
JAARVERSLAG 2021
Een achtbaan in de pandemie



Wat doet Stichting NDSM-werf?

Ze programmeert, cureert, 
beheert, en activeert de ca 10 
hectare grote voormalige 
scheepswerf in Amsterdam-Noord.



Het nieuwe normaal…
Begin 2021 stond nog volop in het teken van corona. Er gold 

een harde lockdown en er was geen concreet zicht op 

versoepelingen. Toen in het voorjaar de vaccinatiecampagne 

op gang kwam, leek er ook meer perspectief te komen. In de 

zomer werd gesproken over ‘Dansen met Jansen’, openden 

we een heus stadsstrand en er ging zelfs een aantal 

evenementen door, met als climax Amsterdam Dance Event.



Helaas bleek de vreugde te voorbarig en moest er aan het 
einde van het jaar, gelukkig na een geslaagde Museumnacht, 
toch weer pas op de plaats worden gemaakt. Dat vergde veel 
geduld van iedereen. 

Ook bij Stichting NDSM-werf was de behoefte aan 
perspectief goed voelbaar. Met dat in het achterhoofd zijn de 
plannen voor 2022 toch optimistisch gemaakt en heeft de 
Stichting er vertrouwen in het komend jaar de rijkheid van de 
werf zichtbaar te kunnen maken aan de buitenwereld.

Het nieuwe normaal…



Een totaaloverzicht van onze eigen activiteiten:

• Neo-Logo’s – Annaïk Lou Pitteloud

• Intervening Public Space – zaal online expo ‘Corona in de Stad’ van Amsterdam Museum

• Nieuwe invulling Containerboog van Sue Doeksen en Jord Noorbeek
• (Un)monumenting #1 ‘Ademhaling van de stad’ van Frerara

• 5 mei-gedicht met Omar Dahmani

• Podcastserie NDSM X met zomerspecials van Radio Noord Amsterdam

• Twee Open Call winnaars: Anne-Jan Reijn en Luca Boscardin

• (Un)monumenting #2 ‘Not Forever’ met Rosa Sijben

• Stelcon Beach – kunstzinnig stadsstrand i.s.m. Museum voor Onbedoelde Kunst

• Onderzoek voor Afaina de Jong met behulp van drieluik ‘de Plotcast’

• Museumnacht Amsterdam

• NDSM Billboards: 100 jaar Tuindorp Oostzaan van Raimond Wouda

• NDSM Playbook



1 september 2019 - heden
Deze vier neons laten een set nieuw samengestelde woorden 
zien. De woorden zijn gemaakt in Helvetica, een Zwitsers 
lettertype uit de late jaren ’50, ontworpen voor zijn neutraliteit en 
helderheid.
Ondanks het feit dat deze termen nog niet in het woordenboek 
staan beschrijven ze op een accurate manier de huidige tijd niet 
alleen specifiek die van de kunst, maar ook de context van 
politiek en economie.

ANNAÏK LOU PITTELOUD | NEO-LOGOS



CORONA IN DE STAD
zaal in online expo

Mei 2020 – heden

In 2020, na de uitbraak van de pandemie, startte het Amsterdam 
Museum met de online tentoonstelling ‘Corona in de Stad’. Met 
talloze bijdragen van Amsterdammers en collega-instellingen 
maakten ze een tijdcapsule van een van de meest ingrijpende 
periodes uit de stadsgeschiedenis. Stichting NDSM-werf cureerde 
twee zalen:

- Intervening Public Space – een reflectie op huidige systemen, de 
samenleving en het gebruik van publieke ruimte.

- Ademhaling van de Stad – een verzameling van verschillende 
werken die juist deze veelal onzichtbare stadshelden op een 
tijdelijk voetstuk plaatsen.



BE KIND
SUE DOEKSEN & JORD NOORBEEK
2 maart 2021 - 16 april 2022
De eerste interventie is bedacht en 
uitgevoerd door illustrators en grafisch 
ontwerpers Sue Doeksen en Jord Noorbeek. 
Zij hebben zich met de boodschap “Be Kind” 
laten inspireren door de laatste woorden van 
wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. 
De zijkanten geven de veelzijdigheid aan van 
de NDSM-werf: een uil die voor wijsheid en 
magie staat en een hofnar die het plezier en 
vermaak symboliseert.



ADEMHALING VAN DE STAD

9 april – 18 december 2020

Wat zou een monument anno 2021 moeten of 
kunnen zijn, voor wie, en wie bepaalt dit? 

