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Van de Bestuurstafel.
De decembermaand is die waar wij allen uitzien naar de gezelligheid van de kerst en de goede
voornemens voor het nieuwe jaar. Het afgelopen kwartaal is veel energie gestoken in de
lopende restauratieprogramma’s waaronder die van de 2h3 motor die mogelijk aan het einde
van het jaar weer operationeel is. De werking van ons uitlaat- afzuigsysteem is aanzienlijk
verbeterd en wij draaien nu praktisch “roetvrij ”. Met een krachtiger ventilatiemotor kunnen
wij ons systeem verder optimaliseren. De informatieschermen van de Diesel A-Framemotor,
de Kolibriehelikopter alsmede die van de Fokker Genet Major Stermotor en het
vrachtwagenchassis met de “underfloor “motor (het Scholletje) zijn opgeleverd en
operationeel. Hopelijk zullen eind december die van de “Gloeikop “ en de “K“ en “H” motoren
ook gereed komen. De schermen geven veel achtergrondinformatie over het gebruik,
techniek, en er is een educatieprogramma aan gekoppeld. De uitvoering is 2 talig en voorzien
van veel beeldmateriaal d.m.v. foto’s en filmpjes.

Hiervoor grote dank aan de externe vrijwilligers van de filmclubs in Amsterdam,(Paulien van
den Tempel en Vinkeveen (Annelies Heesakkers) en onze eindredacteur Guido Ganzeman.
De interviews, de levensverhalen van 8 personen die bij Kromhout hebben gewerkt en of
nauwe banden hiermee hadden zijn afgerond. Deze worden nu verder bewerkt voor het
archief en in verkorte vorm voor latere presentatie in ons museum.

Een eerste start is gemaakt met een 4 daagse smeedcursus onder leiding van Frans van
Bergen en konden vier mensen hun werkstuk mee naar huis nemen. Ook hier dank aan Frans
die geheel belangeloos deze cursus heeft opgezet en gegeven!
Aan ons educatieprogramma voor onderwijsinstellingen wordt deze maand toegevoegd een
programma “weekendschool”. Een initiatief van de gemeente Amsterdam om jongeren uit
kansarme gezinnen voor te bereiden op het beroepsonderwijs. Tegen het einde van het jaar
raken onze voorraden veelal op, en zo zijn aan ons schenkingen gedaan door de fa Slurink voor
de nodige smeerolie en de firma Vidol voor onze GTL brandstof.

Wij zijn blij met deze giften waardoor wij weer een jaar volop kunnen draaien!
Bij een bezoek aan de museadepots van het Scheepvaartmuseum en het
Enhuizeropenluchtmuseum hebben wij voor ons museum interessante “objecten ”gevonden die
een goede aanvulling op onze bestaande collectie kunnen zijn. In onze volgende nieuwsbrief
kunnen wij hierover mogelijk meer berichten.
Nu de kerstperiode en het einde van dit jaar aanbreekt willen wij iedereen bedanken die zich
voor ons museum hebben ingezet. Deze keer extra aandacht aan Ruud en Peter die “in alle
stilte” verder werken aan de ontsluiting van ons archief, Gert voor de digitalisering van ons
fotobestand en de verzorging van onze nieuwsbrieven, en Lenie die met succes ons nieuwe
boekhoudprogramma heeft geïntroduceerd.
Tenslotte alle vrijwilligers van de dinsdag maar zeker ook zij die hun zondagen hebben
vrijgemaakt om onze extra zondagopenstellingen mogelijk te maken.
Namens het bestuur gezellige kerstdagen en gezond en succesvol nieuw jaar!
Maurice de Gruyter (Voorzitter)
PS:
Voor volgend jaar: De Algemene Ledenvergadering is vastgesteld op zaterdag 31 maart
De uitnodiging hiervoor volgt later.

Smeedles van Frans.

