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Werf een donateur!

Redactie SIEHO t.a.v. R.C. Meijer
Laan der Nederlanden 186
1945 AC Beverwijk
e-mail: rc.meijer@hccnet.nl
Gaat u verhuizen? Laat het ons weten.

Ik was stomverbaasd toen ik in het oktobernummer 1961 van ‘De Grijper’ een artikel
tegenkwam met als titel ‘Tarweoogst op de kleiput’. Dat moet ik lezen, zei ik tegen
mezelf. Een 1 aprilgrap kon het niet zijn.

D

e kleiput is in de ‘Tweede
Wereldoorlog’
ontstaan
toen het niet was toegestaan bagger uit de Buitenhaven naar zee af te voeren. Als alternatief werd toen een strook grond achter
de duinen net ten noorden van de plek
waar in 1967 Hoogoven 6 kwam te staan
hiervoor aangewezen. De 30 hectare
grote plek werd toen met een kleilaag
van enkele meters dikte volgespoten.
Deze grond was destijds van Rijkswaterstaat en werd rond 1958 door Hoogovens
IJmuiden aangekocht. Hoogovens wilde
nadien de aanwezige klei gebruiken
voor aanleg en onderhoud van plantsoe-
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nen. Om te voorkomen dat de bovenlaag
met onkruid zou worden bedekt, is men
in 1960 begonnen met het inzaaien van
tarwe. Een oogst van ruim 100 ton tarwe
en bijna 70 ton stro werd ingehaald. In
november van dat jaar werd opnieuw 6
hectare wintertarwe ingezaaid en vroeg
in het voorjaar van 1961 werd op een
stuk grond van 20 hectare zomertarwe
ingezaaid. De wintertarwe werd met
een maai-dorsmachine geoogst, terwijl
bijna aansluitend de zomertarwe na een
periode van slecht weer werd binnengehaald. Of in de jaren na 1961 ook tarwe
is verbouwd is mij net bekend.
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De bovenlaag werd in het voorjaar van
1965 gebruikt voor diverse doeleinden.
Zo werd er een kleideklaag aangelegd
voor beplanting van de duinstrook
langs de Zeestraat. De kleiput had
op dat moment een oppervlakte van
ruwweg 700 bij 300 meter, maar
moest bouwrijp gemaakt worden voor
fabrieksuitbreiding met Oxystaalfabriek
2. Na de nodige studies bleek het
verstandig de klei – ongeveer 400.000
m³ - af te graven. Besloten werd van de
klei een soort kunstduin aan te leggen
in het zogenaamde Hazenvlak dat ten
zuiden van de Bosweg (het oude fietspad
naar Wijk aan Zee, zie tekening). Het
Hazenvlak had een oppervlakte van
ongeveer 60.000 m² waarop een kleilaag
met een dikte van ongeveer 7 meter zou
worden aangebracht.
Het april/meinummer 1965 van ‘De
Grijper’ meldt hierover onder andere het
volgende:
In de toekomst wordt hier een hoog plateau
gevormd dat goed aansluit aan de huidige
terreingesteldheid. De gemeente Beverwijk –
van de plannen op de hoogte gesteld – acht
de genoemde gang van zaken eveneens een
gelukkige oplossing aangezien het toekomstige
kunstduin een mooie afscherming zal vormen
van de in de nabijheid liggende industrie.
Het ligt in de bedoeling een groenbeplanting
op het kunstduin aan te leggen. Aansluitend
op dit terrein wordt ook nog een dijk met een

De kleiput op afstand; de plek waar in 1960 en ’61 tarwe groeide
golvend tracee aangelegd in westelijke richting
die het bestaande kampeerterrein aan de
zuidkant afschermt.

van het bedrijf ook al grondwerk verricht en
ook zijn ze ingeschakeld bij het grondwerk
van de zesde hoogoven.

