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Van de bestuurstafel.
Met alle zomeractiviteiten voor de deur een update van het tweede kwartaal. Op de
Algemene Ledenvergadering van 7 april j.l. zijn een tweetal nieuwe bestuursleden officieel
benoemd, te weten Antoinette Tanja en Pim Huizing. Pim Huizing neemt het stokje over als
penningmeester van Raymond Terpstra. Hierbij willen wij Raymond nogmaals hartelijk danken
voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging als bestuurslid maar in het bijzonder als
penningmeester. De vacature van secretaris wordt op dit moment door 2 bestuursleden
ingevuld. Te weten: Gerard van Gelswijck (conservator) en de voorzitter.
Belangrijke punten de ALV:
Het financiële overzicht over het jaar 2017wordt met een klein positief resultaat
goedgekeurd evenals de begroting van 2018. Het jaarverslag over 2017 kunt u vinden op onze
website, onder het hoofdstuk ANBI.
Bestuursvergaderingen 2e kwartaal:
Naast de gebruikelijke agendapunten is veel aandacht besteed aan de wijze van exploitatie
van het museum. Uitgangspunten:Besloten is dat de huidige locatie voor het museum zowel
historisch als qua exploitatie onontbeerlijk is en als uitgangspunt geldt voor de toekomst voor
ons museum. Hiervoor gelden wel enige voorwaarden: Enerzijds een ideale locatie om te
verhuren door de afdeling ‘bijzondere locaties’ van Stadsherstel, anderzijds de exploitatie
van een museum en kenniscentrum met veel bezoekers. Hiervoor is een ‘overleg team’ gestart
dat voor een continue afstemming van activiteiten en belangen moet gaan zorgen tussen de
eigenaar van het gebouw (Stadsherstel) en onze vereniging voor het ‘gastgebruik‘ hiervan als
museum. Omdat voor velen de ontstaansgeschiedenis van ons museum niet helemaal bekend is
zal Gerard van Gelswijck verder in deze nieuwsbrief hierover een kort verslag doen. De
nieuwe privacywet op persoonsgegevens is ook aan de orde geweest en hiervoor worden door
het bestuur de noodzakelijke maatregelen getroffen.
Tenslotte wensen wij u allen een hele zonnige en voorspoedige vakantieperiode toe.
Met vriendelijke groet, Maurice de Gruyter
(Voorzitter Vereniging Museum ’t Kromhout)

Kort verslag van de 44e Algemene Leden Vergadering d.d. 7 april 2018.
Zaterdag 7 april 2018 kwamen de eerste leden binnen voor de ALV 2018, onder het genot van
een kopje koffie werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Om 10.30 uur opende onze
voorzitter, Maurice de Gruyter, de vergadering door de aanwezigen hartelijk welkom te
heten en stelde hij voor om de concept agenda vast te stellen. De aanwezige leden gingen
hiermee akkoord, waarna de secretaris desgevraagd meedeelde dat er, behoudens de
berichten van verhindering, geen voor deze vergadering relevante stukken waren
binnengekomen. Vervolgens kwam het verslag van de ALV 2017 en het jaarverslag 2016 aan
de orde, de vragen van Hans Jansen en Jack van Loo over het Videoproject worden naar
genoegen beantwoord. Ook wordt er gevraagd of de films die gemaakt zijn ook op het
Internet getoond zullen worden, dit zal het geval zijn met films die, in samenwerking met
anderen, gemaakt zijn om belangstelling te wekken voor een loopbaan in de maritieme wereld.

In dit verband kan nog gemeld worden dat wij voor en in medewerking met een VMBO college,
een project organiseren om VMBO leerlingen in aanraking te brengen met technische
vakopleidingen. Lieuwe van der Woude vraagt of er ook aandacht geschonken wordt aan de
technische ontwikkelingen. Vanuit de vergadering wordt erop gewezen dat de doelstelling van
de Vereniging in eerste instantie het bewaren van technisch cultureel erfgoed is, wel wordt
hier in de rondleidingen aandacht besteed.
Hierna komt het verslag van de Kascontrolecommissie aan de orde, bij monde van Marcel
Langenberg brengt de commissie verslag uit van haar bevindingen. Deze verklaart dat de
boeken e.d. gecontroleerd en in orde zijn bevonden en de vragen aan de penningmeester naar
genoegen beantwoord zijn. Derhalve stelt de Kascontrolecommissie de aanwezige leden voor
het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid, desgevraagd gaan de aanwezige
leden hiermee akkoord. In vervolg op dit punt komt de financiële verantwoording over het
jaar 2017 aan de orde. De door de penningmeester gegeven toelichting levert geen vragen op,
zodat overgegaan wordt op het volgende agendapunt en wel de behandeling van het voorstel
voor de begroting voor 2018.
Ook dit jaar moet vastgesteld worden dat de inkomsten de uitgaven niet dekken. Weliswaar
is de toegangsprijs met € 1,- verhoogd maar met een gelijkblijvend aantal bezoekers levert
dit toch onvoldoende op.

