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De laatste jaren van
landhuis Rooswijk
door Fred Boon

I

n 1975 kwam ik als 21-jarige
werken bij de sociale eenheid
IJmuiden, zoals dat toen heette.
Daaronder vielen Hoogovens,
Cemij en Mekog. Toen ik daar kwam
werken heette Mekog al UKF en weer
later DSM. Ik kwam bij de afdeling bedrijfsontwikkeling (B.O.IJ.) ook wel genaamd Lab Rooswijk, adrescode 3J-01.
Aan de ene kant lag de algemene werkplaats en aan de andere kant lag het ontvangstcentrum met daar aan vast het Archeologisch museum van Hoogovens.
Daar ging ik regelmatig kijken en zag ik
voor het eerst foto’s van het landhuis
Rooswijk. Lommerrijk gelegen en met
een mooie vijver voor de deur. Ook zag

ik een foto van een kale vlakte, alle bomen waren rond het huis gekapt. De
laatste foto was van het afgebrande huis
zelf. Toen er enkele jaren later een sleuf
voor nieuw leidingwerk werd gegraven
op het terrein achter lab Rooswijk zag ik
een oude veenlaag, die glooiend afliep,
met daarin nog restanten van een hertengewei. Al wroetend in de grond
kwam ik een afvalkuil tegen met diverse
soorten flesjes, een zwaar verroest slagersmes, een leren schoen en ander afval
zoals potscherven. Bij diezelfde afdeling
werkte ook een collega, Andre Schotman, die lid was van de archeologische
werkgroep Hoogovens. Hij vertelde mij
dat het glaswerk 18de eeuws was en dat
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Kaart uitsnede uit 1900, met Rooswijk ruwweg in het midden
hier in de buurt een tuinmanswoning
had gestaan van het landhuis Rooswijk.
Mijn interesse was gewekt en heeft mij
nooit meer losgelaten.
Dit artikel gaat over die laatste jaren van
een eens zo mooi gelegen landhuis.
In 1918 en 1919 wordt het westelijke gedeelte, ten westen van de zeeweg (nu
Rooswijkweg) van het landgoed verkocht aan Hoogovens voor industriële
doeleinden. Ook in 1933 kocht Hoogovens grond voor aanleg van de staalhaven, die in 1938 officieel in gebruik werd
genomen.
De laatste eigenaar was Herman Hendrik del Court van Krimpen die burgemeester (1901-1920) was van de gemeente Wijk aan Zee en Duin. Hij overleed
op 12 maart 1931 op 63 jarige leeftijd.
Het landgoed wordt na de dood (door
zelfmoord op Rooswijk ) van de laatste
ongehuwde eigenaar, verkocht.

2

Aankondiging van de openbare verkoping
uit 1931

Op 20 augustus 1931 was er een openbare veiling in Hotel De Prins waar de
gemeente Velsen het pand en de bijbehorende landerijen (58 ha) kocht voor
fl. 296.808. De gemeente wil het park
voor recreatie bestemmen en op een ander deel verschijnt in 1937 een sportpark.
Vlak voor de tweede wereldoorlog in
1939 huurt Hoogovens het gebouw als
kantoorruimte van de gemeente. Doordat het bedrijf groeide ontstond er een
tekort aan kantoorruimte in villa Blijenhoeve dat toen al een paar maal was uitgebreid en aangebouwd. In het najaar
van 1941 verhuisde (evacuatie) een aantal
inwoners van Blijenhoeve naar Rooswijk. Tot halverwege de tweede wereldoorlog werden enkele afdelingen van de
personeelsadministratie hier gevestigd.
Op last van de bezetter werd het gebouw
ontruimd en mogelijk trokken de Duitsers er zelf in. De administratie werd,
mede door de dreigende luchtaanvallen
van de geallieerden, verplaatst naar onder andere de Peperstraat en de Meer-
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straat in Beverwijk. Dit is niet zo vreemd,
want tijdens de 2e wereldoorlog is het
luchtalarm van Hoogovens ca 1000 keer
afgegaan.

