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NDSM-open zaterdag, 28 september 2019

Dit jaar was het voor de eerste keer dat iedereen op het oostelijk deel
van het NDSM-terrein was uitgenodigd mee te doen aan NDSM-Open, dus
Stichting NDSM-Herleeft had zich opgegeven om ook mee te doen.
‘s Morgens zijn Ruud en ik bijtijds in de
stromende regen naar de Blauwdruk
gereden om alle voorbereidingen voor
die dag te treffen: vlaggen uithangen,
beach vlaggen klaar zetten, film
opzetten, merchandise uitstallen,
flyers en informatie klaarleggen,
koffie zette, etc.

NDSM open

Om 12.00 uur waren we er helemaal klaar voor. Maar al wie er kwam:
niemand !! Het weer werkte niet mee, het bleef maar pijpenstelen regenen.
Rond 14.00 uur klaarde het op en ja hoor, rond 14.30 uur kwamen de eerste
bezoekers en daarna was de stroom niet meer te stuiten. We hadden ineens
monden tekort om iedereen van de juiste informatie te voorzien en hebben
om 18.00 uur noodgedwongen de deuren moeten sluiten omdat we echt
naar huis toe moesten om nog voor het avondeten thuis te zijn. Bij natelling bleken we die dag in totaal toch nog 110 bezoekers te hebben
mogen ontvangen, waarbij wel heel veel buitenlandse toeristen waren,
maar waaruit ook leuke contacten zijn ontstaan.
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Zo zijn Ruud en ik toch nog tevreden naar huis gereden en zien wij terug op
een leuke dag, waarbij wij toch weer een stukje bekendheid hebben kunnen
geven aan Stichting NDSM-Herleeft.
Ans Barning
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Oproep “waar is maquettetafel uit kantoor afdeling
nieuwbouw oost”

In de hal van het oude hoofdkantoor van de afdeling Nieuwbouw op werf
Oost, waar vroeger de directie, bedrijfsleiding en werkvoorbereiding van de
afdeling nieuwbouw was gehuisvest, stond een hele grote maquettetafel
met daarin een 3-dimensionale plattegrond van de gehele werf. Het onderstel van de tafel was van hout of ijzer; over de plattegrond zat een glazen
overkapping.
Aan de zijkant van de tafel zaten diverse knopjes; als je daar op drukte ging
er ergens een lichtje branden, zodat je kon zien wat het voorstelde.
De tafel was al weg voordat brand dit gebouw verwoestte, maar niemand
weet waar deze tafel is gebleven. Wie-o-wie kan ons toch nog op weg
helpen om deze tafel te vinden?
Mocht u ons van dienst kunnen zijn bel of mail dan naar Ans Barning tel.
06-58887273 of e-mail naar barning@quicknet.nl.
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Boek Henk Kerkhof

Dag meneer, koud hè, buiten.
Hoewel deze aanhef mogelijk anders doet vermoeden gaat het hier niet om
een sprookje.
Het is de titel van een boek dat is geschreven door Henk Kerkhof (90). Als
subtitel is vermeld: Verhalen over een leven op zee, 1950-1963.
In onze vorige Nieuwsbrief nr. 17 en op de website van de Stichting
NDSM-Herleeft is aandacht besteed aan de in 1937 bij de NSM van stapel
gelopen Shell tanker Rufina.
De publicatie in de nieuwsbrief is aanleiding geweest tot een contact met
de heer H. Kerkhof. Toen bleek dat hij niet alleen het bovengenoemde boek
had geschreven, maar dat hij ook een ruime ervaring als zeeman had. En…..
vier van de door hem bevaren schepen, de Rufina, Rita, Tibia en Zafra, zijn
bij de NSM of NDSM gebouwd.
Tijdens een ontmoeting met de heer Kerkhof bleek al snel dat hij een zeer
begaafd verteller is. Zijn ervaringen zijn dus ook in boekvorm verschenen.
De Rufina die de aanleiding was voor deze ontmoeting, wordt in het boek
uiteraard ook besproken. Tijdens de explosies als gevolg van een aanvaring
te Venezuela, was de heer Kerkhof aan boord. Wat er toen heeft plaatsgevonden is dus uit de eerste hand beschreven.
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Het autobiografische boek geeft een
inkijk in zijn jonge jaren, opleidingen,
het leven aan boord als werktuigkundige en vormt een mix tussen
hilariteit, spanning, serieuze zaken,
vertrek en thuiskomst. Een aanrader!
Het boek is zowel in gebonden als in
paperback uitgave verkrijgbaar, heeft
248 pagina’s en is geïllustreerd. Het
ISBN-nummer is 9789402181241.
Bestellingen kunnen worden gedaan
door een e-mail te sturen naar
nylon@planet.nl.
Prijs: € 30 voor de gebonden uitgave
en € 20 voor de paperback!

Boekomslag van Dag meneer, koud hè, buiten.

Benadrukt moet worden dat de royalty’s bestemd zijn voor de Parkinson
Vereniging en het KWF.
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Voorstelling ‘Werf in beweging”

Op 4 en 5 april zijn er in de Scheepsbouwloods 2 voorstellingen van “De
werf in beweging” gehouden door meer dan 100 spelers tussen de 7 en
86 jaar oud. Theater, zang, choreografie en live muziek vloeiden samen op
de plek waar vroeger de reusachtige schepen werden gebouwd. In onze
vorige nieuwsbrief werd hieraan al uitvoerig aandacht besteed en vele
foto’s geplaatst.
De voorstellingen zijn door veel
mensen bezocht. Diegenen die niet
in de gelegenheid waren om de
voorstelling te bezoeken, kunnen
nu alsnog via de link https://youtu.
be/RfKYux9Cr8M de hele registratie
van de voorstelling “De werf in
beweging” zien.  Deze film is ook
te vinden door op You Tube in te
typen: “De werf in beweging full
movie”.