Het werk als boven omschreven zal worden
uitgevoerd door de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij, die er enkele grote
graafmachines aan het werk zal zetten.
Deze rijdende gevaarten kunnen per keer
ongeveer 20 m³ grond opnemen, die in de
laadbak vervoerd wordt naar de plaats van
bestemming. Drie van deze schrapers hebben
in de afgelopen tijd aan de uiterste westkant

Het werk in de kleiput zal een klein jaar duren.
Het grootste deel van de put wordt afgegraven
tot aan de zandgrond. Na gereedkomen van
de fundaties en kelders zal deze put met zand
worden aangevuld. Uit het resterende deel van
de put haalt men een laag van 1.20 meter klei
waarna deze afgraving met zand zal worden
opgevuld.

Situatieschets van de kleiput,
met daarop aangegeven de
bouwput en het kunstduin
Verdere afgraafwerkzaamheden bij de kleiput
met op de achtergrond de Sinterfabriek
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60 jaar geleden
Verbouwing Hoogoven 3
door Cor Castricum
Op 12 maart 1929 werd een aanvang gemaakt met de bouw van onze derde hoogoven, terwijl op 13 juli 1930 deze Hoogoven 3
(HO-3) werd aangestoken. In de laatste week van januari 1952 ging de oven uit bedrijf om een vergroting te ondergaan, De heer A.
Vroege, destijds bedrijfschef van de afdeling Hoogovens, geeft daar in ‘Samen’ van 15 april 1952 een beschrijving van.

E

r zijn tegenvallers geweest
en andere delen zijn weer
vlugger gegaan dan geraamd
was. In ieder geval is het
tijdprogramma aangehouden en dat was
heus niet ruim opgezet. Direct in de
eerste dagen van de reparatie, hebben we
de tanden op elkaar moeten zetten, omdat
onverwachte moeilijkheden moesten
worden overwonnen. Het aftappen van
de salamander (de hoeveelheid vloeibaar
ijzer, die in de loop der tijd in de bodem
is ingebrand) werd wel een groot succes,
maar bij het blussen van de oven met
water en het verwijderen van het erts
zat het tegen. Er moest op een andere
manier gewerkt worden als waarmee
oorspronkelijk was gerekend en dit
kostte veel extra arbeid en tijd.
Dat een dergelijke wijziging in het
werkprogramma tijdverlies met zich
brengt wordt duidelijk, als u bedenkt dat
bij snelle reparaties als deze, altijd veel
gebruik gemaakt wordt van mechanische
hulpmiddelen. Vroeger, toen er nog één
oven in reserve stond, was het repareren
van die reserve-oven niet een bezigheid
waarmee de grootste spoed betracht
moest worden. Voor alle onderdelen van
de reparatie werd de tijd genomen en een
betrekkelijk kleine groep arbeiders ging
achter elkaar de verschillende karweien
klaren. Een dergelijke werkwijze leidt
niet gemakkelijk tot het aanschaffen van
speciale hulpinstallaties.
Vandaag aan de dag echter produceren
de ovens alle drie op volle capaciteit; de
Staalfabriek {de Martinstaalfabriek} en
Buizengieterij nemen grote hoeveelheden
ijzer af en de Verkoopafdeling heeft

Het aftappen van Hoogoven 3 in 1947
zware verplichtingen aangegaan om het
ijzer op tijd te leveren. Het verminderen
van de productie tot op ⅔ van zijn
oorspronkelijke waarde gaat daardoor
met ernstige moeilijkheden en verliezen
gepaard. Moeilijkheden niet alleen voor
Hoogovens en de klanten van Hoogovens,
maar ook voor geheel Nederland, omdat
de grote hoeveelheden ruwijzer, die
naar het buitenland verkocht worden,
een belangrijk ruilobject vormen in de
handelsverdragen met verschillende
landen. Onder deze omstandigheden
zijn er dus vele argumenten aan te
wijzen om alles in het werk te stellen de
reparatieduur van een oven te bekorten,
Eén van de middelen daartoe is het
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aanschaffen van hulpinstallaties, die
het langdurige en onaangename werk
overnemen.
De gehele mechanisering van het
steentransport voor hoogovens en
windverhitters is er een voorbeeld van,
evenals de schudgoot en glijgoot voor de
afvoer van erts en puin uit de oven. Het
risico van mechanische hulpmiddelen
bij het leeghalen van de oven is echter,
dat deze hulpinstallaties moeilijk aan te
passen zijn, als zich een onverwachte
wijziging in de omstandigheden
voordoet. Het aan elkaar bakken van het
erts en de zware, keiharde aanzetting,
die van de wand van de oven naar
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Hoogovens 1 tot en met 3 op een ansichtkaart uit 1930