(Met speciale dank aan het Koperen Stelen Fonds)

De eerste smeedcursus is inmiddels achter de rug. Voor deze cursus hadden zich Hans en
zijn werkmaat Marco, Jan, Lydia en Eric gemeld.
Lydia en Eric deelden een smidse. Even allemaal voorstellen;
Hans was al eens met zijn partner op zondag in het museum geweest en raakte niet
uitgekeken, en wel zo dat zijn partner maar alleen naar huis ging. Hans nam weer Marco van
zijn werk mee. Hans is technisch vakman, lost problemen op, innoveert, repareert,
onderhoudt en dat doet Hans vooral bij de bloemenveiling in Aalsmeer. Voor vakkundige
assistentie huurt Hans weer Marco in. Marco is ook vader maar auteur, weet niet van hoeveel.

Dan was er Jan, ook bekwaam in techniek en onderhoud, repareert apparaten in horeca en
winkels. Ook nog eens trotse vader van 6 kinderen en hij werd tijdens de cursus (weer?) eens
opa ook. Gefeliciteerd Jan!, Jan keek erbij alsof het routine was, het zal dus wel niet de
eerste zijn. in ieder geval allemaal techneuten die dat ijzer wilden vormen precies zoals zij
wilden. Dat heb je met die mensen. Lydia is moeder van 4 kinderen en oma van 3 kleinkinderen
en werkt als laborante op een laboratorium die bouwmaterialen, verven, coatings etc. testen.
Eric is u wel bekend, toevallig ook vader van 4 en opa van 3 al weet je dat met oud
zeevarenden maar nooit.

Vlnr: Lydia, Frans, Hans, marco, Jan met alle werkstukken van de smeedzondag.
Frans had zijn eigen smidse opgesteld. Er is tijdens de dinsdagen maanden lang aan de
rookgasventilator en schoorstenen van de extra smidsen gewerkt. Nu was eindelijk de eerste
dinsdagavond smeedles aangebroken en stond het blik met Engelse (smeed)drop klaar. Frans
had de smidsen goed opgestookt en eigen mooie werkstukken meegenomen.
We begonnen met de basis instructies en Frans had wat voorbeelden op de schoorsteen
getekend om te maken. Dan volgde de instructie hoe vuur, hamer, werkstuk en aambeeld te
hanteren. De eerste avond maakten we van vierkant staf ronde punten. Dat was al lastig zat.
En sloeg je naast het werkstuk dan stuiterde de hamer weer rakelings langs je hoofd terug.
Oppassen dus, veiligheid voorop, bril, handschoenen en lederen schort zijn noodzakelijk.
Het zweet stond menig cursist al snel op het voorhoofd en de hamer het werk laten doen is
toch nog een lastig ding. De neiging bestaat met de steel van de hamer mee te duwen. En
Frans moest zijn best doen hoe het wel moest. Ik moet mijn vader postuum nog een
compliment geven want die zei altijd al dat je mensen boven de 50 moeilijk kunt corrigeren.
Gelukkig waren de cursisten niet allemaal zo oud. En Jan smeedde alsof zijn leven er van af
hing het ene werkstuk na het andere. En dan mocht je het werkstuk niet te lang in het vuur
laten liggen want dan vliegen de sterren er af en verbrandt het. Zo beleefde Marco al snel
dat zijn plat gesmede plantenblaadje deels verbrandde toen hij even te lang stond te kletsen.
De vonken vlogen er af. Nou ja; het was toch herfst dus goed gedaan Marco!
Onder het bijvullen de Engelse drop kregen in de loop van de avonden de werkstukken meer
herkenbare vormen en werden er mooie onverbrande blaadjes, flesopeners, messen, etc.
gesmeed.
De laatste dag was een zondag. Vroeg op, om 09:00 paraat en dat voor de zondag. De
cursisten moesten de slaap nog uit de ogen wrijven. Maar met een goede bak koffie waren we

weer snel bij de tijd. Deze volle dag hadden we de gelegenheid grotere werkstukken te
maken, we mochten zelf weten wat. Deze dag was erg productief, kijk wat er op de tafel ligt.
haken, poken, flesopener, kandelaar, slangen.

Frans was tevreden over het resultaat dus dan is het goed gelukt. De cursisten waren erg
enthousiast, zo erg dat er gelijk een reünie bekokstoofd werd om met deze groep in februari
een dag in het weekend te smeden. Geslaagde cursus? , het lijkt ons wel!
Cursist Eric
Redactie: 40 jaar geleden begon onze stichting al met een cursus scheepsonderhoud. Op 5
avonden leerde men alles over touw, hout en motoronderhoud. Kosten toen f 55,- Het is mooi
dat de animo voor oude ambachten na 40 jaar nog steeds levend is.