De webflyer werf in beweging

Het is een prachtige voorstelling geworden door jong en oud met alle hulde
voor het hele team van Maaike van Agteren en Ellen Oosterwijk.
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Motorschip Oslofjord, lieveling van de NDSM

De Oslofjord in aanbouw op de NDSM-werf.

Het was op 2 april 2019 precies 70 jaar geleden dat de ms Oslofjord bij de
NDSM te water werd gelaten. Daarom willen wij u dit artikel uit de hand van
ons werkgroeplid Simon Broerse niet onthouden:
De Norwegian America Line (NAL) werd in 1910 opgericht om te kunnen
voldoen aan de behoefte van veel Noren om naar de VS te emigreren. In
1913 werden de Kristianiafjord en de Bergensfjord in gebruik genomen, die
tijdens WOI de belangrijke verbinding mogelijk maakten tussen Bergen en
New York (Noorwegen was neutraal in dat conflict).
Stichting NDSM-Herleeft
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Oslofjord 1, 2 en 3
Na de oorlog werd de vloot uitgebreid tot 19 schepen, die tot aan het
uitbreken van WOII 236.000 passagiers in westelijke richting en 182.000 in
oostelijke richting over de Atlantic vervoerden. In 1923 kwam de Oslofjord 1
(215 ton) in de vaart, verkocht in 1930. De Oslofjord 2, in 1938 gebouwd in
Bremen, liep in december 1940 op een mijn in de monding van de Tyne aan
de noordoostkust van Engeland.
De derde ‘Oslofjord’ van de NAL werd op de NDSM-werf in Amsterdam gebouwd. Na de bevrijding van ons land kon de grotendeels verwoeste NDSMwerf weer worden opgebouwd en uitgerust. Het voordeel daarvan was dat
de ontwikkelingen in de scheepsbouw tijdens WOII (vooral in de VS) ook
bij deze werf konden worden toegepast. Het elektrisch lassen had een
grote vlucht genomen evenals de sectiebouw, waarbij in overdekte ruimtes
grotere delen van de scheepsconstructie konden worden gebouwd. In
maart 1948 werd de kiel van de Oslofjord gelegd. In april 1949, nu 70 jaar
geleden, werd dit mooi gelijnde schip gedoopt door kroonprinses Martha
van Noorwegen. Het schip werd wel ‘de lieveling van de NDSM’ers’ genoemd,
die met recht trots konden zijn op deze moderne aanwinst voor Den Norske
Amerikalinje.
Het ontwerp
De nieuwe Oslofjord moest een totaal ander schip worden dan de voorgaande lijnschepen. De manoeuvreerbaarheid stond voorop, omdat dit
schip op weg naar New York een aantal havens in Noorwegen aan zou doen,
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die aan nauwe fjorden waren gelegen. De keuze voor een dubbelschroefschip met dieselaandrijving als voortstuwing lag daarom voor de hand, ook
omdat daarbij het brandstofverbruik lager was dan bij stoomschepen. Er
werd uitgegaan van 550 passagiers, voornamelijk in de toeristenklasse.
Bij passagiersschepen is het grote verschil tussen de ligging van het
zwaartepunt (in hoogte) aan het begin en aan het eind van de reis een
probleem voor de stabiliteit. De vracht speelt een bescheiden rol vergeleken
bij bunkers en voorraden. De oplossing werd gevonden in vaste ballast van
500 ton, die verwijderd kon worden als er wel vracht meegenomen werd.
De motoren (2 stuks) moesten niet te hoog zijn, omdat er boven de machinekamer (MK) twee eetzalen gepland waren en er nog ruimte moest zijn om
zuigers te trekken. Om onderdelen in de MK te vervangen zonder ze door
het hele schip te hoeven hijsen, was er een doorgang op het eerste dek
boven de waterlijn, waartoe twee grote waterdichte deuren in de huid toegang gaven. Deze waren gesitueerd op het niveau van de kade in Oslo.
In de sleeptank van Wageningen werd berekend dat een gematigde U-vorm
van het voorschip ca. 4% minder weerstand opleverde dan een V-vorm. De
romp zou grotendeels elektrisch gelast worden. Het contract voor de bouw
werd op 1 mei 1946 (1 jaar na de oorlog!) getekend.
De bouw
De tekenkamer begon direct daarna, maar in de loodsen kon het werk pas
beginnen in augustus 1947, toen het eerste staal uit België kwam. De kiel
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werd op 1 maart 1948 gelegd op helling 5. Er waren destijds vier kranen
beschikbaar voor deze helling, twee met een hijsvermogen van max. 20 ton
en twee van max. 15 ton. Derhalve konden secties van maximaal 35 ton met
deze kranen gehesen worden.
De bodembeplating werd plaat voor plaat uitgelegd, omdat de landen
(langsnaden) geklonken moesten worden en de stuiken (dwarsnaden)
gelast. Hierop werden de 29 bodemsecties geplaatst, met gewichten van 18
tot 35 ton. Op de DB werden schotten geplaatst tot aan het E-dek, waarna
het E-dek in secties werd aangebracht. Daarna volgde de huid in secties
voor het middenschip, voor en achter in platen. Half januari 1949 was het
A-dek over de volle lengte aangebouwd, alsmede de secties van achterpiek
en -steven. Hierna werd begonnen met het inbrengen van zware onderdelen
in de machinekamer, zoals hulpmotoren en dynamo’s, via een doorgang
in de huid op ingevette sleden. Onderdelen die te zwaar waren voor twee
gecombineerde kranen, moesten wachten tot na de tewaterlating, zodat de
drijvende bok van het bedrijf kon worden ingezet (max. 150 ton).
Specificaties Oslofjord
Tonnage 		
- 16.844GT		
Draagvermogen
- 6.000t		
Lengte			
- 166,23m		
Breedte 		
- 22,03m		
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Diepgang
Capaciteit
Dienstsnelheid

