussen al niet verkocht
was werd ontvreemd, vernield of als schroot afgevoerd. Wanneer dit heeft
plaatsgevonden is tot nu niet duidelijk, maar op zeker moment zijn de twee
delen van de kanteltafel van elkaar gescheiden en is een deel afgevoerd,
waarheen, waarom? Wie het weet mag het zeggen. Het overgebleven deel
werd een kwartslag gedraaid en later tot een soort van podium aangepast.
O wonder, een van de scharnierkolommen is ook bewaard gebleven.

Hal 1, de voormalige panelenstraat.
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Een paar jaar geleden heeft iemand in alle wijsheid besloten, dat ook het
andere deel moest worden afgevoerd. Met een snijbrander is dit deel in
stukken gesneden en naar een gemeentelijk opslagterrein afgevoerd;
alleen de scharnierkolom bleef achter. Het enige imposante wat nog op
de oorspronkelijke plek was achtergebleven was de Beck en Henkel bovenloopkraan (kraan 31), die speciaal voor het bedienen van de tafel was
aangekocht.

De middenstukken met de twee draaipuntogen onderaan.
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35

Nieuwsbrief 20

Als er bezoekers door deze imposante loods worden rondgeleid is het lastig
om uit te leggen hoe de kraan en de tafel hebben gefunctioneerd. Met een
notitieboekje in de hand wordt dan op simpele wijze de werking van het
geheel uitgelegd. Een beetje amateuristisch maar het is niet anders.
Er is toch plotsteling beweging ontstaan: het in stukken gesneden en opgeslagen deel van de tafel is teruggebracht naar de werf en ligt nu schuin
voor de deur van De Blauwdruk. Wat nu?

De teruggebrachte delen van de kanteltafel worden getaxeerd.
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Zou het geen mooi gebaar zijn om de zijstukken, de “wangen” van de kanteltafel te ontdoen van de restanten van de dwarsconstructie en de wangen
onder de genoemde kraan in hal 1 weer een plek te geven? In de richting
zoals ze hadden gestaan, een deel verticaal en de andere horizontaal, resp.
elk 15 meter hoog en lang. Op het denkbeeldige draaipunt zou dan de
scharnierkolom kunnen staan. Tegen de noordgevel geplaatst, neemt het
geen ruimte in en wat dan geplaatst is, kan altijd nog wel benut worden
bij een of andere gelegenheid. Hoe mooi zou dit zijn. Als er dan ook foto’s
worden toegevoegd van de kraan én tafel tijdens gebruik is dit een mooi
eerbetoon!!
Om het belang aan te geven: laten we niet vergeten dat zonder deze tafel
nooit grote secties, en dus mammoettankers, zouden zijn gebouwd. Zal het
dan toch een mooie kerst worden?
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NSM link

Indien u meer informatie wenst over de Nederlandsche Scheepsbouw
Maatschappij N.V. dan verwijzen wij u graag naar de onderstaande URL link.
https://www.theobakker.net/pdf/NSM.pdf
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De ondergang van de zeesleepboot Pluto

Als er over scheepsrampen wordt verhaald, is er altijd weer een bepaald
schip dat dan door iedereen met name genoemd zal worden: de Titanic.
Waarom dit schip zo in de aandacht staat, geleid heeft tot een aantal speelfilms, tal van documentaires en publicaties, is niet helemaal duidelijk.
Wat maakt dit schip zo iconisch, was dit vanwege de eerste reis, dat het
onzinkbaar zou zijn, dat het veel passagiers, waaronder landverhuizers,
naar De Nieuwe Wereld ging brengen? Al deze opties waren zeker aan de
orde en het aantal omgekomen passagiers was absoluut niet gering, want
1517 personen hebben deze reis niet overleeft. Hoe dramatisch ook, maakt
dit de Titanic toch niet heel anders. Er zijn immers schepen vergaan waarbij
het aantal omgekomen passagiers helaas (veel) groter was, met als triest
resultaat 4341 personen in 1987 bij de ramp met de Doña Paz. De Titanic
komt dan, met de kennis van nu, ongeveer op de zesde plaats.
Het hoeft beslist niet om de grootte van een schip of het aantal personen
aan boord te gaan om tot een dramatisch verhaal te komen. Ook kleinere
schepen met slechts een paar bemanningsleden aan boord kunnen vergaan
zoals blijkt uit het verloop van de eerste en tevens laatste reis van de onder
stoom varende zeesleepboot Pluto.
Op 14 juli 1908 werd bij de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
(NSM) aan de 3de Conradstraat te Amsterdam, onder bouwnummer 96, de
kiel gelegd voor de zeesleepboot Pluto. De opdrachtgever voor de bouw
van de Pluto, alsmede haar zuster Ajax, was de N.V. Nederlandsch-Indische
Tankstoomboot Maatschappij (NITM) te Den Haag.
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De gebruiker zou de in
Londen gevestigde
Anglo-Saxon Petroleum
Company Ltd. worden en de
beoogde thuishaven voor
de Pluto werd Singapore.
Deze laatstgenoemde en
Shell gerelateerde onderneming had de beide
sleepboten te Singapore
nodig voor het slepen van
o.a. de eveneens bij de NSM
gebouwde petroleumtanklichters Friesland,
Groningen, Utrecht en
Limburg. De Friesland en
Groningen liepen beide
op 22 juni 1908 van stapel
en de Utrecht en Limburg
volgden resp. op
8 september en
22 december in dat jaar.
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Van de tanklichter Groningen ontbreekt een ovezichtfoto wel één van het zusterschip Friesland