Aanbrengen van de vuurvaste bemetseling
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beneden kwam, brachten de noodzaak
met zich mee om een zeer groot gat in
de ovenwand te maken, waardoor een
groot gedeelte van het materiaal naast de
schudgoten terecht kwam. Het is aan het
stuwende werk van de smeltersploegen
te danken, dat in die tijd geen grotere
vertraging is ontstaan en gelukkig kon
bij het uitbreken van de bodem weer iets
van de verloren tijd worden ingehaald.
Toen de oven geheel leeggehaald
was, kon aan de vergroting worden
begonnen. Dit was een karwei, dat beter
kon worden bekeken. Er kon een betere
schatting gemaakt worden van de tijden,
die voor de verschillende stappen nodig
zouden zijn. Aan de andere kant was
het een karwei, die nog nooit eerder
was uitgevoerd. Alle kolommen (die
de draagring, waarop de schacht rust,
steunen) moesten worden verplaatst,
haardpantser
en
windvormmantel
moesten door grotere worden vervangen
en de draagringconstructie moest
ingrijpend worden gewijzigd. Er konden
dus ook hier onverwachte tegenslagen
opduiken. Veel moeilijkheden kon
het hoofd worden geboden, doordat
gezorgd was, dat er een aantal lieren
en takels achter de hand was gehouden,
maar toch zal bij de volgende reparatie
nog een royaler gebruik van speciaal
hijsgereedschap worden gemaakt. Er
zal dan minder vaak gewacht moeten
worden op het verhangen en verplaatsen
van de zware takels.

opbouw van het nieuwe haardpantser.
Misschien is daartoe een andere keer
eens de gelegenheid. Hoofdzaak is
echter, dat dit, het moeilijkste deel
van de verbouwing, zo vlot volgens de
plannen is verlopen. Daardoor was het
mogelijk, dat de firma Kistenmaker met
slechts enkele dagen vertraging aan de
bemetseling kon beginnen.
Bij die bemetseling kwam pas het volle
profijt voor de dag van gemechaniseerde
steenaanvoer en speciale hulpsteigers.
In grote trekken was de werkwijze
dezelfde als bij de reparaties in de laatste
jaren geweest was, maar door enkele
verbeteringen konden nog een paar
dagen op het tijdprogramma worden
ingehaald. Het ging in de oven zelfs zo
vlug, dat aan het eind met man en macht
gewerkt moest worden om de nieuwe
bemetseling van de windverhitters

bijtijds klaar te krijgen. Toch zijn wij er
van overtuigd, dat enige doeltreffende
wijzigingen aan de hangsteiger in de
oven ook de tijd van metselen kunnen
verkorten.
Wat is nu alles bij elkaar de conclusie
van deze verbouwing? In de eerste plaats
zijn wij het er allen over eens dat er een
mooie prestatie geleverd is. In de tweede
plaats echter ben ik ervan overtuigd, dat
we het nog beter kunnen. Gewapend
met de ervaring van HO-3 en bezield
met hetzelfde enthousiasme zal het ons
mogelijk zijn HO-2 in het najaar nog
sneller zijn productie te laten hervatten.
Een voorwaarde is echter, dat een ieder
hiertoe meewerkt. Al tijdens de reparatie
zijn vele onderdelen onder de loupe
genomen en plannen beraamd om ze de
volgende keer iets anders uit te voeren.