- 7,65m
- 625 passagiers
- 20 knopen
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De tewaterlating
Helling 5, waarop het schip werd gebouwd, had een afschot van 1:20. Aan
de voet van de helling hield een deur het water van het IJ tegen. Die deur
kon worden weggenomen voor de tewaterlating. Centraal onder de kiel
werden sleden aangebracht van 1,40 meter breed over een lengte van
145 meter, met daarbij passende gootdelen. Het gewicht bij tewaterlating
bedroeg 6.430 ton.

De Oslofjord glijdt te water.
Stichting NDSM-Herleeft
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Een klink halverwege de lengte vormde de laatste beletselen en een hydraulische pers kon ingezet worden om de slede aan de hoge kant een
duwtje te geven indien nodig. De werf had sinds de oorlog een succesvolle
combinatie van materialen als glij- en smeerlaag gebruikt en die werd ook
bij deze tewaterlating toegepast.
Op 2 april 1949 was het zover: bij mooi, zonnig lenteweer stond kroonprinses Martha van Noorwegen, evenals 20.000 toeschouwers, klaar op
het werfterrein voor de ceremonie. Precies om 15.00 uur liet zij het bijltje
neerkomen, waarna 37 seconden later het schip vrijkwam van de helling
onder het gejuich van de menigte en het oorverdovende geluid van stoomfluiten. Direct na de tewaterlating werd het schip verlost van de slededelen
en verhaald naar de afbouwpier.
De afbouw
De NAL wilde met het nieuwe vlaggenschip vóór Kerstmis 1949 een retourreis van Oslo naar New York maken.
Daarvoor zou de proefvaart uiterlijk midden oktober moeten plaats vinden
en om dat te verwezenlijken, zou de testperiode vijf weken daarvoor moeten
starten. Er waren dus slechts zes maanden beschikbaar om de afbouw te
realiseren. Een nauwgezette planning was daarom noodzakelijk. Voor de
organisatie van de werkzaamheden werd het schip onderverdeeld in
dekken en die weer in secties, waarbij ploegen vaklieden (met verschillende
vakgebieden) ononderbroken achter elkaar van de ene sectie naar de andere
gingen. De hoofdmotoren werden in delen door de drijvende bok aan boord
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gehesen. Daartoe waren er nog openingen gelaten in de dekken boven de
machinekamer. Voor het interieur van de accommodatie was de vermaarde
scheepsarchitect J.A. van Tienhoven aangetrokken.

‘Het Schip vertrekt op tijd’ is de slagzin geworden, die iedereen aan boord
electriseert. Als een werkje meer tijd dreigt te kosten dan het tijdschema
aangeeft, zeggen de bouwers: “U denkt toch niet dat het schip zal wachten
tot u klaar bent?” En dat werkt door. Iedereen zegt het. De timmerman, de
schilder, de ijzerwerker, de lasser, de breeuwer en al wat werkt op dit schip,
iedereen handelt er naar. (...) Het is in feite, kortweg gezegd, een hotel met
650 bedden, maar in feite is het veel meer. Want in dit hotel komt geen
dagelijkse leverancier, het moet bijna alles direct bij de hand hebben. Het
beweegt zichzelf en daartoe heeft het zijn enorme motoren. Het heeft
bovendien pakhuizen om lading in te stuwen en te vervoeren. Het heeft een
behoorlijk zwembad met reeksen kleedkamers en zelfs een kleine bar. En
dan heeft het zijn salons, eetzalen, bars en hutten, al of niet met een eigen
salonnetje en douchekamer en de verblijven voor de bemanning. Dit hotel
is van onder tot boven gemeten 24 meter hoog en heeft 10 verdiepingen,
liften voor de gasten, kranen voor de goederen.’
Het Parool, 17-09-1949.
Uit dit verslag spreekt een grote gedrevenheid bij hen die werkten aan het
schip. Het kan natuurlijk aan de waarneming van de journalist liggen, maar
waarschijnlijk was het voor veel arbeiders zo vlak na de oorlog een plezier
om weer aan de bouw van zo’n mooi schip te kunnen bijdragen!
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De machinekamer
De machineinstallatie werd compleet
geleverd door de Stork Machinefabriek te
Hengelo. De machinekamer bestond uit
twee compartimenten, gescheiden door
een waterdicht schot. Voor de voortstuwing
werden twee schroeven aangedreven door
twee 7-cilinder dubbelwerkende 2-takt
diesels, elk goed voor 8.175 apk.
Ongeveer vijf jaar later bestelde de rederij
een zusterschip (de Bergensfjord), waarin
eenzelfde (eigenlijk verouderde) dieselinstallatie van Stork werd geplaatst om
volledig universeel te blijven. Het was het
laatste schip met ‘dubbelwerkende’ motoren.

De fabrikant van de motoren.

Deze order ging aan de NDSM voorbij en kwam terecht bij Swan Hunter (UK).
Voor de stroomvoorziening stonden vier identieke hulpmotoren van elk
1.100 apk in het andere compartiment. De blowers van de hoofdmotoren
werden onafhankelijk daarvan aangedreven door de hulpmotoren. Ook
waren hier twee Storkketels, die in combinatie met de uitlaatgassenketels
in de stoombehoefte van het schip voorzagen.
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Vaargeschiedenis
Tijdens de officiële proefvaart op 13 november 1949 werd het schip aan de
NAL overgedragen, om twee dagen later met een overweldigende ontvangst
af te meren in de thuishaven Oslo. Op 15 december 1949 kwam de nieuwe
Oslofjord met 550 passagiers voor de eerste keer aan in New York.
In januari 1957 haalde het schip het internationale nieuws.