Krantenbericht over hout sprokkelen, 1944
Rond halfeen in de nacht van 24 op 25
november 1944 brak er brand uit in het
landhuis. Over de oorzaak van de brand
is weinig bekend. Het Haarlems dagblad
van 27 november maakte er melding
van. ‘Het gebrek aan water leverde echter
grote moeilijkheden op.’ (met de staalhaven
en de vijver in de buurt!) ‘Zowel de brandweer van Hoogovens als die van Beverwijk
lukte het niet het pand te redden. De Velser
politie heeft dadelijk een onderzoek ingesteld
doch de oorzaak kon niet worden vastgesteld.’
De krant spreekt verder over arbeiders
die vuur hadden gemaakt in het landhuis
en dat niet goed hadden uitgemaakt.*)
Andere bronnen vermelden dat de gelegerde Duitse soldaten in het landhuis onachtzaam waren geweest met vuur. Wat
er restte was een ontluisterde en door de
Duitsers ontboomde vlakte. Niets herinnert meer aan de schoonheid van toen.
De ruïne wordt in 1946 gesloopt en de

Hedendaagse plattegrond Hoogovensterrein, met diverse verwijzingen naar Rooswijk
bijgebouwen worden in 1955 gesloopt,
want dan krijgt het terrein als bestemming industrieterrein. In 1956 koopt de
MEKOG voor fl. 63750 een stuk grond
gelegen in het voormalige park Rooswijk ter grootte van 8500m 2 van de gemeente Velsen. Later dat jaar werd een
begin gemaakt met de bouw van Lab
Rooswijk. In 1960 kocht Hoogovens
opnieuw grote stukken grond nabij de
Rooswijkerlaan en de Staalstraat van de
gemeente voor een bedrag van fl.
2.580.090. Tegenwoordig is er niets
meer terug te vinden van het landgoed
Rooswijk, alleen de naam leeft nog
voort, zoals poort Rooswijk, Rooswijkweg, verwerkingsbedrijf Rooswijk of de
softbalclub Rooswijk.

Rooswijk in 1940
Opmerking: De gemeente Velsen maakte
22 november bekend via een krantenbericht
dat er beperkt vergunningen uitgereikt zullen
worden aan de bewoners van Velsen om hout
te sprokkelen in het park Rooswijk. Mogelijk
dat deze sprokkelaars hun hout droogden op
een vuurtje in het leegstaande pand.
*)

Rooswijk na de brand, 1944
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75 jaar geleden
door Cor Castricum
We zijn dan terug in het jaar 1940. De meest opvallende gebeurtenis - voor wat Nederland betreft - vond plaats op 10 mei met de Duitse
inval. Hitler, de Duitse dictator was van plan om Duitsland het machtigste land van Europa te maken. Gelijk met Nederland vielen ook
België en Luxemburg als onderdeel van Fall Gelb. Fall Gelb was de naam voor het Duitse militaire plan om de Lage Landen in te nemen.
Onderdeel van die Duitse inval was het onafgebroken bombardement door Heinkel-bommenwerpers van Rotterdam dat tot en met 14 mei
duurde. Voor de rest zullen de andere zaken welke zich dat jaar voordeden in chronologische volgorde genoemd worden.
Op 30 mei wordt de afdeling Arbeidstherapie ingesteld om personeelsleden
die na ziekte of ongeval niet meer volledig in staat waren hun oude werk probleemloos op te nemen. Er werd structureel bekeken welke werkzaamheden wél
en welke beslist niét door betrokkenen
verricht konden worden. Later kreeg
deze afdeling de benaming Algemene
Werkplaat, welke een lang leven was beschoren.

Interieur zoutwaterpompstation, 1955
De Martinstaalfabriek nam zijn eerste
oven in gebruik op 15 februari, welke
oven met algemene stemmen de goedkeuring van de Raad van Commissarissen had gekregen op 20 februari 1939
voor de bouw. De tweede oven werd op
19 maart in bedrijf genomen, terwijl
daags daarna de eerste aftap van 55 ton
plaatsvond.
Dinsdag 10 mei besluit de directie het
gehele bedrijf, uitgezonderd de Kooksfabriek uit de productie te nemen. Hoogovens beperkt zich tot het leveren van
kooksovengas ten behoeve van de omliggende gemeenten. De Buizengieterij
ging 17 juni weer in productie.

Dolomiet is een witgrijze grondstof die
uit België en Duitsland geïmporteerd
werd. Bij Hoogovens startte de Dolomietsteenfabriek (DSF) ongeveer gelijk
met de latere Oxystaalfabriek 1 (OSF 1).
Dolomiet werd al langer gebruikt in de
MSF voor het stampen van de ovenbodems en bij het zogenaamde flikken, het
aanbrengen van nieuwe bodemdelen na
een aftap. Ook in de Desi bij de MSF
werd dolomiet gebruikt.
Gebrande dolomiet is bijzonder vuurvast
(smeltpunt tussen 1800 en 1900 ºC), basisch (nodig in verband met de eveneens
basische slak van het staal) en betrekkelijk goedkoop. Het heeft echter ook een
groot nadeel: het is namelijk erg hygro-