Als ik nu al bezig ben om verbeteringen
aan te wijzen voor de toekomst, dan
wil dit niet zeggen, dat dit onderdeel
van de verbouwing niet goed gegaan is.
Integendeel, wat de bankwerkersploegen
hier gepresteerd hebben, dwingt de
grootste bewondering af. Precies in
de daarvoor gestelde tijd werden de
steunkolommen stuk voor stuk onder
de oven verwijderd en door nieuwe
vervangen.
Wij hebben in die tijd vele angstige
bezoekers gerust moeten stellen, die
bang waren, dat de gehele oven op een
gegeven moment zou omvallen. Het
zou te ver voeren om in dit artikel de
bijzonderheden te vertellen van de
verplaatsing van de kolommen en de

1950: aftappen van slakken uit Hoogoven 3 in een slakpan
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Uit het bestuur
Door Wim de Wit
Het wordt wat eentonig misschien, maar ons blad ligt alweer wat later op uw deurmat. Wij moeten nog inspelen op de nieuwe situatie
waarbij onze trouwe en hardwerkende hoofdredacteur Cor Castricum niet alles meer trekt. We willen hem hartelijk danken voor de vele
jaren waarin hij bij elkaar nu alweer 25 uitgaven van Historisch Hoogovens voor ons verzorgd heeft. We mogen ons gelukkig prijzen dat
hij nog wel stukjes voor ons wil schrijven.

D

it betekent niet dat we
geen andere verhalenschrijvers kunnen gebruiken. Als u nog wat oude
geschiedenissen uit uw werkzame leven
weet die best interessant voor anderen
kunnen zijn, schroom dan niet om daar
eens mee voor de dag te komen.
Intussen is er in het bestuur het een en
ander voorgevallen wat u weten moet.
Helaas werd onze voorzitter ziek en is
al enige tijd niet beschikbaar. Op ons
verzoek aan Tata is Jan Maas bereid
gevonden om voorlopig in te vallen als
voorzitter. Dit is voor ons prettig omdat
het zeker in tijden waar zaken door de
economische omstandigheden niet als
vanzelfsprekend doorlopen, we toch
samen met Jan Maas een goed overleg
met het bedrijf in stand houden. Zo
kunnen we ook in gesprek blijven over
de donatie vanuit het bedrijf , zeker met
een nieuwe budgetronde op komst.

Daarnaast is ons bestuurslid Iwan Liem
wegens te drukke werkzaamheden
afgetreden, maar heeft voor een goede
vervanger gezorgd. Jeanette Koks,
die zich in het bedrijf binnen SF naast
andere zaken ook met evenementen
bezig houdt, heeft zich bereid verklaard
om met ons mee te doen. Wij denken
dat zij met haar ervaring voor ons een
goede hulp in het bestuur kan zijn. Iwan,
hartelijk bedankt voor je hulp en inzet
de afgelopen jaren en Jeanette van harte
welkom.
Over de andere bestuursleden die willen
stoppen kunnen we vast wel in het
volgende nummer geheel vertellen welke
oplossingen daarvoor gevonden zijn.
Hoewel ook wij volop mee hebben
gedaan om zo min mogelijk geld uit te
geven, zijn we er toch in geslaagd om de
nieuwe verlichting in de museumzaal wat
verder uit te breiden. Als u kortgeleden

niet geweest bent is het zeker de moeite
waard om ons weer eens met een bezoek
te vereren. U kunt natuurlijk ook eerst
de nieuwe website Hoogovensmuseum.
nl bezoeken en bekijken wat er allemaal
te doen is. U zult dan ook zien dat we op
meer tijden open zijn, wat u misschien de
gelegenheid geeft om met kinderen en/
of kleinkinderen eens langs te komen.
Intussen hebben we ook contact
gelegd met Floor Scheffer, hij gaat de
eindredactie doen en daar zijn we heel
blij mee. Met dit nummer is hij al gestart.
Floor, bedankt dat je dit op je wil nemen
en succes de komende tijd.
Alweer blijkt er nogal wat te doen
geweest te zijn, maar we gaan gewoon
door en Historisch Hoogovens ligt weer
bij u thuis. Veel leesplezier.