‘“Oslofjord” gleed van kielblokken bij het dokken in Hoboken Het 16.000t
metende Noorse passagiersschip “Oslofjord”, dat kort na de oorlog in
Amsterdam werd gebouwd, is beschadigd bij het dokken in Hoboken,
New York. Het schijnt dat het schip in het droogdok van de kielblokken
is gegleden, waardoor het schip en het droogdok ongeveer 16° slagzij
maakten. Acht werklieden werden gewond. (...) (200 anderen zaten meer dan
een uur opgesloten voordat ze bevrijd konden worden, SB) De ‘Oslofjord’,
eenmaal weer in het water, richtte zich weer in de normale stand. De
schade was niet groot. Het Noorse passagiersschip zou in Hoboken dokken
wegens de schade die het in een storm had opgelopen.’
De Tijd, 12-01-1957.
In april 1959 had het schip een aanvaring met een Russische tanker in de
Bosporus, waardoor er 26 huidplaten moesten worden vervangen in de
boeg en midscheeps. Voor deze reparatie (en tevens een groot survey)
moesten hutten en salons in de reparatiezone worden ontmanteld; dit
gebeurde al op de reis van Oslo naar Amsterdam, door een ploeg
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van 45 man. De branders konden direct aan de slag zodra de Oslofjord
droog kwam te staan in het dok. Bovendien moest een hulpmotor vervangen worden en kregen nog 380 hutten een schildersbeurt, waarvoor alle
beschikbare scheepsschilders in Amsterdam werden gecharterd. De werf
had zich verplicht deze klus binnen 19 dagen te klaren, wat dankzij de inzet
van bijna 1.000 man lukte: op 14 november kon het schip weer varen.
Begin november
1966 kwam het
schip opnieuw
naar de Amsterdamse werf, voor
een algehele
verjongingskuur
die een aantal
maanden heeft
geduurd.

Oslofjord in kleur.

Het ging om de vierde ‘special survey’, maar bovendien waren er extra
werkzaamheden noodzakelijk om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften
van de ‘Conferentie ter beveiliging van de mensen op zee’, welke in 1960
werd gehouden. Zo werd een aantal brandwerende schotten aangebracht,
branddeuren die vanaf de brug afgesloten konden worden en een sprinklerinstallatie. Wat de passagiersaccommodatie betrof: hutten en salons kregen
een ‘facelift’ en voor de bemanning kwam er een nieuwe eetzaal met cafetariasysteem. De opdracht was goed voor enkele miljoenen guldens.
Stichting NDSM-Herleeft
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Bijna klaar voor de proeftocht.

In de periode 1967-1968 werd de Oslofjord gecharterd door de Greek
Line. Vanaf 1968 voer het schip voor Costa Crociere, die het schip in 1969
herdoopte tot ‘Fulvia’.
Op 19 juli 1970 brak er brand uit nabij de Canarische eilanden als gevolg
van een explosie in de machinekamer. De passagiers moesten worden
geëvacueerd. De volgende dag werd het schip gesleept naar Tenerife, maar
is onderweg gezonken. Veel te vroeg voor zo’n mooi schip!
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Langs de kade.

Bronnen
Schip en Werf, speciale uitgave (1949)
‘Nieuwe Schepen’, Amstleven www.norwayheritage.com
Krantenartikelen op www.delpher.nl
Facebookgroep ‘Den Norske Amerikalinje’
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Vivipara

Verslag en tevens tijdsbeeld, door H.J.M. Schumacher (*1931) gemaakt tijdens
de proefvaart op 11, 12 en 13 juli 1957 van het enkelschroef-turbinetankschip Vivipara. Als bouwnummer 468 gebouwd voor N.V. Petroleummaatschappij „La Corona” te Den Haag. De stapelloop vond bij de NDSM
plaats op 27 april 1957.
De voorstuwingsinstallatie betrof een stoomturbine, type 2 traps NDSM/
Pametrada die een vermogen levert van 13.000 pk. Waterverplaatsing
41.620 ton. De lengte over alles: 201,11 meter, breedte 25,68 meter en holte
14,10 meter.

De TT Vivipara
Stichting NDSM-Herleeft
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Het verslag is op 24 juli 1957 in kladschrift, met potlood en eventuele
correcties, geschreven op de achterkant van een tot folioblaadjes verknipte
technische tekening voor een NDSM/STORK motor.
De heer Schumacher, toen dus 26 jaar, was als NDSM werknemer in de functie
van “constructeur specialist “W” (= Werktuigbouw), gedurende deze reis vanuit die functie ingedeeld bij de proefvaart-bemanning.
(N.B. De kladtekst is letterlijk overgenomen, inclusief de toen geldende
spelling. Een tussen haakjes geplaatste asterisk met cijfer verwijst naar een
door herschrijver R. v.d. Sluis gedane uitleg. Een laatste alinea van het verhaal betreft een meer persoonlijke inhoud gericht aan het familielid waar
de tekst mee begint, dit deel is hier niet gepubliceerd).