Gelukkig zijn aan de uitgavenkant alle kosten gedekt door de (toegezegde) sponsorbijdragen,
maar de conclusie dat er gestreefd moet worden naar meer bezoekers blijft overeind. Ook
een vergroting van het ledental is erg belangrijk, de inspanning van het bestuur is erop
gericht om aan beide punten gericht aandacht te besteden. Ook doet de voorzitter een
oproep aan de aanwezigen om in familie-/vrienden-/kennissenkring rond te kijken of daar
geen leden te winnen zijn.
Daarna wordt de planning voor 2018 doorgenomen, gememoreerd wordt o.m. dat er in 2018
door het Zuiderzee Museum een Kromhout 2 cil. scheepsmotor in bruikleen gegeven zal
worden. Ook loopt een procedure om de van het NSM in bruikleen gegeven motoren, naast
een tweetal andere motoren, aan ons over te dragen. Ook zal de uitlaatgassenafzuig i.v.m. de
zwaardere milieueisen verbeterd moeten worden. Ook zullen door ruimtegebrek gedwongen
enige grote en niet meer in de huidige opstelling passende realia worden afgestoten,
daarnaast brengt de voorzitter het idee om te proberen een Kolibrie helikopter aan te
schaffen in stemming. Frans van Bergen licht dit idee toe door erop te wijzen dat de
complete aandrijving, inclusief de Ramjet motoren, door KMF ontworpen en gebouwd is.

Na een discussie tussen voor- en tegenstanders van een aanschaffing vraagt de voorzitter
om een stemming bij hand opsteken. Hieruit blijkt dan een grote meerderheid van de
aanwezigen voor de aanschaffing is. Na deze discussie komt de samenstelling van de
Kascontrolecommissie aan de orde, desgevraagd zeggen de beide aanwezige leden van deze
commissie toe dat zij volgend jaar deze taak weer op zich willen nemen, de secretaris zal Jan
van der Beek vragen of hij zich hierbij wil aansluiten.
Het aan ieder aanwezige uitgereikte Jaarverslag 2017 wordt door de voorzitter puntsgewijs
toegelicht, een toelichting die geen vragen overliet. Voor de leden die niet aanwezig konden
zijn is een exemplaar van dit verslag bij de secretaris te verkrijgen. Een belangrijk
agendapunt was ook de benoeming van twee nieuwe bestuursleden, Leo Smit heeft om hem
motiverende redenen bedankt voor het bestuurslidmaatschap, Gerard van Gelswijck was
bereid de functie van secretaris ad interim waar te nemen. Daarna bedankte de voorzitter
Raymond Terpstra voor zijn geste om, ondanks de mogelijkheid voor hem om statutair af te
treden, de functie van penningmeester te blijven vervullen tot er een opvolger gevonden zou
zijn. Tijdens zijn bestuursperiode zijn een aantal dingen ten voordele van de vereniging
geregeld o.m. de verkrijging van de ANBI status en de teruggave van de BTW over de vijf
jaren voorafgaand aan zijn penningmeesterschap. De voorzitter besluit zijn woorden met het
aanbieden van 2 kistjes wijn en spreekt de hoop uit dat deze in rust en gezondheid genoten