De ingang van het Hoogovensmuseum
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De link tussen vuur en staal:
twee kunstenaars in beeld in het Hoogovensmuseum
door Rob Meijer
Al meer dan 90 jaar is ons bedrijf inspirerend door vooral het vuur en het staalproces. Toch kun je daar ook slechts deels naar kijken en
je laten inspireren. Twee kunstenaars, met duidelijk een achtergrond van techniek, deden dat en doen dat nog: de heren Jan Hoekman uit
Beverwijk en Richard Vogel uit Heemskerk.

Om met het vuur te beginnen: Jan Hoekman maakt met meer lucifers kunstwerken, dan dat hij lucifers zal gebruiken
om….vuur te maken. Iedereen zal wel
eens een werkje gezien hebben dat is opgebouwd uit lucifers. Maar de werkstukken van Jan overstijgen deze herinnering
in ruime mate: ze zijn groot en behoorlijk complex te noemen. Hij kan er aan
de huiskamer heel geconcentreerd maar
toch ontspannen aan werken: vervoermiddelen, dus veel met wielen, paarden
en nog veel meer.
Ons eerste contact met hem was een telefoontje naar Cor Castricum. Hij had
wel één en ander voor het Hoogovensmuseum. Cor werd uitgenodigd en hij
sprak met mij af bij hem langs te gaan.
Wat zou hij hebben? Onze verbazing
was groot. Op een aantal planken aan
de muur in een kamertje boven stonden allerlei railgebonden wagons van….
Railvervoer! Een menger, een platte wagen, een zijlosser, een slakpanwagen, een
complete trein met blokvormen en een
bakwagen. Alles op passende rails met
biels.

Vitrine met schaalmodellen uit lucifers
En alles tot in detail gebouwd: de
menger en de slakpanwagen kunnen
met behulp van een handwiel gekanteld
worden, waarbij de slakpan tijdens het
kantelen daadwerkelijk uit het midden
van de wagen schuift! Als je het niet
hebt gezien, kun je fantaseren hoe hij
de wielen maakte. Maar eenmaal wel
gezien werd veel duidelijk: de wielen
zijn gedraaid uit opgebouwde pakketten
lucifers en daardoor perfect van vorm,
inclusief de flenzen. En dat voor iemand,
die niet bij het staalbedrijf werkte, maar
bij een bouwbedrijf!

Lucifermodel van een slakpanwagen, 11m3, schaal 1:25
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Lucifermodel van een zijlosser, 60 ton - 70m3, schaal 1:25

Lucifermodel van een kiepwagen, schaal 1:25

Lucifermodel van een menger, 200 ton, schaal 1:25
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Waarom voor het Hoogovensmuseum?
Hij wilde weer eens wat anders, hij zette
zijn zinnen op het bouwen van koetsen
met paarden. Ga er maar aan staan: grote,
veel gecompliceerdere wielen, wielen
met spaken en een naaf. Met natuurlijk
ook paarden. Op dezelfde wijze deels
bewerkt om tot de juiste vorm te komen.
Zijn paarden zijn zondermeer bijzonder
te noemen. Ware kunststukken dus.
Voor de koetsen met paarden was op de
beschikbare planken echter geen ruimte
meer! Vandaar zijn genereuze aanbod: ze
mochten, als wij dat wilden, naar het
Hoogovensmuseum.
We hebben zijn stukken voorzichtig in
de auto gezet en ze naar hun nieuwe
bestemming gebracht. Er was nog een
vitrine, daar werden zware poten onder
gezet en klaar waren we. De vitrine staat
al een tijdje te pronken aan het einde
van de route door de grote zaal. Kort
na de plaatsing kwam hij naar z’n werk
kijken en nam er dankbaar afscheid van.
Inmiddels gaat hij ook nog een railkraan
voor ons bouwen.
Tragisch is te noemen, dat zeer onlangs
het inbrekersgilde toesloeg en naast de
gebruikelijke vermissingen is er ook
sprake van verdwenen modellen en
tekeningen.