….Hier is dan de brief die je waarschijnlijk al eerder verwacht had. Hoe
is het intussen nog met jullie allemaal? Nog niemand gesmolten van de
warmte? De hittegolf is nu gelukkig voorbij en je kan tenminste weer lekker
opschieten met je werk in plaats dat alles aan de handen bleef plakken en
je de hele dag onder de kraan moest liggen om uitdroging te voorkomen.
Hier is nog alles best. Zoals je weet ben ik met de Vivipara op proefvaart
geweest en heb daarmee voor het eerst op het zilte nat rondgedobberd.
Ik ging woensdagavond 10 Juli om 23.00 uur aan boord omdat we donderdagochtend 11 Juli om 5.00 uur al zouden vertrekken. In de bus trof ik nog
iemand van de calculatie die al 9 jaar als machinist gevaren heeft, en ook
mee ging. Op de werf klommen we aan boord en haalden we de sleutels
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van de hutten bij de sleutelbewaarder. Hier ontvingen we 2 handdoeken en
een stuk zeep. Ik was als eerste in de hut en had dus de eerste keus van de
bedden. We sliepen met 3 man in een hut van de 2 dekjongens. Ik koos het
bovenste bed en even later kwamen de 2 andere hutgenoten opdagen.
Een jongen, ook van tekenkamer Werktuigbouw die het onderste bed nam,
en een van de gereedschapstekenkamer die op de bank kwam te liggen.
Wegens het grote aantal experts waren alle banken in de hutten ook van
bedden voorzien. Naast onze hut was een linnenkamer en daarnaast de hut
met nog 3 van onze afdeling. We hadden ’s woensdagsmiddags al de kisten
met instrumenten en dozen en pakken met schoenen, overalls enz. aan
boord gebracht.
Om 24.00 lagen we plat, maar van het slapen kwam niet veel want de nachtploeg was aan de andere kant van de afbouwpier bezig met klinkwerk op
de Purmerend, ook een tanker van 18.000 ton, en klinken gaat nou niet
bepaald geluidloos zoals je wel weet. Dus half soezend gleed de nacht
voorbij en om 5.00 uur werden de trossen los gegooid. Onze hut lag bijna
helemaal op het achterschip vlakbij de stoomlieren van de kaapstanders.
Toen de sleepboten dus vastmaakten begonnen de lieren lekker te
hakkepuffen. De dekploeg klotste vlak boven je hoofd over het stalen dek
en begon verwoed met stalen trossen te smijten. Wie toen nog niet wakker
was werd tot slot met een paar flinke stoten op de stoomfluit gewekt.
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Om 5.30 gooiden we los en begon de sleep naar IJmuiden. Vanuit het bovenste
bed kon ik net door de beide patrijspoorten naar buiten kijken en zo gleed
het polder landschap, langs het Noordzeekanaal, voorbij. We passeerden de
Hembrug en later de Velzerbrug. Om 6.30 stonden we op en gingen we ons
wassen in de wasplaats want de gewone bemanning heeft niet in elke hut
een wastafel. De officieren hebben dit natuurlijk wel en de hogere officieren
zoals de kapitein, de 1e en 2e stuurman, de 1e en 2e machinist, hebben ook
een douche, toilet en zitkamer bij hun hutten.
We gingen toen naar het kampanje dek waar zich de rooksalon, recreatiezaal en eetzalen voor officieren en bemanning bevonden. Hier lag ook de
kombuis en de pantry. Het ontbijt begon elke ochtend met pap.
Verder lekkere bolletjes en brood met volop beleg met naar keus een eitje
gebakken of gekookt.
Wat het eten ook de hele reis verder betrof, dit was buitengewoon goed
verzorgd. Intussen lagen we in de sluis in IJmuiden, waar nog diverse
gasten en hoge pietjes aan boord kwamen, en ook de loods. Om 8.00 uur
verlieten we de pieren en de loodsboot bracht ons een eind de zee op. Daar
verliet de loods via een touwladder het schip en sprong over op de loodsboot. Het was fantastisch weer en het leek wel een pleziertochtje naar
Volendam. Toch kon je zo gauw je op zee was de deining al direct voelen
maar deze was bijna onmerkbaar en we gingen lekker over het dek in het
zonnetje wandelen en hier en daar wat foto’s maken.
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Er was voor ons een programma voor de proeven in de machinekamer (M.K.)
samengesteld. We hoefden ’s avonds pas om 21.00 naar beneden tot 24.00
waarna de 2e ploeg van 24.00 tot 3.00 zou opkomen. We hadden dus de
hele dag niets anders te doen dan lekker te genieten van de zon op het
zonnedek naast het zwembad. Ja zeker, een zwembad aan boord van een
tankschip dat had je zeker niet gedacht he? De hele ochtend verstreek met
calibreren en compenseren. Dit zijn de proeven met het kompas dat dan
juist wordt afgesteld op vaste punten aan de kust.
Om 13.00 werd de bel geluid voor de lunch. Soep, boontjes, aardappelen,
fruit en vla bedient door 2 hofmeesters. In de loop van de hele dag kon je
in de rooksalon terecht en daar bestelde je maar koffie, limonade of bier
dat tijdens de proefvaart gratis verstrekt werd. Er was alleen maar licht bier
en alles in blik, en aangezien ik geen liefhebber van licht bier ben hadden
ze aan mij een slechte klant.
´s Middags hebben we weer over het hele schip gewandeld van voorschip
naar achterschip, 201 m. dus ruimte genoeg. Ook boven op de brug bij het
moederkompas vanwaar je een prachtig uitzicht had over de zee. Intussen
waren we geballast tot zomerdiepgang. Dan komt het hoofddek nog ongeveer
2 m. boven de golfen uit. Het was een fantastisch gezicht zoals het schip
door de golven kliefde.
De vereiste snelheid was 15½ mijl en op topsnelheid maakten we 18 mijl.
Dus hij ging er doorheen als snijkoek. Het is een prachtig gezicht als je op
de brug staat en je ziet de boeg de golven onder je breken en langs het
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schip als een licht groen-blauwe schuimende bellenbaan wegglijden.
Als je weet dat het schip 25½ m. breed is en een waterverplaatsing van
41.620 ton heeft en een diepgang van 12 m. dan vraag je je wel eens af
wat voor kracht er nodig is om een snelheid van 18 mijl = 33,3 km/uur te
kunnen halen.
In de loop van de middag maakte ik zo hier en daar nog een foto en ’s
middags om 15.00 uur lagen we alweer op bed omdat er verder eigenlijk
weinig te beleven viel en we fris wilden zijn voor ’s avonds. Elke dag werd er
een rookrantsoen van 2 pakjes sigaretten uitgereikt en daar had mijn vader
weer een voordeeltje mee want ik rook niet. Om 18.00 was het tijd voor
dinée en met limonade vooraf in de rooksalon schaarden we ons rond de
nassi goreng met pisang goreng, kroepoek enz. enz. enfin alles dat bij een
