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Voorwoord

Beste lezer,
Voor u staat de 21ste editie van onze nieuwsbrief, die dit keer misschien
wat dunner is dan dat u van ons bent gewend.
Door de coronacrisis zijn er ook dit jaar weer vele activiteiten, waaraan
Stichting NDSM-Herleeft haar medewerking zou verlenen, niet doorgegaan
vanwege door de overheid genomen maatregelen ter verspreiding van het
coronavirus.
Wij denken hierbij o.m. aan onze deelname aan 100-jaar Tuindorp Oostzaan,
Kunstschooldagen, Sail Amsterdam etc. Dit is heel teleurstellend, maar
aan de andere kant hebben wij ons nu kunnen toeleggen op andere zaken.
Zoals u verder in deze nieuwsbrief zult lezen, hebben wij onze collectie
aardig kunnen uitbreiden niet alleen met foto’s, maar ook met diverse
apparatuur en zijn er ansichtkaarten en posters ontworpen met dank aan
Sanne de Rooij van Sanne To Go als wederdienst voor aan haar verrichte
diensten door Stichting NDSM-Herleeft.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds opende in maart een themafonds dat
gericht was op het stimuleren van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector.
Met het themafonds kan het Cultuurfonds bijdragen aan projecten voor en
door erfgoedvrijwilligers in Nederland.
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Stichting NDSM-Herleeft heeft bij dit fonds een
subsidieaanvraag ingediend en het verheugt ons u
te kunnen meedelen dat onze subsidieaanvraag is
gehonoreerd met € 5.000,00. Dit bedrag zal worden
gebruikt voor modernisering van onze website, uitbreiding/vervanging van onze apparatuur, alsmede
vervanging van sterk verouderde verpakkingsmaterialen.
Dit is de eerste keer dat onze stichting een subsidie mocht ontvangen. Wij
zijn hier heel erg blij mee, temeer omdat we hiermee toch ook een stukje
erkenning krijgen voor onze werkzaamheden.
Nu er steeds meer mensen zijn gevaccineerd en de verspreiding van het
virus steeds minder wordt, zal er in de toekomst weer veel meer mogelijk
worden en gaat Nederland langzaam weer open. Wij zien de toekomst dan
ook met vertrouwen tegemoet en hopen de 2e helft van dit jaar weer
activiteiten te kunnen ontplooien en weer wat meer rondleidingen en
presentaties te kunnen geven.
Ik wens u heel veel leesplezier!
Hartelijke groeten
Ans Barning
Secretaris Stichting NDSM-Herleeft,
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100 jaar Tuindorp Oostzaan 21 april 2021

Plannen maken, voorbereidingen treffen, ideeën uitwerken, het is zo vanzelfsprekend totdat er een virus opduikt dat al deze activiteiten onmogelijk
maakt of op z’n minst zeer beperkt.
In 2020 bestond vanuit onze stichting het voornemen om ons tot in 2021,
als in een doorlopende voorstelling, aan een aantal activiteiten te koppelen.

Tuindorp Oostzaanse vlag aangemaakt in een rode uitvoering
Stichting NDSM-Herleeft
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Wij wilden ons betrokken voelen bij en/of deelnemen aan SAIL Amsterdam,
100 jaar dokken in de IJ-polder, 75 jaar NDSM en aansluitend 100 jaar Tuindorp Oostzaan. Het is allemaal anders gelopen.
Er is in Tuindorp Oostzaan wél een commissie opgericht die zich het gehele
jaar gaat richten op 100 jaar Tuindorp Oostzaan. Hierbij dienen de initiatiefnemers zich uiteraard te conformeren aan de dan geldende beperkingen.
Onze bijdrage hierin is heel beperkt.
Een zichtbaar resultaat is er wel: er is een Tuindorp Oostzaanse vlag aangemaakt in een rode en een lichtblauwe uitvoering. In een der kwartieren op
het wapen is het NDSM-logo te zien. Ter ondersteuning van hun activiteiten
is ook door ons de vlag aangeschaft, een rode in dit geval.
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Aankoop