Kromhout op de rail
Amsterdam, gelegen aan ‘t IJ, een vroegere zeearm verbonden met de Zuiderzee, was een
getijdehaven met alle problemen van dien, zoals verzanding en verzilting. In 1872 werd ’t IJ
van de Zuiderzee afgesloten door de aanleg van een dam van Schellingwoude tot het
Zeeburgereiland. In de dam werd een sluizencomplex en een gemaal opgenomen. Het project
werd in 1872 voltooid en in gebruik genomen.
De dorpen Nieuwendam, Buiksloot, Schellingwoude, Durgerdam, Ransdorp en andere werden in
1921 bij Amsterdam gevoegd. In de loop van de tijd werd een groot deel van ’t IJ
ingepolderd. Zo ontstonden onder andere de Buiksloter - en Nieuwendammer Ham. Bovendien
werden de Oostelijke eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg aangelegd. Aan de
noordzijde van ’t IJ werden in de loop der tijd vele bedrijven gevestigd. Enkele daarvan
waren Scheepswerf Verschure, Ketjen Zwavelzuurfabriek, de Nederlandse Draad en Kabel
Fabriek, Draka, de Kromhout Motoren Fabriek, Ducroo & Brauns, de Amsterdamse Droogdok
Maatschappij, de Nederlands Dok Maatschappij N.D.M. en de Nederlandse Scheepsbouw
Maatschappij N.S.M. De laatste twee in 1947 gefuseerd tot de Nederlandse Dok en
Scheepsbouw Maatschappij N.D.S.M. In 1867 verkreeg Daniël Goedkoop de scheepswerf ’t
Kromhout, bouwde schepen, daarna stoomketels en -machines en vervolgens ook motoren.
Uiteindelijk werd de ruimte aan de Hoogte Kadijk te klein en werd in Amsterdam Noord, aan
’t IJ, een nieuwe fabriek gebouwd, de Kromhout Motoren Fabriek.
Bij de K.M.F. werden niet alleen scheeps- en stationaire (diesel)motoren gebouwd maar ook
allerlei andere producten. Van vrachtwagens, autobussen, vliegtuigmotoren tot
gasgeneratoren die het tijdens de Duitse bezetting in de jaren 40 mogelijk maakten om
auto’s van brandstof te voorzien.
Maar, Kromhout maakte ook diesel-aangedreven locomotieven en deed dat in samenwerking
met onder andere Ducroo & Brauns, gevestigd aan de Valkenweg in Amsterdam Noord en deel

uitmakend van het industriële lint van de noordelijke IJ-oever in de directe nabijheid van de
Amsterdamse Droogdok Maatschappij.

Beeld van de Noordelijke IJ-oever afgesloten
en buiten IJ

Het zicht in de jaren 50 op de Amsterdamse
Droogdok Maatschappij A.D.M. waarachter zich
de Kromhout Motoren Fabriek bevindt.

Daar werden de onderstellen en casco’s van de locomotieven vervaardigd. Eén van die
locomotieven was in 1935 geleverd aan de Nederlandse Tramweg Maatschappij, N.T.M. Hij
werd vanaf juni 1936 ingezet voor personenvervoer op de lijn Sneek – Heerenveen en heeft
tot 1942 dienst gedaan.

De in revisie genomen locomotief
De locomotief werd toen naar Oostenrijk verkocht waar de 8 LS Kromhout Gardner motor is
vervangen door een vrachtwagenmotor van het merk Steyr. In 1990 kwam de loc weer terug
in Nederland door toedoen van de Stichting Brabant Rail en is in 1994 in bruikleen gegeven
aan de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik waar hij werd gerestaureerd, voorzien van een
Perkins 8-cilinder motor van 140 pk en bedrijfsklaar gemaakt.

De locomotief in volle glorie na restauratie

L. van der Woude.

Bronvermelding;
Periodiek De Stoomtram,
“Kromhout mijn-, smalspoor- en normaalspoorlocomotieven” van A. Steenmeijer en
Koninklijk College Zeemanshoop.