mogen worden. Daarna geeft het eerste nieuwe bestuurslid Antoinette Tanja de gelegenheid
iets over haarzelf en haar motivatie te vertellen.
Deze vertelt dat ze, met een achtergrond in het maatschappelijk werk, diverse functies
heeft gehad in de volksvertegenwoordiging en op het ogenblik o.a. als vrijwilliger werkzaam is
in het Stedelijk Museum. Ze wil zich inzetten voor het verhogen van het aantal bezoekers
door het verbeteren van de communicatie, haar benoeming geschiedt bij acclamatie.
Dan stelt de voorzitter Pim Huizing voor en geeft hem ook gelegenheid iets over zichzelf te
vertellen, hij zegt dat hij een economische opleiding heeft gehad en in diverse functies in het
bedrijfsleven werkzaam is geweest, laatstelijk bij IHC Merwede als HR-manager.
Ook deze benoeming geschiedt bij acclamatie, aan beide nieuwe bestuursleden wordt een
Kromhout insigne uitgereikt.
Na het vaststellen van de datum voor de ALV 2019, te weten 30 maart 2019 wordt
overgegaan op de rondvraag. Door Ger Berkhout wordt gevraagd of en hoe de inventaris
verzekerd is, hierop wordt geantwoord dat de bruiklenen verzekerd zijn voor een door de
bruikleengever op te geven waarde. Van de overige inventaris is computerapparatuur, inhoud
van vitrines, kunstwerken e.d. verzekerd, van motoren en overige machines wordt aangenomen
dat deze zo robuust zijn dat een eventuele brandschade tegen betrekkelijk geringe kosten te
herstellen is.
Jack van Loo geeft aan dat er binnenkort een reünie van oud Kromhout/ Werkspoor/ Stork/
Wärtsilä-medewerkers georganiseerd zal worden. Gooike van Slooten mist de kaartjes met
de namen van de bestuursleden en de welkomst kaartjes voor de aanwezige leden. Secretaris
zegt toe dat deze volgend jaar weer aanwezig zullen zijn. Lieuwe van der Woude zegt dat er
een boek is verschenen met de geschiedenis van het ms Oranje van de SMN, in zijn tijd het
snelste passagiersmotorschip ter wereld. De voorzitter sluit de vergadering door het
bedanken van de aanwezigen voor hun inbreng en in het bijzonder Marcel Langenberg en Piet
de Jong voor het verzorgen van de catering, waarvan hij hoopt dat we daar straks allemaal
van zullen genieten.
GvG 03-06-2018

Kort overzicht van de historie de Stichting Werf ’t Kromhout
Omstreeks 1970 was, ten gevolge van de heel West-Europa treffende crisis in de zware
industrie, de Werf “t Kromhout ontmanteld en verlaten. Ook werd omstreeks die tijd het
Nederland Scheepvaart Museum verhuisd van Amsterdam-Zuid naar het leeggekomen ’s
Lands Zeemagazijn.

Het idee ontstond om op de verlaten werf ’t Kromhout een depot voor de grotere realia van
het NSM te vestigen. Later werd dit gekoppeld aan een ander initiatief, n.l. het
bijeenbrengen van een collectie scheepsbouwmachines en gereedschappen en deze collectie

voor het publiek toegankelijk te maken. Er werd een “Stichting Werf ’t Kromhout” opgericht
om deze doelstelling te realiseren, het bereiken van deze doelstelling werd onder meer
mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het “Prins Bernhard Cultuurfonds”. De
Stichting ontplooide allerlei activiteiten om belangstelling te trekken voor het museum zoals
restauratie of nieuwbouw van replica’s van kleinere historische bedrijfsvaartuigen. Dit werd
gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder leiding van een paar ervaren
scheepsbouwers. Ook werd in 1974 de “Vereniging van Vrienden van de Stichting Werf ’t
Kromhout” opgericht om meer inkomsten te kunnen verwerven. Ondanks alles bleef de
financiële situatie precair en nam de Stichting een aantal maatregelen om hierin verbetering
te brengen, de bouw van replica’s werd gestopt en de beide scheepsbouwers werden, per 1
dec. 1986 huurders van de scheepswerf, de Stichting slaagde er in de Gemeente Amsterdam
het gehele Kromhoutcomplex te laten kopen en het aansluitend in erfpacht uit te geven aan
de Stichting. Een van de voorwaarden was echter dat de Stichting werf en opstallen
zou(laten) restaureren. In afwachting van het realiseren van deze verplichting zou het
desbetreffende raadsbesluit niet geeffectueerd worden en zou de Stichting een voorschot
op de koopsom ontvangen om de exploitatie voort te kunnen zetten. Op 1 december 1991 werd
de complete museuminventaris overgedragen aan de Vereniging om te voorkomen dat deze in
een eventueel faillissement van de Stichting betrokken zou worden. Ook werd in deze tijd
het accent van de collectie van scheepsbouw verlegd naar de mechanische
scheepsvoortstuwing. De Stichting slaagde er in het “Amsterdams Monumenten Fonds” te
interesseren voor het restaureren van de Werf ’t Kromhout. Om dit ook juridisch mogelijk te
maken werd de doelstelling van de Stichting gewijzigd in “Het geven van een opdracht aan
het “Amsterdams Monumenten Fonds” tot ontwikkelen van een plan om tot een
kostendekkende exploitatie van de locatie te kunnen komen en na goedkeuring en uitvoeren
van dit plan de exploitatie op zich te nemen. Tijdens de uitvoering van het goedgekeurde plan
fuseerde het “Amsterdams Monumenten Fonds” en de “Amsterdamse Maatschappij tot
Stadsherstel” tot “Stadsherstel Amsterdam”. In augustus 2001 waren de
restauratiewerkzaamheden afgerond en kon op zaterdag 25 augustus 2001 Jonkheer mr.
F.O.J. Sickinghe, bestuursvoorzitter van Stork, de gerestaureerde hallen van werf en
museum met enig ceremonieel voor geopend verklaren.