Stichting NDSM-Herleeft is aangesloten bij Museum om de Hoek. ModH
biedt een aantal buurtmusea in Amsterdam en omgeving een mogelijkheid
tot het delen van kennis en ervaring. Omdat de kleinere musea hoofdzakelijk
werken met vrijwilligers geldt hier het gezegde “samen sterk”.
Een van de aangesloten deelnemers is de Molen van Sloten gelegen aan de
Akersluis 10. In de aanbouw aan de molen was tot voor kort het Kuiperijmuseum ondergebracht. De gemeente Amsterdam had echter andere plannen met deze ruimte en het Kuiperijmuseum moest wijken. Een gevolg
daarvan was dat voor de inventaris een andere bestemming moest worden
gezocht. Ook ons werd gevraagd of er belangstelling was voor een of meer
van de af te stoten items. Het aangeboden materiaal bestond deels uit
hand- en mechanisch gereedschap.
In deze laatste categorie bevond zich een zeer gedateerde “van-diktebank”. Deze houtbewerkingsmachine heeft geen eigen aandrijving want in
de periode waarin deze machine is gebruikt werden machinerieën veelal
aangedreven door een lederen aandrijfriem, in dit geval zelfs twee, die
naar een elektrische motor leidde (zie voorbeeld foto). In werkplaatsen
was een dergelijke motor meestal hoger geplaatst en dreef via een as een
of meerdere wielen aan waarover de lederen riemen draaiden. De door
ons verworven van-dikte-bank heeft niet per se een NSM- of NDM- verleden
maar dit soort machines heeft bij deze werven ongetwijfeld in de machinale
houtbewerkingsruimten gestaan.
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De “van-dikte-bank” houtbewerkingsmachine

Stichting NDSM-Herleeft
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Een machinale houtbewerkingsruimte

De vraag waarvoor deze machine werd gebruikt is simpel te beantwoorden
namelijk het op een gewenste dikte schaven van hout. Voorafgaand werd
het hout op een “vlakbank” aan de platte onderzijde gevlakt en werd één
zijkant haaks gestreken. Daarna ging het hout liggend door de van-diktebank met de gestreken zijde naar onderen. In de van-dikte-bank bevonden
de beitels zich aan de bovenzijde.

Stichting NDSM-Herleeft

8

Nieuwsbrief 21

De werking van de “van-dikte-bank” houtbewerkingsmachine

Werd het hout op de vlakbank met de hand naar voren bewogen, in de vandikte-bank ging dit via twee aan de bovenzijde aangebrachte aanvoerrollen.
Dient nog te worden opgemerkt dat de machine het niet alleen zonder een
eigen aandrijving moest doen, maar dat toen ook de nu vanzelfsprekende
afzuiginstallatie ontbrak. Dus niet alleen heel veel herrie door het schaven
en van de aandrijfriem maar ook veel stof behoorden toen tot de arbeidsomstandigheden voor de machinale houtbewerker.
Met dank aan het personeel van Damen Shiprepair Amsterdam dat zorg
heeft gedragen voor het transport vanaf de Molen van Sloten tot en met
het plaatsen in de Blauwdruk.
Stichting NDSM-Herleeft
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Schenkingen

Na de vorige nieuwsbrief heeft onze stichting ook weer een aantal schenkingen mogen ontvangen.
Uiteraard is dit door ons in dank aanvaard en heeft het een plek gekregen
in de collectie. Vanwege ruimtegebrek en andere omstandigheden is niet
alles zichtbaar opgesteld maar ondergebracht in onze archieflocatie.
Om privacy redenen zijn schenkers hier niet bij name genoemd.
Onze welgemeende dank gaat uit naar alle schenkers van NDSM memorabilia, documenten, foto’s etc.
Al het geschonken materiaal zal bijdragen aan het completeren van de
enorme NDSM-geschiedenis.
Zonder alle andere schenkers te kort te doen lichten wij er vier onderwerpen
uit. Dit zijn de zet- en kraalbank, kolomboormachine, de fotocollectie en het
Oranje kwartet.