Stichting Museum Fort aan den Hoek van Holland
Enige jaren geleden kreeg ons museum een in bruikleen aan Stichting Museum Fort aan den
Hoek van Holland gegeven Hercules aggregaat motor terug. Dit is het verhaal van deze
stichting waarin veel paralellen te trekken zijn met ons eigen Kromhoutmuseum.
Het bunkermuseum zat oorspronkelijk in het Fort aan den Hoek van Holland. Hierin hadden ze
een mooie expositie ingericht waar ook aan scholieren uitleg werd gegeven over het ontstaan
en de geschiedenis van de bunkers, de verdediging van de Nieuwe Waterweg en de
bescherming van de Rotterdamse haven. Dit museum gaf samen met het Atlantik Wall
Museum een goede indruk van het gebied rond Hoek van Holland.

Het Fort was echter eigendom van de gemeente Rotterdam en deze gemeente stelde een
beheerder aan voor dit complex. Het gevolg was dat de huur hiervan fors omhoog ging en de
stichting noodgedwongen dit complex moest verlaten. In tien dagen tijd zijn zij, de
vrijwilligers, erin geslaagd de hele expositie uit het Fort weg te halen en ergens anders op te
slaan. Gevolg hiervan was dat er een leeg Fort overbleef waar eigenlijk niemand meer iets aan
had. Onze Hercules motor kwam in deze tijd terug naar ons museum. Na onderhoud hieraan
loopt deze motor weer als een zonnetje.
Gelukkig kregen de vrijwilligers de beschikking over Bunker Bremen ( Strandweg 21, 3151 HV Hoek
van Holland) en hier is men begonnen om een nieuwe expositie op te bouwen. (zie website)

Zoals op de foto’s te zien is, is dat goed gelukt. De ervaren rondleider schetste een goed
beeld van de geschiedenis van dit gebied en dit werd toegelicht met foto’s, film, diorama’s en
een rondleiding buiten de bunker. In het voorjaar is het ook mogelijk om een rondleiding te
krijgen door het uitgebreide gangenstelsel dat de verschillende bunkers met elkaar verbind.
Door de aanwezige vleermuizen is deze bezoekperiode beperkt. Het hele gebied is
beschermd natuurgebied en daardoor nog bijna helemaal intact.
Wat zijn nu de paralellen waarmee ik begon.
Beide musea worden gerund door vrijwilligers.
De bezoeker krijgt een rondleiding op maat.
Beide musea zijn geen eigenaar (meer) van de locatie.
De collectie van beide musea geeft de locatie een unieke waarde.

Beide musea geven een uniek stukje geschiedenis weer voor bezoekers, maar ook voor
educatieve groepen zoals scholen.
Beide musea zijn beperkt open en krijgen geen subsidie.
Museum Stichting Fort aan den Hoek van Holland is nu uitgeweken naar bunker Bremen die
eigendom is van het Zuid-Hollands Landschap en kunnen weer gaan opbouwen.
Museum ’t Kromhout zit nog op de Hoogte Kadijk, maar sommige vrijwilligers zijn er niet zo
gerust op dat dit zo zal blijven.
https://www.forthvh.nl/
http://www.atlantikwall-museum.nl/

Gert Herrebrugh

Wisseltrofee terug bij Kromhout.
De Kromhout wisseltrofee van de voetbalvereniging die na de sluiting van de Kromhoutfabriek
bij de laatste winnaar C.S.C.A. achterbleef is nu geschonken aan het Kromhoutmuseum. Na
het schoonmaken en poetsen heeft deze een mooi plaatsje gekregen in onze vitrine.

Van de redactie:
De laatste maanden is Lenie van de administratie druk bezig geweest met het opschonen van
ons ledenbestand. Doordat het via verschillende personen liep is er hier en daar wel eens een
foutje ingeslopen. Als het goed is zijn nu alle opzeggingen e.d. en alle nieuwe leden nu goed
verwerkt. Bijzondere aandacht heb ik gegeven aan het bijwerken van ons digitale bestand.
Mocht u nu nog een papieren en digitale versie van onze uitgave ontvangen dan is het nog niet
helemaal goed gegaan. Laat het dan even weten.

Restauratie fotoarchief.
De laatste maanden is er gewerkt aan het restaureren van het fotoarchief van ’t museum.

Onze sponsoren.