scopisch, waardoor het door de chemische inwerking van water in vrij korte
tijd verweert en uiteen valt. Dit heeft tot
gevolg dat de grondstof zo droog mogelijk moet worden opgeslagen, terwijl de
geperste stenen zelf nauwelijks vervoerd
kunnen worden en de voorraad om dezelfde reden klein moet worden gehouden. Een en ander heeft geleid tot eigen
fabricage, zoals bij de meeste staalbedrijven het geval is. Hierbij komt nog het
voordeel dat oude dolomiet tevens hergebruikt kan worden.
In dat productieproces werd gebruikgemaakt van een koller- of koldermolen,
een maalwerktuig bestaande uit een horizontale plaat waarover twee zware,
korte, in elkaars verlengde geplaatste
walsen lopen. Deze molen werd gebruikt
bij de bereiding van teerdolomiet, verkregen door in die molen aan het dolomietmengsel ongeveer 5% vloeibare,
warme teer toe te voegen.
De DSF leverde de eerste stenen op
2 november 1940.
Voor dit artikeltje is onder andere gebruikgemaakt van de ‘Beknopte bedrijfskroniek
Staalbedrijf IJmuiden, 1917-heden’.

Heinkel 111 bommenwerper
Op de avond van 14 mei blaast de Britse
Marine het Zoutwaterpompstation op,
waardoor de koeling der hoogovens in
het gedrang kwam, en brengt de laatste
in de haven liggende schepen (de stoomschepen ‘Naaldwijk’ en ‘Eem’) met behulp van explosieven tot zinken.
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Leen Boogaard met twee collega’s bij de stenenpers waarmee teerdolomietstenen een voor een werden
geperst nadat de vormen met een schep gevuld waren; hier worden ‘veertigers’ gemaakt
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Havenfilm
door Wim de Wit

In Historisch Hoogovens nr. 19 vertelt Cor Castricum over de aanvoer van de eerste grondstoffen voor Hoogovens. Hij gebruikt daarvoor
een verhaal uit het blad “Het clubleven bij Hoogovens” van 1928. En bij zijn inleiding daarvoor geeft hij aan dat de wijze van lossen van
de eerste boot verteld wordt en daarnaast ook nog het lossen van de eerste boot met erts.

Loskade met kranen, 1923
In het blad zelf staat ook een inleiding voor
deze verhalen onder de kop “Havenfilm”, die
ik hier laat volgen.
HAVENFILM
Ongeveer tegelijkertijd, dat Surinam ons
zijn havenfilm instuurde, bereikte ons
van andere zijde uit ons bedrijf het verzoek of wij niet konden bewerken, dat
personen – bij Hoogovens werkzaam, –
beter hun eigen bedrijf konden leeren
kennen. Hoewel dit verzoek uitging van
administratieve zijde, leek het ons toch
niet onmogelijk, dat ook zij, die geen
administratieve betrekking vervullen
belang zullen toonen in hetgeen ge-

schiedt in andere afdeelingen van het bedrijf, dan in de afdeeling, waarin zij zelf
werkzaam zijn.
Door genoemde zijde werd voorgesteld:
“een excursie te organiseeren onder deskundige leiding voor bezichtiging van
ons eigen zeer interessant bedrijf, met na
afloop een gezellig babbeltje in ’t Casino”.
In hoeverre dit plan voor uitvoering vatbaar is, kan de Redactie op deze plaats
niet beoordeelen, maar door opneming
van “Havenfilm” heeft zij gemeend ten
deele reeds te kunnen voldoen aan het
verlangen dat tegenover haar werd uitgesproken.

