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De “Naald van Goedkoop”

Roerige periodes heeft dit monument meegemaakt, feest, oorlog, stakingen,
tewaterlatingen en sluitingen. Zelf onderging het monument tot nu drie
verhuizingen.
De bijgaande afbeelding is een detail van een maquette met de NDSM situatie
zoals die in 1975 was. Thans zou het een ander beeld laten zien, veel is
gesloopt, veel is bijgebouwd. De rode cijfers verwijzen naar onderstaande
tekst.
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1. De oorspronkelijke locatie van het monument was voor het oude NSM
hoofdkantoor waar het gesierd met bronzen medaillon én een in koper uitgevoerde lamp, op 26 augustus 1944 t.g.v. het 50jarig NSM bedrijfsjubileum
en directiewisseling, werd onthuld.
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2. Na afbraak werd het geheel omstreeks
1987 herplaats op het z.g.n. Hoge land bij
Tuindorp Oostzaan. Toen nog een groene
vlakte maar inmiddels bebouwd.
Hier stond het tot in september 2011
nabij de kruising Stenendokweg/Cornelis
Douwesweg weg te kwijnen. De koperen
lamp ontbrak sindsdien.
3. Na twee jaar lobbyen en overtuigen
van de stadsdeelbestuurders is het
monument (vanaf toen de Naald van
Goedkoop genoemd) op 11 september
2011 herplaatst op de voormalige NDSM
werf Oost. Daan Goedkoop was weer
thuis op zijn werf. Het oude hoofdkantoor bestond echter niet meer en is een
parkeerterrein geworden. De alternatieve
locatie werd een groenstrookje aan een
ander parkeerterrein langs de ms. van
Riemsdijkweg t.h.v. de Lasloods. Ook nu
ontbrak de lamp. De her-onthulling werd
verricht door de toenmalig stadsdeel
voorzitter Rob Post én Hans Goedkoop.

Stichting NDSM-Herleeft

4

Nieuwsbrief

4. Op 9 januari 2017 bleek in de ochtend dat er graafwerkzaamheden rond
het monument hadden plaatsgevonden.
Later die dag werd bij toeval waargenomen dat het monument werd verwijderd. Gelukkig waren wij van de Stichting NDSM-Herleeft aanwezig en net op
het moment van het ophijsen en overbrengen. Een werknemer van Kunstwacht
legde uit dat dit plaatsvond in opdracht
van de gemeente Amsterdam waarmee
tevens de vraag werd beantwoord wie
nu eigenlijk eigenaar is van het geheel.
Toen rees tijdens dit onderhoud de vraag
hoe het monument te positioneren in
het reeds gegraven gat op de vierde en
hopelijk definitieve locatie.
Met de medewerker van Kunstwacht is in
prettig overleg overeengekomen om het
op de zuil bevestigde bronzen medaillon
met de beeltenis van Daniel Goedkoop
richting oostzuidoost te laten kijken. Hij
kijkt nu langs de Centrale Werkplaats
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naar de hellingen, kraan 13, het IJ en vervolgens de stad. Helaas ontbreekt
ook nu nog de lamp. Inmiddels beschikken wij wel over de maten, vorm en
uitvoering maar het wachten is op een bereidwillige ondernemer/vakman
die een exacte RVS kopie van de lamp wil maken. Kunstwacht adviseert RVS
i.p.v. koper teneinde schadelijke oxidatie te voorkomen.
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Hiermee is het verhaal nog
niet ten einde. Kunstwacht
heeft de Stichting NDSMHerleeft aangeboden een
replica te maken van het
medaillon met de beeltenis
van Daan Goedkoop zoals
op de naald bevestigd is.
Bij Kunstwacht was, voor
het geval dit ooit nodig
mocht zijn, genoeg informatie aanwezig om een
vervangend exemplaar te
kunnen produceren. Dat
is een geruststellende
constatering.
Immers, in een tijd waarin de veters in onze schoenen nog niet veilig zijn is
een plotseling verdwijnen van het medaillon zeker niet ondenkbaar. Hoe
dan ook hebben wij deze maand een prachtige kopie van het medaillon
mogen ontvangen. Op ware grootte en ingekleurd als ware het echt brons.
Wij danken Kunstwacht voor deze schenking. Het medaillon zal in de Blauwdruk te zien zijn.
Wilt u meer informatie hebben over Kunstwacht? Bezoek dan hun website
op www.kunstwacht.nl
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Contact

Kantoor:
Stichting NDSM-Herleeft
TT.

Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam
Tel.: +31 (0)6 1082 4325 (Ruud van der Sluis)
+31 (0)6 2917 4310 (Leo van der Spek)
Postadres:
Ruud van der Sluis
Hornwaard 55
1824 SC Alkmaar

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

Stichting NDSM-Herleeft

33

Nieuwsbrief