Stichting NDSM-Herleeft
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Zet- en kraalbank

Dit met de hand te bedienen werktuig dient voor het buigen en vouwen
van dun plaatmateriaal. Als voorbeeld: de eventueel zinken dakgoten aan
uw woning. Door de werkgroepleden zal alles weer gangbaar en toonbaar
worden gemaakt.

De zet- en kraalbank

Stichting NDSM-Herleeft
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De kolomboormachine

Soms liggen zaken letterlijk voor het oprapen. Deze aanhef is niet helemaal
zoals het lijkt maar het scheelde niet veel. Schuin tegenover onze locatie De
Blauwdruk is het “creatieve dorp” Treehouse NDSM verrezen. Een verzameling
van naast en op elkaar gebouwde houten bouwketen.
In deze gemeenschap gaat het vooral om creativiteit en kunst. Toen de
bouw was afgerond, de bouwafzetting en andere rommel waren verdwenen,
bleef daar, vastgesjord op een pallet, een manshoge kolomboormachine
staan. Dit trok onze aandacht, dat viel op en de vraag die daarop volgde was
of wij eventueel belangstelling hadden voor deze machine. Uiteraard was
het antwoord JA. Twee deelnemers aan Treehouse hebben de kolomboormachine inmiddels naar De Blauwdruk gebracht en hoewel maar een meter
of vijftig moest worden overbrugd, was dit aanbod, gezien het gewicht, zeer
welkom. Tot groot genoegen is het apparaat ook nog naar binnen gebracht.
Naar verluidt is deze machine achtergelaten toen de NDSM vertrok dus past
het in de collectie. Leden uit onze werkgroep zullen zich met veel enthousiasme óók over dit apparaat gaan ontfermen.
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De kolomboormachine
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Fotocollectie

Via de nabestaanden van een oud-NDSM-werknemer is een collectie zwart/
wit foto’s ontvangen, 155 in totaal. Vier daarvan tonen de verplaatsing
van een Babcock & Wilcox boiler vanuit de ketelmakerij en bestemd voor
de tanker Dagmar Mærsk. De overige opnamen gaan volledig over het
“Ameland project”. Bij NDSM denkt men al snel aan scheepsnieuwbouw en
–reparatie maar er gebeurde veel meer op de werf en niet alles had een
nautische bestemming. Zo ook (deels) in dit geval. Waar gaat het om?

Foto: Hesselink
Stichting NDSM-Herleeft
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In 1964 gingen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken
en de NDSM samen voor Mobil Oil een boortoren opstellen op de oostelijke
Amelandse zandplaat „de Hon”. Omdat deze zandplaat afhankelijk van de
omstandigheden werd overspoeld moest de gehele boorinstallatie als het
ware op een platform worden gebouwd. Deze bouwwijze was nieuw in
ons land (zo deelde de pers mede). Het platform kreeg een oppervlakte van
1600 m² en stond op een constructie van 188 stalen pijlers met een hoogte
van 5 meter.

Foto: NDSM
Stichting NDSM-Herleeft
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Mobil Oil was niet de eerste onderneming die naar aardgas wilde boren,
de NAM en Caltex waren een paar dagen daarvoor al begonnen met een
productieproef. Helaas voor hen kwam er toen geen gas maar zout water
uit de vlampijp.

Foto: Han de Vries
Stichting NDSM-Herleeft
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Voor zover bekend zijn Mobil Oil en de NAM er toch in geslaagd om op
3000 meter diepte een gaslaag aan te boren. Met het huidige milieubewustzijn zou dit project absoluut niet zonder tegenacties zijn verlopen.
Tijden zijn veranderd.
De foto’s zijn gemaakt door verschillende fotografen, niet alleen door de
NDSM maar ook door fotostudio Han de Vries uit Leeuwarden, fotostudio
Hesselink uit Nes-Ameland en een onbekende fotograaf.