In een bespreking, na de heropening van het museum, bleek dat Stadsherstel Amsterdam niet
de exploitatie van het museum wenste voort te zetten, maar wel een voorzetting hiervan door
de Vriendenvereniging wilde faciliteren, de voorwaarden waaronder zijn toen in een convenant
vastgelegd. Inmiddels is gebleken dat door veranderde inzichten en maatschappelijke
ontwikkelingen beide partijen, zowel Stadsherstel Amsterdam als de Vereniging Museum ’t
Kromhout behoefte hebben om na meer dan 15 jaar het convenant te actualiseren.
Gerard van Gelswijck Secretaris a.i.

Samenwerking Museum ’t Kromhout en het Stork Restaurant.

Door de dreiging van de sloop van het oudste deel van de Kromhoutfabriek in noord is er
contact geweest met het Stork Restaurant en ons museum. Mede door onze digitale mailing
naar o.a. de LVBHB (Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig)
werd deze mail verder verspreid naar talrijke Kromhoutliefhebbers en mensen met
historisch besef.

Dit resulteerde in een samenwerking tussen ons museum en het Stork restaurant. Het
zichtbare resultaat hiervan zijn een aantal historische foto’s die door ons beschikbaar zijn
gesteld en een plaatsje hebben gekregen in het restaurant. Verder bestaan er plannen om in
dit uitstekende visrestaurant een Kromhout hoek in te richten om de historie van deze
locatie voor iedere bezoeker duidelijk te maken. Al is dit door de industriële details in dit
gebouw ook nu al duidelijk te zien.

G.H.

Nieuwe aanwinsten.

Van Mw. C. van Stein uit Purmerend:
-Balpen en jubileumtegel Ver. Vrienden van Kromhout 1990-1995.
-Jubileumbord 100jaar KMF 1867-1967.
-Document over beloonde wenk van dhr. P.J. van Stein.
Al eerder door Mv. C. van Stein geschonken vaantje, embleem en speldjes. Deze zijn te
vinden in de vitrine naast de voetbalwisseltrofee.

Door Mw. D. Rietbergen uit Amsterdam drie boeken:
-Amsterdamse autobussen 1908-1960 van Fred van der Spek
-Kadraaiers en zeekastelen door Ton Heijdra
-De plantage, Kadijken en oostelijke eilanden.

Toch nog een paar anekdotes uit de memoires van Jack van Loo.
Dit verslag komt in de volgende Kromhout uitgave maar een belangrijk stuk uit zijn brief wil
ik u niet onthouden. Redactie.
Anderhalf jaar geleden op 17 december 2016 heb ik een reünie opgestart onder het motto:
Societeit SWDIESEL SOOS
Oudgedienden en ex-collega’s van Stork Werkspoor Diesel Wartsila Nederland.
In navolging en wegens het zeer grote succes en daardoor voor herhaling vatbaar.
Eerstvolgende reünie staat gepland op zaterdag 18 augustus 2018
Landschap Theater de Polletuin
Haakswold 33
7961 LD Ruinerwold
Telefoon: 0522 262240 of 06 53845050
Jack van Loo
10 jr. Kromhout + 10 jr. Werkspoor + 10 jr. Stork + 10 jr. Wartsila = 40 jaar motoren kennis

Digitaliseren van Foto’s.
Om een idee te krijgen van het werk dat op dit gebied gedaan wordt geef ik u de volgende
link met foto’s van de Kromhout Motoren Fabriek. (Met dank aan Gerard de Goede)

https://myalbum.com/album/nMefSN05vOJy

Van de redactie:
Omdat heel Nederland op dit moment gek wordt gemaakt door de privacyregels doe ik daar
ook maar even aan mee. De adresgegevens van onze leden worden beheerd door onze
administratieve medewerkster. Deze zijn bestemd voor het toesturen van onze
kwartaaluitgaven, oproepen voor de ledenvergadering en voor de contributie. Daarnaast
beschikt de redactie over de postadressen en E-mailadressen van een deel van deze leden
voor het sturen van onze papieren of digitale uitgaven. Ook beschikt de redactie over de emailadressen van onze (oud)-vrijwilligers, sponsoren, bevriende musea en
behoudsorganisaties. Kortom van iedereen die onze uitgave ontvangt en ons museum een warm
hart toedraagt. Al deze gegevens zijn opgeslagen op beveiligde computers en alleen bestemd
voor bovengenoemde redenen. Voor vragen hierover kunt u altijd contact opnemen (op
dinsdagen) met ons museum of via de mail met de redactie.
G.H.

