Myne heeren.		
Hiermede hebben wy het genoegen U op te dragen:- “Het gieten van het aluminium plafond
en de pilasterdeelen”, bestemd voor de Grand Hall van het in aanbouw zynde ss “Nieuw
Amsterdam”
Dit is de aanhef van de brief dd. 4 mei 1937 van de N.V. Nederlandsch-Amerikaanse Stoomboot-Maatschappij ”de Holland- Amerika Lijn” waarin opdracht werd gegeven tot het vervaardigen van een in aluminium gegoten plafond met als grootste afmetingen 22,5 x 12,2 meter.
Het is één van de meest imposante kunstwerken die ons bedrijf ooit vervaardigd heeft. Het
ontwerp van het middengedeelte is van de beeldhouwer John Rädecker. De vier pilasters
zijn van de hand van beeldhouwer Johan Polet. De modellen zijn door hen in gips vervaardigd. Door ons bedrijf is verzorgd: het vormen in zand, gieten en daarna zuiver passlijpen van
de onderling aansluitende delen. Voor de vlakke delen met een gemiddelde dikte van 7 mm
was de prijs per kilogram ƒ 2,50. Voor de ornamentale gedeelten ƒ 4,-. De gemiddelde dikte
hiervan diende 8 mm te zijn. De afgesproken maximum prijs was ƒ 20.000,-. In deze prijzen
waren verder onder andere begrepen de verpakking en de franco levering van de delen aan
boord van het schip. Het geheel was in 6 maanden gereed. Totaal gewicht: 6000 kg
Het plafond stelt voor: de diverse fasen in het leven van de mens.

In de Tweede Wereldoorlog is het
plafond uit het schip verwijderd.
Het is nooit meer teruggeplaatst.
In 1958 is het aangebracht in de
bovenfoyer van de Schouwburg
te Rotterdam. Bij de sloop van de
Schouwburg in 1984 is het plafond
overgedragen aan het Maritiem
Museum ”Prins Hendrik”. Het is
toen in het museumdepot opgeslagen. In 1990 heeft het middendeel
van het kunstwerk een plaats gekregen in de hal van het museum.

Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig Nieuwjaar

WOLDERS’ METAALGIETERIJ B.V.
STEENBERGEN

Wolders Metaalgieterij B.V. bestaat dit jaar 75 jaar. Op 1 mei 1925 te Rotterdam
opgericht door de heer C.T. Wolders onder de naam N.V. Wolders Kopergieterij.
Sinds 1965 is het bedrijf gevestigd te Steenbergen.