Stichting NDSM-Herleeft
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Oranje kwartet

Ooit waren wij een natie met een grote koopvaardijvloot, waaronder veel
(vracht)passagiersschepen waarmee wij alle wereldzeeën bevoeren. Zeker
op de grote mailschepen was het zaak de passagiers (afhankelijk van
de klasse) alle comfort en vermaak te bieden. Uiteraard kregen ook de
meereizende kinderen alle aandacht.

Speelkaarten uit het Oranje kwartet spel
Stichting NDSM-Herleeft
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Als we naar het motorschip Oranje van de Stoomvaart Maatschappij
“Nederland” kijken, was wat het laatste betreft daarin aan boord ook ruim
voorzien. De ouders konden rustig zonnen, zwemmen, kaarten, dansen,
dineren enz., terwijl de kinderen door kinderverzorgsters werden beziggehouden in daarvoor ingerichte verblijven. Een van de mogelijkheden
voor de iets oudere kinderen was het klassieke spelletje kwartetten. Mét
een echt Oranje kwartetspel. De afbeeldingen op de kaarten zijn in 1939
gemaakt door Flip Hamers (*1909), bekend tekenaar, aquarellist en schilder,
ook een van de oprichters van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders

Stichting NDSM-Herleeft
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Ansichtkaarten en posters

Speciaal voor Stichting
NDSM-Herleeft zijn de volgende ansichtkaarten en posters
ontworpen. Zij zijn te koop in
De Blauwdruk:
Formaat van elke ansichtkaart
is 10,5 cm x 14,8 cm (A6-formaat).
De prijzen van deze ansichtkaarten zijn: € 1,00 per stuk en
€ 1,20 voor de panoramafoto.
De panoramafoto is 9,8 cm x
21 cm
Bij aanschaf van een komplete
set van 6 stuks bedraagt de
totaalprijs € 5,00.
Ansichtkaart 1
Tekst op de achterkant van de
ansichtkaart:
17 maart 1962, een schip,
de Glenlyon, ligt klaar voor
de tewaterlating. Het roer is
vastgezet aan het schip en de
hellingdeur is verwijderd. Aan
de staalkabels zijn de sleeën
bevestigd waarop het schip van
de helling zal glijden.

Stichting NDSM-Herleeft
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Ansichtkaart 2
Tekst op de achterkant van de
ansichtkaart:
De mammoettankers van
330 meter lang werden in twee
delen gebouwd en te water
gelaten.
Eerst het achterschip en
vervolgens het voorschip.
Hier de tewaterlating van het
voorschip van de Nepco
Bahamas op 28 juni 1975.
Op de achtergrond de stad
Amsterdam.

Ansichtkaart 2
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Ansichtkaart 3
Tekst op de achterkant van de
ansichtkaart:
1967, het fregat Isaac Sweers
ligt klaar voor de tewaterlating
vanaf de NDSM werf. De staalkabels dienen om de sleeën
onder het schip op z’n plaats te
houden. Het anker zal worden
afgeworpen als het fregat is
losgekomen van de helling. De
kraan geheel rechts is thans
een hotel.

Ansichtkaart 3
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Ansichtkaart 4
Tekst op de achterkant van de ansichtkaart:
In juli 1970 ligt de reeds afgebouwde mammoettanker Marticia kort voor het vertrek
naar zee nog aan de Kraanbaan. Dit schip is in twee delen gebouwd en 330 meter lang.
Op de achtergrond is Tuindorp Oostzaan deels te zien.

Ansichtkaart 4

Stichting NDSM-Herleeft

23

Nieuwsbrief 21

Ansichtkaart 5
Tekst op de achterkant van de ansichtkaart:
Op 27 april 1957 werd bij de NDSM de olietanker Vivipara te water gelaten. Dit vond altijd onder grote belangstelling plaats. Aansluitend werd direct begonnen met de bouw
van het volgende schip.