De stapelloop van de Pluto vond plaats op 5 december 1908 en na de
noodzakelijke af- en inbouwwerkzaamheden werd op zaterdag, 9 januari
1909 de proefvaart gedaan. Tot zover verliep alles zoals gewenst. Het plan
was dat de Pluto richting Singapore zou vertrekken en gelijktijdig de tanklichter Groningen als sleep naar die haven zou overbrengen. De vier
genoemde tanklichters beschikten niet over een eigen voortstuwingsinstallatie zodat op eigen kracht naar Singapore varen was uitgesloten.
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Hoofdafmetingen van de Pluto
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Grootspand van de Pluto
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De Pluto op 11 januari 1909

In de nacht van zondag, 10 op maandag, 11 januari 1909 is de Pluto van
kolen en andere equipage voorzien en werd de laatste hand aan de uitrusting gelegd. Bij aankomst in IJmuiden was het weer erg onstuimig en is de
Pluto voor de sluizen voor anker gegaan om te wachten tot de noordwester
storm zou zijn geluwd. Ook op de 11de is de boot, namens de NITM, over-
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genomen door de superintendant Meijer en vervolgens overgedragen aan
de Rotterdamse Internationale Sleepdienst-Maatschappij die op haar beurt
het overbrengen naar Singapore zou verzorgen.

14 januari 1909, Het Nieuws van den Dag

De inrichting van de Pluto was op dat moment ook heel bijzonder, ze lag
voor aanmerkelijke dieper dan achter. De eerder genoemde superintendant
Meijer wilde achter geen waterballast en liet daarvoor in de plaats in de
achterpiek 4½ ton ijzer aanbrengen. Ondanks dit lag de Pluto voor 37 palm
en achter 35 palm diep (1 palm is 10 cm). Naar voren toe bevond zich na
de stookplaats een residutank gevuld met kolen en, gescheiden door een
waterdicht schot, in de voorpiek twee watertanks gevuld met zoet water.
Het gezamenlijke gewicht bedroeg 40 ton.
Naast de genoemde hoeveelheid kolen bevond zich ook 15 ton kolen in
zakken aan boord, waarvan 7½ ton benedendeks verdeeld aan stuur- en
bakboord naast de ketels. De overige 7½ ton was vanaf de machinekamer
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tot het achterdek, over het dek verdeeld. Deze zakken lagen los op elkaar,
drie lagen hoog zonder te zijn gestuwd. Tevens was de doorgang over het
dek hierdoor beperkt en een ander gevolg was dat de zakken ook de waterpoorten verstopten, waardoor overkomend water niet snel kon worden
afgevoerd én aan stuurboord een deur niet gesloten kon worden. Het gaat
hier nu te ver om de gehele inrichting en belading te beschrijven, de Raad
van Tucht (voor de scheepvaart) heeft als rechtsprekend orgaan hier later
14 pagina’s aan gewijd.
Om welke reden dan ook, ondanks dat de voorspellingen ongunstig waren,
in IJmuiden was sein 0 gehesen (weest op uw hoede) en daarna vervangen
door stormsein 1, is toch besloten om de reis aan te vangen. Op woensdag,
13 januari om 12.00 uur, vertrok de onder Nederlandse vlag varende Pluto,
met als gezagvoerder Thorwald Wettre, met de tanklichter Groningen aan
de tros van IJmuiden naar het zuiden. Het zou dan ook hopeloos mis gaan.
Er was nadrukkelijk gewaarschuwd voor slecht weer maar de gezagvoerder
Th. Wettre werd door H.C. Kissing, beambte voor scheepszaken namens de
NITM, op straffe van ontslag na weigering uit te varen, gedwongen te
vertrekken. Tijdens de zitting van de Raad van Tucht heeft Kissing dit feit
toen ontkend. Er waren echter getuigen in het voordeel van Wettre.
Een opmerkelijk feit was, zo werd later geconcludeerd, dat de gezagvoerder
Wettre, het schip helemaal niet kende, nog de toestand, nog de inrichting.
Tijdens de bouw was hij een enkele keer aan de werf geweest. Achteraf
bleek ook dat de gezagvoerder nog nooit had gesleept.
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De 65-jarige 1ste machinist had alleen de proeftocht meegemaakt en was
de enige aan boord die dus enig inzicht had over de staat en de inrichting
van de boot. De 2de machinist bleek, ook als mosterd na de maaltijd, niet
eens op de hoogte van de werking der waterpompen.