Stichting NDSM-werf nodigt voor hun 
programmareeks (Un)Monumenting makers 

en kunstenaars uit te reflecteren op deze 
vragen door een (tijdelijk) werk op de werf te 

creëren. Voor (Un)Monumenting #1 is collectief 
Frerara – Frederick Calmes, Raquel van Haver 

en Raul Balai – uitgenodigd om de 
Tekenopdracht 2020, die ze realiseerden in 

opdracht van Stadsarchief Amsterdam, op de 
NDSM-werf zichtbaar te maken. 

(Un)monumenting #1 presenteert Frerara met 
beelden uit ‘Ademhaling van de Stad’ waarin 

onderbelichte Amsterdammers en hun 
verhalen centraal staan.



VAN GOD VRIJ | OMAR DAHMANI

5 mei 2021
Stichting NDSM-werf vroeg, in 
samenwerking met de culturele partners 
van de werf, Omar Dahmani een gedicht te 
schrijven ter ere van 5 mei over vrijheid en 
solidariteit, twee begrippen die in deze tijden 
een nog bredere lading hebben gekregen. 
Het gedicht is vormgegeven en gedrukt 
door Grafische Werkplaats Amsterdam en 
samen met 5 mei maaltijdsoepen gedoneerd 
aan Stichting Cordaan. Omar Dahmani

droeg het gedicht voor op de NDSM-werf, in 
beeld gebracht door Ran Govaars, artiest 
met een studio in NDSM Treehouse.
Mede mogelijk gemaakt door het 
Amsterdams 4 en 5 mei comité en de 
culturele partners van de werf: Beautiful
Distress Grafische Werkplaats Amsterdam, 
NDSM Fuse, Nieuw Dakota, MACA, 
Stichting IJ Producties, STRAAT, 
Treehouse NDSM.

https://vimeo.com/545039625


PODCAST NDSM X

In 2021 gingen we door met podcasten. We spraken 
diverse gasten met een link naar de werf of naar onze 
programmering en activiteiten. Daarnaast werden we 
in de zomer (en nog een beetje langer) vervangen door 
onze vrienden van Radio Noord Amsterdam. 

Te gast waren in seizoen 2:

• Sue Doeksen en Jord Noorbeek (Containerboog)

• Selby Gildemacher (Radio Noord Amsterdam)

• Dajo Bodisco en Mike van Wetten (Moving Arts 
Center Amsterdam)

• Arthur Kneepkens en Hilda Moucharrafieh (Over 
het IJ)

• Aukje Dekker en Samira Ben Messaoud (Sexyland 
World)

• Frederick Calmes en Raoul Balai (Ademhaling van 
de stad)

https://soundcloud.com/ndsm/sue-doeksen-en-jord-noorbeek-over-hun-nieuwe-werk-op-de-werf?in=ndsm/sets/seizoen-2&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/ndsm/wat-is-de-rol-van-kunstenaars-in-het-gentrificatiedebat-met-selby-gildemacher?in=ndsm/sets/seizoen-2&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/ndsm/18-ndsm-is-een-nieuwe-broedplaats-rijker-moving-arts-center-amsterdam-aka-maca?in=ndsm/sets/seizoen-2&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/ndsm/19-hoe-breek-je-gebieden-en-kunst-open-naar-publiek-met-arthur-kneepkens-en-hilda-moucharrafieh?in=ndsm/sets/seizoen-2&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/ndsm/20-is-er-leven-na-societeit-sexyland-met-aukje-dekker-en-samira-ben-messaoud?in=ndsm/sets/seizoen-2&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/ndsm/ademhaling-van-de-stad-wat-betekent-dat-eigenlijk-in-gesprek-met-frederick-calmes-en-raul-balai?in=ndsm/sets/seizoen-2&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


OPEN CALL 2021

In 2021 schreven we weer een Open Call uit, 
waarbij maar liefst twee inzendingen konden 

worden gerealiseerd. Het eerste werk was 
‘Public Air Filters’ van kunstenaar Anne-Jan 

Reijn in samenwerking met Nieuw Dakota en 
het tweede werk van van NDSM Loods 

‘bewoner’ Luca Boscardin met zijn ‘Animal
Factory’.



NOT FOREVER | ROSA SIJBEN 
25 juni – 2 september 2021

We nodigden kunstenaar Rosa Sijben uit voor ons 
programma (Un)monumenting om een werk te maken. 

Zij creëerde het werk ‘Not Forever’; een blauwe 
zwerfkei, gemaakt van hergebruikte materialen van 

onder andere het voormalige Sexyland-gebouw. Dit 
werk was als een monument voor de tijdelijkheid, zoals 

deze ook op NDSM heerst. De kei heeft een zomer lang 
op diverse plekken gelegen, waar deze door 

verschillende communities van werfgebruikers werd 
verzorgd.