rijsttafel hoort. Nou we hebben gesmuld tot we niet meer konden. Er moest
driemaal gedekt worden want er waren zoveel extra lui buiten de gewone
bemanning aan boord dat de eetzaal waar toch 24 man konden zitten veel
te klein was.
Na het dinee luisterden we naar de Tour de France. In de rooksalons en
recreatiezalen waren grote radiotoestellen geplaatst en de ontvangst was
prima. Bij een flesje limonade werd toen nog wat gekeuveld, waarna we
weer naar onze hut gingen om krachten voor de nachtelijke run te
verzamelen. Het was echter wel zo, dat ondanks de prachtige uitvoering van
schip en hutten, je bijna uit je nest rammelde zo trilde het achterschip. Op
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de brug merkte je van het trillen van de machine vrijwel niets en horen kon
je helemaal niets van de M.K. maar achterop was het des te echter.
Je kreeg daar wel een aardig idee wat het betekent als je zo 3 maanden
met zo´n schuit heen en weer vaart met olie met al dat gerammel om je
heen. De matrassen, Pullman, waren prima maar in de hoofdeinden van de
stalen buizen kooien waren aan beide zijden houten schotjes bevestigd
met daaraan een klein klaptafeltje waar je een glas of zo op kon zetten.
Die rammelden in de stalen constructie dat het horen en zien je verging.
Met geknoopte zakdoeken en hemden werd alles wat rammelde vastgezet.
Intussen was het weer minder goed geworden en begon het wat te motregenen en harder te waaien. Dat was goed te merken want de deining
werd al direct veel beter voelbaar.
Zo lagen we tot 20.30 wat te zwammen, te lezen en te snoepen en om
21.00 ging ik eens kijken hoe het er in de M.K. bijstond. We zouden namelijk
gewaarschuwd worden als we moesten komen. Maar ze konden ons nog
niet gebruiken. Om 21.30 nog niet en om 22.00 nog niets.
Plotsklaps verscheen de heer Rouws, (*1) onze turbine specialist en een
hele hotemetoot, waarvan ze in Engeland beweren het de beste turbine
specialist van Europa is, in de hut en vroeg of we er nog over dachten om
onze vlerken eens te laten wapperen. Wij dus in overall met leren handschoenen en grote zaklantaarn gewapend naar beneden, maar daar was
nog steeds niemand die ons kon gebruiken. Nu we eenmaal beneden ware
bleven we maar wat op de manoeuvreerstand rondhangen en keken zo eens
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rond hoe de zaak er voor stond. Dat duurde tot 23.30 en toen kwam onze
directie chef met het bericht dat we konden starten.
We draaiden volle kracht 13.500 pk. bij 110 omw./min van de schroef. Je
moet wel begrijpen dat het in zo’n M.K. in vol bedrijf flink heet is en een
oorverdovend lawaai van alle mogelijke motoren en pompen en natuurlijk
van de hoofdturbines. Ik had elk uur het rondje om de turbines, dat was
de heetste tippel want de hogedrukstoom heeft een temp. van 380° C. en
ofschoon alle stoomleidingen dik in asbest verpakt zijn is de hitte die ze
van dichtbij uitstralen nou niet bepaald aangenaam. Bovendien stonden
er een paar thermometers zodanig opgesteld dat je die vanaf een bordes
tussen de turbines moest aflezen waarbij je over de hogedrukturbine moest
leunen. Nou dat is misschien wat voor een machinist met een dikke huid
maar ik zag geen kans om die bibberende kwikkolommetjes bij die hitte
af te lezen want je kon je ogen nauwelijks open houden. Het leek wel of je
wenkbrauwen weg schroeiden. Dat leek me dus niks maar toch moesten die
temperaturen opgenomen worden. Toen dacht ik aan de valstrikkencursus van dienst waarbij op lumineuze wijze van zakspiegeltjes gebruik
werd gemaakt. En dus heel simpel, met een leren handschoen en een zakspiegeltje kon ik de temp. in het licht van de zaklantaarn in de spiegel van
vlakbij aflezen. Je moet er maar opkomen.
De andere hutgenoten hadden ook hun rondjes. Een op de manoeuvreerstand die elk half uur het manoeuvreerpaneel en ketelpaneel moest opnemen en een die elke 2 uur een rondje door de hele M.K. maakte en alle
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pompdrukken, temp. van tanks enz. opnam. De 2e ploeg die om 24.00 moest
opkomen begon ook mee te tippelen en omdat wij zo laat begonnen waren
bleven we staan tot ´s morgens 5.30.
De hele nacht door werden er kratten met Coca Cola en limonade aangevoerd
en grote ketels koffie met grote bladen met pakjes brood, dik belegd met
worst en kaas. Verder was er nog een ijswaterkraan die nauwelijks kans zag
om het grote verbruik bij te benen. Bier was taboe. Alles was dus prima
verzorgd en het schip liep als een naaimachientje. Alleen de middendrukgenerator voor de opwekking voor elec. stroom vertikte het. Ook de verdampers die in het systeem voor de zoetwater voorziening zijn opgenomen
en mede zorgen voor de omzetting van zout in zoet water, veroorzaakten
nogal wat moeilijkheden. Het peilglas van de drinkwatertanks achter de
ketels bood steeds een angstige aanblik want het wees maar bitter weinig
aan. Toen we ook zaterdag in IJmuiden arriveerden was er geen druppel
meer. Intussen was het weer bar slecht geworden en hoosde het met
bakken uit de hemel en het onweerde flink.
Zo af en toe gingen we even boven kijken en dan bood de zee een geheel
andere aanblik dan de dag ervoor. Een kolkende schuimende massa die over
het dek heen verstoof. Alle deuren waren toen goed gesloten en de stalen
deuren naar de dekken zaten potdicht. Je kon het in de M.K. ook goed merken
want je zag de hele mikmak zo lekker naar S.B. en dan weer naar B.B. reizen
en dalen. Maar gelukkig had niemand toen echter ergens last van.
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Om 5.30 ging ik dus voor de laatste maal rond en 20 min. later stond ik
lekker onder de douche.
Met een snoekduik verdween ik in mijn “kooi” en lag in geen tijd in
Neptunus armen te wiegen. Om 7.30 stonden we weer op voor het ontbijt.
Toen was de deining echter niet leuk meer en begonnen er verschillende
lieden bleke neuzen te vertonen. Ik voelde me toen ook geen 100% meer.
Maar met frisse moed werd het ontbijt weggewerkt. Pap, grapefruit, brood,
gebakken worst, kaas, jam, beschuit. Toen weer naar bed om nog wat slaap
in te halen want ’s middags moesten we weer naar beneden. Van 9.00 –
10.00 werden er stuurproeven gehouden. Dus van volle kracht S.B. naar
volle kracht B.B. Van slapen kwam toen weer niet veel terecht want af en