Ansichtkaart 5

Stichting NDSM-Herleeft
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Ansichtkaart 6 - Panoramafoto
Tekst op de achterkant van de ansichtkaart:
2 mei 1958. Drie bij de NDSM in aanbouw zijnde schepen op de hellingen. Geheel
rechts de olietanker Alkmaar die op deze dag te water zou worden gelaten. In het
midden de Liberiaanse olietanker Ragusa en rechts het Noorse vrachtschip Porsanger
die hier beide nog in de bouwfase zijn.

Ansichtkaart 6

Stichting NDSM-Herleeft
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Formaat van elke poster is 42 cm x 59,4 cm. De prijs van de posters is € 5,00 per stuk.
Bij aanschaf van 2 stuks bedraagt de totaalprijs € 9,00.
Poster 1
Tekst op de achterkant van poster 1:
Overzichtsfoto van de nieuwbouwafdeling van de NDSM gezien vanaf het IJ naar het
noorden.

www.stichting-ndsm-herleeft.nl

Poster 1
Stichting NDSM-Herleeft
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Poster 2
Tekst op de achterkant van poster 2:
Overzichtsfoto van de nieuwbouwafdeling van de NDSM gezien vanaf het noorden naar
het IJ.

www.stichting-ndsm-herleeft.nl

Poster 2
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Video’s

IN DE BLAUWDRUK
Onderstaande links leiden naar 2 filmpjes die opgenomen zijn door Teus Hagen, inmiddels ex-stagiair van Srichting NDSM-Werf, waarop 2 interviews te zien zijn met onze
collectie-beheerder en researcher Ruud van der Sluis. Het 1e filmpje is opgenomen in
ons ontvangst- en informatiecentrum De Blauwdruk, die geheel door Ruud is ingericht.
Voor wie nog nooit in De Blauwdruk is geweest, geeft dit filmpje een aardige impressie
van hoe het er daar uitziet. Voor ons is het een museumpje in de dop!
Het 2e filmpje gaat over kraan 13 die vroeger dienst heeft gedaan bij de bouw van de
mammoettankers en die inmiddels is omgebouwd tot luxe hotel.
Link 1: serie-vroeger-op-vrijdag-binnen-bij-blauwdruk
Link 2: videoserie-vroeger-op-vrijdag-kraan-1
LIEDJE 100-JARIG BESTAAN TUINDORP OOSTZAAN
Het is al eerder geschreven: Tuindorp Oostzaan bestaat dit jaar 100-jaar. Ter gelegenheid van deze festiviteit is er een nummer geschreven speciaal voor deze buurt met als
titel Dorp in de Stad en dit lied is een ode aan alle tuindorpers.
Link: https://youtu.be/ELWzvk_T394.
BOUWHEKKEN LANGS KLAPROZENWEG
Begin 2020 werden er op de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord over een lengte van
150 m. bouwhekken geplaatst ter afscheiding van een bouwproject op het NDSM-terrein en de Klaprozenweg. Deze hekken zijn in mei 2020 beplakt met afbeeldingen van
de NDSM straks, nu en toen. Stichting NDSM-Herleeft heeft aan dit project haar medewerking verleend en het geheel is tot stand gekomen door Lida Krul van Plat-vorm. Op
15 mei 2020 werd er een opname gemaakt door een drone waarvan wij u het resultaat
niet willen onthouden.
U kunt de bouwhekken natuurlijk ook met eigen ogen aanschouwen door naar de
Klaprozenweg tervhoogte van de Curve te gaan en er langs te rijden per fiets of auto.
Link: www.stichting-ndsm-herleeft.nl/video-bouwhekken-langs-klaprozenweg
Stichting NDSM-Herleeft
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Vriend worden van Stichting NDSM-Herleeft

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

Stichting NDSM-Herleeft
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Colofon

Redactie:		

Ruud van der Sluis & Ans Barning

Vormgeving: Ruud Slagboom

60 jaar geleden, juni 1961, tewaterlating Dalesman, bouwnummer 506
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Contact

Kantoor:
Stichting NDSM-Herleeft
tt.

Neveritaweg 61a

1033 WB Amsterdam
Tel.: +31 (0)6 5888 7273 (Ans Barning)
E-mail: ansbarning@kpnmail.nl
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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