STELCON BEACH

Augustus – september 2021

We vroegen het Museum voor Onbedoelde 
Kunst en Dat.Kantoor om onze kantooroever om 
te toveren tot een artistiek stadsstrand. Zij gaven 
ons Stelcon Beach, naar de stelcon platen die zo 
kenmerkend zijn voor de werf. Met diverse 
workshops, artiesten en een wekelijks 
wisselende tentoonstelling, gaven zij de werf wat 
extra kleur tijdens de zomer.



NDSM X | ZOMERSPECIALS MET RADIO 
NOORD AMSTERDAM

In de zomer van 2021 hebben we een korte pauze 
ingelast met de reguliere uitzendingen van de podcast 
NDSM X. We vroegen onze vrienden van Radio Noord 
Amsterdam om een aantal speciale zomerafleveringen 
te maken rondom diverse thema’s die op dat moment op 
de werf speelden. Deze afleveringen zijn hier terug te 
beluisteren:

1. Stenen in Noord

2. Talen in Noord

3. Drijven in Noord

https://soundcloud.com/ndsm/stenen-in-noord-radio-noord-amsterdam-voor-ndsm-x?in=ndsm/sets/radio-noord-voor-ndsm-x&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/ndsm/talen-in-noord-radio-noord-amsterdam-voor-ndsm-x?in=ndsm/sets/radio-noord-voor-ndsm-x&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/ndsm/drijven-in-noord-radio-noord-amsterdam-voor-ndsm-x?in=ndsm/sets/radio-noord-voor-ndsm-x&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


TOREN VAN BABEL

23 september 2021 – 19 juni 2022

Hoe zou een hedendaagse Toren van Babel eruit zien, met juist zoveel mogelijk mensen 
met verschillende achtergronden, talen en stemmen, dat is wat Guido van der Werve
met dit project bevraagt. Stichting NDSM-werf en TAAK hebben deze vraag 
vormgegeven in een architectonische installatie waarin een zekere meerstemmigheid 
van de stad tot uitdrukking komt. De nadruk ligt juíst op het verschil, de verscheidenheid 
en de (culturele) rijkdom die daarin schuilt. 

In verschillende speciaal ontwikkelde workshops konden Amsterdammers en 
gemeenschappen met verschillende culturele, politieke, sociale of religieuze 
achtergronden van uiteenlopende leeftijden deelnemen. Uitgangspunt was de vraag 
hoe zij nadenken over hun ideale stad en welke waarden daarin voor hen van belang zijn. 
De workshops werden gegeven door kunstenaars Fouad Lakbir, Tina Lenz, Mick La 
Rock, Olfa Ben Ali, Bengin Dawod, Rianne van Duin, Brendan Jan Walsh en Perrine
Philomeen die allen vanuit hun eigen praktijk en discipline werken met thema’s als 
eigenaarschap, zichtbaarheid en het vertellen en uitwisselen van verhalen. Deze 
‘bouwstenen’ kregen een plek in de installatie. 

Bekijk hier de videoserie die we over dit project maakten.

https://vimeo.com/showcase/8959461


MUSEUMNACHT

6 november 2021

Voor de vierde keer deden we mee aan de 
Museumnacht Amsterdam. Met rondleidingen van 
Museum voor Onbedoelde Kunst, optredens van 
het Nieuwendammer Shantykoor en een 
openstelling van Stichting NDSM herleeft. 
Daarnaast hadden we een bar en silent disco van  
Rauw Brouwers. Daarnaast was het programma 
afgestemd op de andere partners op d e werf: 
Nieuw Dakota, MACA en STRAAT.  Op de NDSM-
werf werden zo’n 1.200 bezoekers geteld.



(COME TO) LIGHT
12 november 2021 – 15 februari 2022

Deze wintermaanden presenteert Stichting NDSM-werf de expositie (Come
To) Light, bestaande uit lichtwerken van vier internationale makers. Zij 
belichten met hun werken voor hen belangrijke thema’s of personen. De 
makers geven daarmee antwoord op de vraag: wie of wat mag in publieke 
ruimtes meer in de spotlight staan? Met deze expositie wil Stichting NDSM-
werf meer ruimte voor (de discussie rond) publieke waarden en 
meerstemmigheid. Daarnaast willen we ook de historische en culturele waarde 
van de werf voelbaar maken met behulp van verschillende artistieke 
interventies. 

De opening van de tentoonstelling organiseerden we met Serginho Stekkel en 
Isabeau Keurntjes in het kader van ons young curator programma.