toe leek het wel of het hele achterschip gespleten werd. We lagen nl. vlak
boven de stuurmachinekamer.
En elke keer als het roer omgegooid werd leek het wel of er onder ons een
klein vulkaantje losbarstte.
Om 11.00 zaten we alweer in de rooksalon achter koffie met koek. En
die koffie heeft me waarschijnlijk de das om gedaan, want ik voelde me
alsmaar minder prettig worden. De deining was nu zo sterk dat als je in de
gangen liep en je dacht dat jouw kant weer omhoog kwam en je rekende
daar met je lopen op dan zat je vaak mis want dan zakte de vloer nog dieper
en dan kwam je met een smak tegen de wand terecht. Je kon wel zien dat
dat stelletje landrotten een groot gebrek aan zeebenen vertoonde.
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Om 12.00 weer lunch met soep met vette stukken worst. Dat deed de
emmer overlopen. Het zweet brak me al zo’n beetje uit en ik dacht, Hub (*2)
dooreten jongen, zorg de je een volle maag houd dan kan je niets gebeuren.
Dus ik at met de moed der wanhoop door. Nu werkte ook alles mee om je
klein te krijgen. Als je naar buiten keek zag je de horizon steeds verdwijnen
en dan weer achter de ramen tevoorschijn komen. De stoelen waren prima
maar berekent op vlakke vloeren en aangezien het dek in de breedte
“dekrondte” heeft en in de lengte “zeeg” vertoont, stond mijn stoel maar op
2 poten. Dus bij elke deining wipte je dus van de ene op de andere zwevende
poot. En of je je nu ook schrap zette, het hielp je geen zier. Dus na elke
hup zo’n extra hupje en zo langzamerhand begon je al minder aangename
wensen aan het adres van Neptunus te richten. Maar voor zover ging alles
nog goed. We aten een appeltje en een banaantje en gingen weer naar de
hut voor ons om te kleden om weer naar beneden te gaan.
Om 12.30 en 13.30 liep ik weer een rondje maar toen zei ik tegen m’n collega
dat ik naar het zonnedek ging om wat frisse lucht te happen. Toen ik in de
hut in de spiegel keek had ik net de kleur van een vaatdoek. Maar de koude
lucht deed me toch goed en om 14.15 ging ik weer naar beneden voor
de tippel van 14.30. Maar toen grepen alle zeegoden in. Niet verder dan 2
trappen schenen ze te roepen en met een noodren stond ik in de toilet de
vissen te voeren. Nou ja, dan hadden die tenminste nog wat aan de lunch.
Toen kroop ik maar gauw in de kooi en liet het M.K. rustig M.K. en wenste
mezelf in een bed dat stilstond. Toch sliep ik heel gauw. Een van m’n colle-
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ga’s kwam met een vaal bleek gezicht eens informeren hoe het er mee ging,
maar scheen door mijn aanblik en commentaar ook al niet op te kikkeren
en verdween weer snel.
Om 18.00 werd ik wakker en ik voelde me weer zo lekker als kip. Heel onbegrijpelijk maar ik voelde niets meer. Ik stond dus op ende beide anderen
kropen er ook uit want die hadden ook nog een paar uur geslapen. We
gingen ons weer wassen en togen welgemoed weer naar de eetzaal voor
het dinée.
De vette soep scheen die middag al minder in de belangstelling te hebben
gestaan want hij was nog volop verkrijgbaar.
Hier en daar hoorde je nu ook de opmerkingen over en informatie naar
diverse andere “slappe gevallen”. De soep liet ik maar passeren en bepaalde
met tot aardappelen, bloemkool en brood. Na het dinée luisterden we nog
naar de radio en toen rammelde Neptunus al weer met zijn drietand en trok
ik me weer terug in de veilige ruimte van de hut. Ik was nog niet binnen
en had m’n jasje nauwelijks uit of de vissen riepen in koor: “Hup met dat
dinee”, en met stijf opeen geklemde kaken, slikkend en groen-geel van de
binnenpret snelde ik weer naar het toilet om daar enige verlossende woorden
te spreken tot de disgenoten 15 m. onder me. Toen kroop ik weer in de kooi
en wenste helemaal niets meer. Even later kwamen de anderen en kropen
ook te kooi. Tot “algemene vreugde” nog één uur voor overbelasting tot
15.550 pk. begonnen toen weer de stuurproeven. Daarna kregen we de proef
volle kracht vooruit, volle kracht achteruit. Het leek wel of de hele zaak aan
diggelen ging.
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Om 24.00 lagen we voor IJmuiden en gingen we voor anker. De machines
vielen stil en we lagen met de kop voor de wind. Zalige rust. Ik voelde me
toen alweer kiplekker en kroop er uit om nog een stel blitzfoto’s in de hut
te maken. We hebben toen nog wat liggen babbelen en om 1.00 uur ging
het licht uit.
’s Morgens, zaterdag, stonden we alweer om 6.30 op en gingen we snel alles
inpakken en eten. Om 7.30 voeren we alweer tussen de pieren en om 8.00
lagen we in de sluis en stonden we aan dek om van boord te gaan. De bus
van de N.D.S.M. stond al klaar.
In de sluis kwamen dir. Gaasterland en Ir. Scherpenhuijsen (*3) aan boord en
werden door dir. de Boer (*4) verwelkomd. Het was toen handjes schudden
en gelukwensen met de goede afloop. Het hoge gezelschap trok zich toen
even terug op de brug voor het laatste borreltje. Intussen tippelde wij van
boord en kropen in de bus. Een later kwam het hoge gezelschap ook van
boord en verdeelde zich over de diverse luxe wagens die klaar stonden.
Het begon toen net weer te gieten. We reden toen via Beverwijk weer naar
de pont in A’dam en om 10.00 uur was ik weer thuis. Dit was eigenlijk een
mazzeltje want volgens het officiële programma zouden we pas zaterdagmiddag om 14.30 in de sluis terugkeren. Alle proeven waren echter zo naar
wens verlopen dat we veel vroeger klaar waren. Toch hebben we verschillende proeven gemist zoals bv. De ankerproef en nog verschillende andere.
Deze zijn gebeurd toen we sliepen ofwel in de M.K. waren.
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Als de machines van (*5) v.k. vooruit op v.k. achteruit worden gezet duurt
het ± 8 min. voor het schip stil ligt en loopt het nog wel 2½ km. door. Dit
komt door de enorme massa die afgeremd moet worden. Dit is dan het hele
verhaal van de proefvaart. Ik hoop ondanks alles tocht nog eens mee te
gaan maar dan beter weer te treffen.
*1. Rouws was hoofd van afd. turbine- en ketelbouw bij de NDSM.
*2. Hub was de roepnaam van de heer Schumacher.
*3. Gaasterland en Scherpenhuijsen, directeuren NDSM.
*4. Feike de Boer, directeur NDSM, later burgemeester van Amsterdam.
*5. Volle kracht
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Presentatie en rondleiding werknemers Damen