Staalsculptuur: Libellen

E

n dan nu: het staal. Ook
staal kan inspireren. Om
er iets mee te scheppen.
Richard Vogel werd al eens
geïnterviewd voor het personeelsblad van
de toenmalige MEKOG. Daarin konden
de collega’s het al lezen: hij was naast zijn
dagelijkse werk als technisch inspecteur
(drukvaten e.d.) gewoon bezield door
de drang mooie voorwerpen te creëren
met als uitgangsmateriaal klei, later
staalplaat. Plaat van één millimeter dik.
Daarbij alleen maar gebruik makend van
een kleine acetyleen/zuurstof brander,
een hamer en een bankschroef. In het
personeelsblad is te lezen, dat hij drang al
had, maar hij eerst vooral de vader wilde
zijn voor de kinderen en de echtgenoot
van zijn vrouw.

Uiteindelijk werd hij door zijn gezin
geholpen over de drempel naar de kunst
te stappen en hij kon zijn dromen waar
gaan maken. Soms midden in de nacht
ontstond inspiratie en hij ging daarmee
meteen aan de slag! Scheppen in staal
was zijn uiteindelijke motto! Maar…..
alles goed en wel, hij realiseerde zich,
dat hij eerst de te gebruiken techniek
onder de knie moest krijgen. Met een
brander snijden, verwarmen en lassen is
alleen door ervaring aan te leren en die
tijd heeft hij zich kunnen gunnen! Want
lassen was zo ongeveer zijn eerste vak:
lassen aan schepen elders. Boetseren met
klei had hij wel onder de knie, maar nu
dat staal, veel dunner dan scheepsstaal.
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Aankijken tegen zo’n gebeitst stukje
restplaat uit de koudbandwalserij terwijl
je wel weet wat, maar nu…..hoe.
Ruimtelijke vormen zag hij in gedachte
er in: bloemen, dieren en zelfs mensen.
Mensen aan het werk of aan het sporten.
Zondermeer prachtige werken liet hij
het daglicht zien: vissen, een schorpioen,
een langsnuitkever, een vioolspeler, een
fietser, een tweedekker en ga zo maar
door. Het gebruik van de brander als
scheppend instrument geeft een extra
voordeel: het plaatmateriaal wordt
door oxidatie prachtig blauw tot zwart
gekleurd. Een dunne laag kleurloze lak
werkt het geheel mooi af.
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Hoe lag in zijn geval het contact met
het Hoogovensmuseum? Tijdens de
vorige ROM-dagen was hij in het
museum. Hij had op een aantal plaatsen
al eens geëxposeerd, zoals bij V&D
in IJmuiden en in de Slof (vroegere
Kennemer Theater) in Beverwijk. Hij
kreeg zodoende de gedachte zijn werk
in het Hoogovensmuseum te laten zien.
Hij stelde ons dat voor en een week later
toonde hij enkele werkstukken. We
waren direct enthousiast en stelden voor
het voor een jaar onder te brengen in één
of twee vitrines in de entree.
Inmiddels is er al ruim een jaar voorbij,
maar voor weer een jaar staat er in twee
vitrines ander werk van Richard. De
belangstelling ervoor is, net als voor
het werk van Jan, groot te noemen. In
Amsterdam tijdens Kunstfactor Live
(2010) is een deel uit zijn werk in staal
uitgeleend en daar te zien geweest.
Vorig jaar plaatsten we van hem ook nog
een groot kunstwerk in de zaal: bij het
glas-in-loodraam uit het hoofdkantoor
van de MEKOG en de zuil met de
tekst MEKOG staat zijn kunstwerk
“Ad Infinitum” (Zonder Einde). Het
werk toont in brons een groot ploegmes
en in messing grote kunstmestkorrels
en het geheel wijst op de eeuwige
behoefte aan ploegen en bemesten voor
ons dagelijkse voedsel. Het werk werd
indertijd aangeboden bij de opening van
het kantoor Synthesehof en stond daar in
de intreehal.
Staalsculptuur: Libellen