Lees hier de interviews en meer achtergrond over deze expositie

https://www.ndsm.nl/?s=come+to+light


DE PLOTCAST

november 2021 – januari 2022

Architect Afaina de Jong ging op pad om de behoefte inzake 
publieke ruimte van Noorderlingen in kaart te brengen. Dit 
als voorbereiding op haar ontwerp voor het vrijgekomen 
kavel, waar voorheen Societeit Sexyland zat. Met hulp van 
verschillende podcastmakers doet zij verslag. De 
afleveringen zijn hier terug te luisteren:

1. Jesper Buurskink – Hijskranen en voortuinen

2. Radio Noord Amsterdam – Plot in Noord

3. Respons Podcast – Succes Niet Gegarandeerd

https://soundcloud.com/ndsm/de-plotcast-1-hijskranen-en-voortuinen?in=ndsm/sets/de-plotcast&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/ndsm/de-plotcast-plot-in-noord-radio-noord-amsterdam-mixdown?in=ndsm/sets/de-plotcast&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/ndsm/de-plotcast-5-succes-niet-gegarandeerd?in=ndsm/sets/de-plotcast&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Ook deze activiteiten konden in de zomer 
nog doorgang vinden:

• IJ-hallen
• Midzomer Mokum

• Danslab lessen voor kinderen

• NDSM Kinderwerf (2 x)
• Circusbende

• Yasser Ballemans – Klein 
Amsterdam

• Stedelijk Museum - Tinguely boot 

• De Werftuinen
• Over het IJ presenteert:

• This Road Show i.s.m. This Art 
Fair

• Kermis (Circusbende, Babok en
Pieter Post)

• 1m2 groen met K. MacBride 



W
Sissel Marie Tonn, Plastic Hyper Sea - Sonic Acts

Werftuinen

RAEVRehearsal @ ADE

Kermis



De online cijfers nog even op een rijtje

• Unieke websitebezoeken: 235.194
• Facebook-volgers: 30.242
• Instagram-volgers: 7.019
• Podcast streams: 5.798
• LinkedIn-volgers: 907



Organisatie
Het team werd versterkt met de 
komst van Mette Stam als 
Operations Manager en Maral
Kalami als Eventmanager



Zo zag de organisatie er in 2021 uit:

Team
• Alex Both (beheerder)

• Janine Driessen (eventmanager, freelance)

• Robin van Dijk (stagiaire, 1 maart – 28 augustus)

• Petra Heck (curator)

• Teus Hagen (stagiair tot 28 februari)

• Lisa Kraan (stagiaire sinds 1 november)

• Maral Kalami (eventmanager, freelance sinds 1 augustus)

• Clarissa Riemersma (financial controller tot 1 augustus)

• Ewa Scheifes (programmamaker)

• Eric Seleky (marketing- en communicatiemanager)

• Mette Stam (operations manager, sinds 1 oktober)

• Josan van der Storm (office manager)

• Tim Vermeulen (directeur)

Bestuur
• Eric van Eerdenburg

• Bart van Heugten (penningmeester)

• Nora van der Linden

• Bart Rutten (secretaris)

• Marcia Sookha (voorzitter)

• Marinus Wisselink (sinds 1 maart)



Deze partijen en mensen danken wij voor de 
fijne samenwerking:
3X3 Unites

ADE

Afaina de Jong

Anne-Jan Reijn

Alice Wong

Annemieke Dannenberg

Blokwerk 

Brendan Jan Walsh

Bureau Verkeersregelaar Nederland

Boogieland Foundation

Cannibale Royale

Crys Leung

Danslab

Erik’s House

Frans Stuy

Fouad Lakbir

Gemeente Amsterdam

Goldendean

IJ-hallen

IJver

Jesper Buursink

Johannes Büttner

Kaap de Groene Hoop

Kultlab

Luca Boscardin

MACA

Mick La Rock

MidzomerMokum

Museum voor Onbedoelde Kunst

NDSM Herleeft 

NDSM kinderatelier

NDSM Treehouse

NDSM-Fuse

Nieuw Dakota

Noorderlicht

Olfa Ben Ali

Over het IJ Festival

Perrine Philomeen

Pllek

Radio Noord Amsterdam

Respons Podcast

Rianne van Duin

Serginho Stekkel & Isabeau Keurntjes

Stadsdeel Noord

Stevens en partners

Stichting Kinetisch Noord

Stichting Museumnacht Amsterdam

Stichting TAAK

STRAAT

Stichting Trammeland

This Art Fair

Tina Lenz

Vandejong Creative Agency

en

alle kunstenaars, creatieven en ondernemers waarmee we 
samenwerkten of hebben bijgedragen aan het NDSM Playbook en alle 
enthousiaste vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de Toren van 
Babel.



EINDE