Lichtschip Noord Hinder

Na het verlaten van IJmuiden werd koers gezet op het vuurschip Noord
Hinder. Om 18.30 uur, op een afstand van 8 Engelse mijl in zuidzuidoostelijke richting werd het “vuurschip Maas” gepeild. Het was 22.00 uur toen de
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stuurman op de brug kwam en een uur later liet weten dat de windkracht
toenam en de zee ruwer werd, waarna de kapitein het commando weer over
nam. Rond 02.00 uur werd opgemerkt dat de Pluto naar stuurboord ging
overhellen. Er werd besloten eerst de aan stuurboord op het dek liggende
de kolen te stoken maar dit is niet gedaan, wel de kolen die benedendeks
lagen, waardoor het zwaartepunt hoger kwam te liggen. De als deklast

Lichtschip Maas
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geladen zakken met steenkool begon gevaarlijk naar stuurboord te schuiven en een poging om de kolenzakken over boord te gooien, werd door de
overkomende golven onmogelijk. Uiteindelijk kwam door de niet afgesloten
deur het water ook in de machinekamer.
De koers werd verlegd naar westnoordwest maar de Pluto bleef in toenemende mate overhellen waarna de stuurman op eigen gezag de tros
heeft gekapt. De sleepboot heeft de koers verlegd en koos positie in de
luwte van de Groningen maar veel leverde dit niet op, waarna er werd
getracht om de Waterweg te bereiken. Pluto en de Groningen bleven elkaar
echter volgen waarbij de sleepboot de lichter driemaal heeft aangevaren.
Deze momenten werden benut om de van reddingsgordels voorziene sleepbootbemanning over te nemen op de Groningen. Zij werden gevolgd door
de stuurman en de gezagvoerder, die aangaf dat er aan boord van de Pluto
niemand was achtergebleven.
Toen de schepen uit elkaar waren gedreven, werd opgemerkt dat de 1ste
machinist Döngers niet aan boord van de lichter was. De volgende ochtend
heeft men hem nog op de brug van de Pluto gezien, trekkend aan de stoomfluit. De gezagvoerder heeft vrijwilligers gezocht om samen met hem in een
reddingboot van de lichter, de machinist te gaan halen. Niemand was daartoe bereid „beter één leven verloren dan vijf” was de reactie. De stuurloze
lichter dreef af naar de wal en op 14 januari om 07.30 uur, werden de beide
ankers uitgeworpen in 16 vadem water (ong. 29 meter) en rond 10.30 uur
kwam de sleepboot Wodan de lichter halen. Pas de volgende dag rond
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10.00 uur, toen het weer was opgeklaard, is de lichter Groningen naar
Rotterdam gesleept. Het was op 14 januari in de ochtend toen vanaf de
lichter de Pluto voor het laatst werd gezien.

Sleepboot Wodan
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Na het onderzoek dat is gedaan naar de aanleiding en de verdere gang van
zaken rond de ramp, kwam de Raad van Tucht tot het volgende besluit:
„Verklaart niet bewezen, dat het bovenstaande ongeval door de daad of
nalatigheid van den gezagvoerder Thorwald Wettre is veroorzaakt; evenmin
dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan verlating van het schip. Spreekt
hem mitsdien vrij”. Een uitspraak waar velen het overigens niet mee eens
waren.
De Pluto is vergaan en rust op de bodem van Noordzee. De machinist is
nooit gevonden. Door sportduikers is er in het verleden op de Pluto gedoken en daarbij is in ieder geval de scheepsbel boven gekomen. Er mag
niet meer op het wrak gedoken worden, omdat het in een drukke vaarroute
ligt.