Staalsculptuur:Vis
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Oproep

Aan alle vrouwen die bij Hoogovens/Corus/Tata
hebben gewerkt of er nog werkzaam zijn
door Cobi Koster
Inmiddels is het al weer een poosje geleden, dat Cor Castricum zijn boek “De Werkende Mens door de jaren heen bij Hoogovens/
Corus” publiceerde. Een prachtig boek, dat een goed beeld geeft van de vaak zware en moeilijke omstandigheden, waaronder de mannen
hun arbeid moesten verrichten. Nadat we het boek uitvoerig bekeken en geprezen hadden, kwamen we echter toch tot een onthutsende
ontdekking.

J

ullie zullen het met ons
eens zijn, dat Hoogovens
een typisch mannenbedrijf
genoemd kan worden met een
echte “mannencultuur”. Vrouwen waren
altijd ver in de minderheid (en nog).
Dat blijkt ook weer uit het hierboven
beschreven boek, want daarin komen
maar weinig vrouwen in beeld of aan het
woord.
Hieraan willen wij iets doen. Wij willen
vrouwen het woord geven en een boek
samenstellen, geschreven door vrouwen
van het bedrijf, waarin aandacht wordt
besteed aan de “rol/positie” van de vrouw
bij Hoogovens en de ontwikkelingen die
zich daarin hebben voorgedaan. Telde
ze mee, of moest ze beschermd worden?
Werd ze geaccepteerd? Gewaardeerd?
Hoe hield jij je staande? Is dat nu anders?
Laat het horen, we zijn er benieuwd naar.

Het hoeft geen ingewikkeld verhaal te
worden. Wij denken aan leuke, grappige, bijzondere voorvallen, maar ook
teleurstellende, trieste ervaringen zijn
welkom. Als ze maar een beeld geven
van “de vrouw in mannenwereld Hoogovens”. Met al die verhalen/anekdotes
willen wij een boeiend en gevarieerd
“Vrouwenboek” samenstellen.
Hoe groot mag het verhaal zijn? Een A4tje is prima, maar heb je meer, dan is dat
geen probleem. Graag ook foto’s erbij,
waaronder één van jezelf.
Hierbij dus onze oproep aan alle vrouwen (van vroeger en nu) om een bijdrage
te leveren aan dit unieke boek. Het duurt
nog wel even voordat alle inzendingen
binnen zijn en het boek klaar en gebonden is, maar dan krijgt het een prominente plaats in een speciale “Vrouwen-

hoek” van het Hoogovensmuseum, waar
het door iedereen bekeken en gelezen
kan worden.
Als iemand nog wat spullen heeft die
typerend zijn voor “vrouwenberoepen”
en die zou willen afstaan aan het
Museum, zou dat zeer welkom zijn.
Hoofdzaak: schrijf ons jouw ervaringen.
Vermeld je naam, e-mailadres, tel.nr.,
wanneer je hier werkte, wat je deed en
in welke afdeling.
Inzendingen zijn mogelijk tot en met
september van dit jaar.
Postadres: Cobi Koster,
Hoogovensmuseum 2J.03
Geopend: dinsdag + donderdag,
tel. 0251-498865
e-mail: cobikoster@versatel.nl,
tel. 0251-251544
Chris Flim, VOHM,
flim@vohm.nl, tel. 0251-210009
Nog een verzoek: Omdat wij geen inzage
hebben in adressen van personeelsleden
om deze brief onder de aandacht te
brengen, vragen wij jullie deze brief
als kettingbrief te beschouwen en deze
door te sturen, te mailen of geven aan
een of meer (oud-)collega’s. Hoe meer,
hoe beter.
Wij hopen op een geweldige respons!
Cobi Koster en Chris Flim