Presentatie dag 1

Presentatie dag 2

Gedurende 3 woensdagmiddagen zijn werknemers van Damen Shiprepair
Amsterdam in de gelegenheid gesteld om een presentatie en rondleiding
door Stichting NDSM-Herleeft bij te wonen. Deze woensdagen werden
druk bezocht. Er werd begonnen met een informele lunch, waarna door
secretaris Ans Barning namens de stichting een welkomstwoord werd
gehouden met een korte uitleg van de doelstelling en de werkzaamheden
van de stichting. Daarna werd door bestuurslid Ruud van der Sluis aan de
hand van een fotopresentatie de geschiedenis van de NDSM verteld, waarbij
– het ontstaan van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM) in
1894
– het ontstaan van de Nederlandsche Dok Maatschappij (NDM) in 1920
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– het samengaan van de NSM en NDM tot Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM )in 1946
– de teloorgang van de NDSM in 1979
– het ontstaan van de nieuwe Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij
(NSM) in 1980 en
– het einde van de scheepsbouw in 1984 werden behandeld.

Rondleiding over de NDSM-werf

De quizdeelnemers geven de antwoorden via hun smartphone

Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van vragen en daarna werd er
een rondleiding gegeven over het oostelijk deel van het NDSM-terrein langs
de diverse Rijksmonumenten die nog herinneren aan het roemrijke verleden van de NDSM.
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Bij terugkomst in het ontvangst- en informatiecentrum De Blauwdruk werd
er een quiz gehouden met vragen over de presentatie, waaraan een kleine
prijs was verbonden.
De bijeenkomsten waren zo’n succes dat er in november nog een bijeenkomst staat gepland.
Wij danken het management van Damen voor hun bereidwilligheid om hun
personeel gedurende werktijd in de gelegenheid te stellen iets meer te
weten te laten komen over de plek waar zij nu werken.
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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

37

Nieuwsbrief 18

Colofon

Redactie:		

Ruud van der Sluis & Ans Barning

Vormgeving: Ruud Slagboom

1979, Incotrans Speed, het laatste bij de NDSM gebouwde schip.
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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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