Bronnen:
Vonnissen van den Raad van Tucht, 1 februari 1909.
NSM, statistieken en orderboek
NSM, diverse fotoboeken.
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Boekennieuws

Zo nu en dan verschijnt er een publicatie waarin ook de NDSM en/of een van beide
voorgangers wordt genoemd. Dit jaar verschenen er drie boeken die wij kunnen aanbevelen.
Oosterdok, een fraai 143 pagina’s tellend boekwerk van uitgeverij WalburgPers over de
Amsterdamse Oostelijke eilanden. Rijk geïllustreerd met fraaie foto’s en kaarten. De
inhoud, gerekend vanaf de 12de eeuw, bestaat uit drie delen die elk zijn onderverdeeld
in hoofdstukken.
De inhoud is tweetalig, Nederlands en Engels.
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Voor de liefhebbers van scheepsvoortstuwing is deze maand deel 2 verschenen van
Heel Hengelo trilt. Een uitgave van Heinink Media BV. Beide delen, deel 1 verscheen in
2018, gaan over de geschiedenis en productie van dieselmotoren door Machinefabriek
N.V. Gebroeders Stork & Co te Hengelo. Het kan haast niet anders, wie Hengelo zegt,
zegt Stork.
In relatie tot de NDSM; bij deze werf zijn tussen 1954 en 1964 17 schepen met een
Stork motor opgeleverd.
Auteur Wil Kuipers heeft de resultaten van zijn zoektocht naar Stork informatie in een
prachtig en fraai geïllustreerd boek over 239 pagina’s samengevat. Voor “motormuizen”
een aanrader.
Een mooi cadeau voor onder de kerstboom.
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Van een heel andere orde is het vorige maand bij boek•scout verschenen Droomdood.
Deze wat gruwelijk klinkende titel kreeg het door Lukas Dijkema geschreven boek dat
over een actueel onderwerp gaat, euthanasie. Het leest soms als een roman, het is
actueel en er zweeft ondanks dit ook iets van humor door het verhaal. Dit laatste
maakt daardoor het onderwerp niet lichter, het onderwerp is immers steeds vaker
actueel. Hoe ga je om in een situatie zoals is beschreven. U vraagt zich nu waarschijnlijk af wat dit met de NDSM vandoen heeft. De door Lukas Dijkema beschreven (fictieve)
hoofdfiguur, de tachtiger Cor Krul, was in zijn werkzame leven als lasser bij de NDSM
werkzaam en woonachtig Tuindorp Oostzaan en dit komt in het boek met regelmaat
naar voren. De auteur heeft hierover met onze stichting een paar maal contact gehad,
het verhaal moest immers kloppen. En dat is gelukt.
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Let op, milieuzone Amsterdam

Indien u de NDSM-werf wilt bezoeken houdt
er dan rekeningen mee dat ook geheel
Amsterdam Noord vanwege milieumaatregelen, m.i.v. 1 november 2020, niet meer
toegankelijk is voor oudere op diesel rijdende
vracht- bestel- en personenauto’s, alsmede
alle brom- en snorfietsen.
Het betreft het gebied tussen de gehele
A10 en het IJ.
Met een oudere diesel bent u nu persona
non grata in dit gebied, uitgezonderd het deel
van de voormalige NDSM-werf, te rekenen
vanaf de Kraanbaan tot waar nu o.a. Damen
Shiprepair Amsterdam en Braspenning zijn
gevestigd. Dit deel is wel bereikbaar vanaf de
A10, afslag Molenwijk.
Meer informatie en een kentekenchecker
vindt u via deze link; Milieuzone Amsterdam Gemeente Amsterdam
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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
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Colofon

Vormgeving:
Ruud Slagboom
Redactie:		
Ruud van der Sluis

1950-11-15, Crna Gora op helling 1
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Contact

Kantoor:
Stichting NDSM-Herleeft
tt.

Neveritaweg 61a

1033 WB Amsterdam
Tel.: +31 (0)6 5888 7273 (Ans Barning)
Postadres:
Stichting NDSM-Herleeft
t.a.v. Ans Barning
Wilgenlaan 42
1741 ZS Schagen

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