Onderhandelingen CAO Hoogovens; vrouwen werknemers demonstreren voor behoud werk
(10 februari 1978)
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HET PORTRET
CEES BREEMS
Langs deze weg wil ik mij graag even voorstellen, Ik ben Cees Breems en geboren op 20 september 1945 in Haarlem en al 43 jaar getrouwd
met mijn vrouw Mary Janse. We hebben twee kinderen: Suzanne en Jeroen die allebei in Colombia geboren zijn.

N

a mijn vakopleiding aan
de bedrijfsschool van
de Hoogovens in de
periode van 1962-1964
ben ik begonnen als machinebankwerker
bij de Mekog waar ik tot 1967 heb
gewerkt. Na mijn avondopleiding HBO
Werktuigbouwkunde ben ik begonnen
bij Fokker als Tekenaar Constructeur
op de rekenkundig analytische afdeling
waar men zich bezig hield met onderzoek
naar flutter van onder andere de F28.
In 1972 ben ik van Fokker overgestapt
naar de NV Luchthaven Schiphol waar
ik ben begonnen als Opzichter Tekenaar
op de afdeling Elektrotechnische en
Werktuigbouwkundige Dienst . Daarna
heb ik binnen de Schipholorganisatie
nog diverse andere functies bekleed
waaronder die van Engineer Nutsvoorzieningen. Binnen deze afdeling
heb ik mij bezig gehouden met de
ontwikkeling en uitbreiding van
ondergrondse infrastructuur (gas, water,
vuilwater en zuivering) op het gehele
Luchthaven terrein.
In het kader van de mainportstrategie
van de Luchthaven Schiphol moest
Schiphol qua capaciteit worden verdubbeld naar 40 miljoen passagiers
per jaar. Om dit te kunnen realiseren
werd in 1985 het projectenbureau van
Schiphol opgericht met als doel om alle
daar uit voortvloeiende grootschalige
uitbreidingen te realiseren.
Vanaf 1989 ben ik begonnen bij het
projectenbureau als projectcoördinator
en later vanaf 1997 tot aan mijn pensionering als kwaliteitsmanager en
projectleider.
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Hoe ben ik bij de SIEHO gekomen?
Op het Havenfestival van IJmuiden vorig
jaar kwam ik mijn oude schoolvriend
Dick Manneken tegen. Dick stond
daar met collega’s in een kraam om het
SIEHO Museum te promoten. Ik heb
Dick leren kennen op de Hoogovens
bedrijfsschool in 1962, waar onze
vriendschap is begonnen. Tijdens deze
ontmoeting herleefden weer de goede
oude tijden die we op school hebben
beleefd en ook na de school periode toen
we verkering kregen met onze geliefden.
Dick vertelde mij over zijn activiteiten
als vrijwilliger bij het SIEHO Museum
en door zijn enthousiasme heeft hij me
overgehaald om me ook als vrijwilliger
aan te melden. Sinds oktober 2011 ben
ik een dag per week (op woensdag) van
de partij. Inmiddels heb ik al met veel
SIEHO collega’s kennis gemaakt.

Colofon
Historisch Hoogovens is een uitgave
van de Stichting Industrieel Erfgoed
Hoogovens (SIEHO). De SIEHO wordt
gesponsord door Tata Steel
Telefoon SIEHO / Hoogovensmuseum
(0251) 494368 / 498865
Website
www.sieho.nl
www.hoogovensmuseum.nl
E-mail
sieho@tatasteel.com
Redactie
Cor Castricum, Cobi Koster, Rob Meijer,
Floor Scheffer, Wim de Wit
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Fotoarchief Tata Steel en/of SIEHO,
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