Aan Surinam ’t woord.
Surinam is hier dus duidelijk een schuilnaam
en doet denken aan Suriname. Echter lees je
het gehele verhaal wat over twee achtereen volgende nummers van “Het clubleven bij Hoogovens” verdeeld is, dan zie je aan het eind een
iets andere naam. Er wordt afgesloten met
‘Suniram’.
Met een beetje fantasie kan je je voorstellen
dat de schrijver misschien Marinus geheten
heeft. Ik heb gezocht in ons archief of er zo
iemand te vinden is, maar dat is me nog niet
gelukt. En dat de schrijver onder een schuilnaam gewerkt heeft kan ik me wel voorstellen,
want als je alles goed leest, dan komen er een
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Luchtopname loskraan, 1923
aantal situaties in voor waarvan men ook toen
zou moeten hebben gruwen. Er worden namelijk heel wat onveilige zaken en situaties beschreven.
Ik wil hier het vervolg van het verhaal geven,
waar ook wat zaken in staan die beslist onder
de noemer “onveilig werken” vallen.
Een ander geval vond plaats met kalksteen lossen. Om de lichters niet te veel
te beschadigen wordt het hart door den
grijper er uit gegrepen en daarna met de
werkbakken, welke door tremmers vol
geschept worden, verder afgewerkt.
Deze bakken hangen aan een driehoek,
welke van kromme haken voorzien is.
Een van deze haken grijpt een der tremmers in zijn pantalon, de kraandrijver
haalt (per ongeluk) den driehoek op en
trekt des tremmers broekje aan stukken.
Met veel gesticuleer vraagt de tremmer
of hij niet beter uit zijn doppen kon kijken. De man in de kraan antwoordt: “Is
het dan noodig om met dit warme weer
(het vroor dat het kraakte!) met twee
broeken aan te werken?” Van uit het
schip naar den kraandrijver ging iets naar
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boven toe, wat heviger was dan een explosie van een dikke Bertha.
Zij meenen het echter zoo kwaad niet,
dat komt dagelijks voor.
Maar langzamerhand begonnen we toch
ook terrein te winnen. Het lossen ging
steeds vlugger en de kranen werden
steeds beter. Ook de arbeiders en niet het
minst de kraandrijvers kregen er plezier
in.
“Hoor eens vriend, als je zoo en zoo
werkt, schiet het beter op.”
Heel laconiek antwoordde hij, dat een
haas en een schildpad gelijk nieuwjaar
hebben. Het antwoord mijnerzijds was,
dat zijn schildpadneigingen niet op den
voorgrond hadden te treden.
Een ander meende dat het tremmen van
erts eigenlijk niets om het lijf had. Op
mijn vraag “Hoezoo?” was het antwoord: “Telkens als ik een knap hoopje
erts bij elkaar heb, haalt die dooie grijper
het weg !”
U ziet, geachte lezers, dat het ons aan
humor en afwisseling niet ontbreekt.
Door de vele menschen van verschillende nationaliteit, die hier komen, leer je
zoo’n aardig mondje “buiten de grens”

ook babbelen. “Op je gezondheid” leer
je al heel gauw zeggen in vreemde talen.
Een kapitein van een Italiaansch schip,
dat ‘s nachts binnen kwam, liet door zijn
stuurman zeggen, dat hij mij wou spreken. Toen ik binnenkwam, zat de man
voor een bord met macaroni. Ik groette
heel beleefd met een “Bonno Serra”
(goeden avond). Het eenige, dat ik van
de ltaliaansche taal ken. De kapitein,
die op zijn minst dacht, dat ik zijn zoet
vloeiende taal machtig was, gooide een
vloed van woorden er uit, zóó overstelpend, dat ik met een beschaamd gezicht
vertelde, maar liever Engelsch te spreken. Dat ging hem echter niet zoo goed
af. Maar het kwam hier op neer, na mij
verteld te hebben, hoeveel lading er
in ’t schip zat, of ik geneigd was, wat macaroni mede te eten. Daar ik den kok en
den hofmeester toevallig gezien had,
moest ik hoffelijk maar beslist afwijzen,
met als verontschuldiging, dat de langdradige Hollandsche zuurkool mijn keel
al zoo prikkelde en ik het met macaroni
nog slimmer zou maken. Nu lust ik beide gerechten graag, weet U lezers, maar
hen, die wel eens een Spaansche of Itali-
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Luchtopname loskade met opslagvelden, 1924
aansche kok op een ertsschip gezien hebben, vergaat alle lust om mede te eten.
Maar het was goed bedoeld en daarom
het bedanken waard.
Nu moet ge niet denken, geachte lezers,
dat het altijd koek en ei is aan boord van
vele schepen. Wij maken met onze grijpers, vooral op schepen met kleine ruimen nog al eens schade. Van onzen kant
trachten wij het zoo goedkoop mogelijk
gemaakt te krijgen, terwijl van de andere
zijde getracht wordt
meer gemaakt te krijgen dan er werkelijk
beschadigd wordt. En dan gebeurt het
wel eens, dat er harde woorden vallen.
Maar het wordt van beide zijden goed
bedoeld; een ieder wil zijn bedrijf bevoordeelen.
Zoo was er eens een stuurman van een
Hollandsch schip die zeide dat, als het
aan hem lag, er nooit een grijper in zijn
schip kwam.
“Waarom niet?” “Al gaan ze niet kapot
de planken van het schip, dan worden ze
toch dunner van het schrapen van den
grijper.” Ook hier was het antwoord
weer gereed.
“Het beste is”, zoo zeide ik hem, “om te
zien een lading kanarievogeltjes te krijgen”.

“En dan?”
“Wel, je doet de luiken open, de pietjes
vliegen er uit, je ruim is leeg en niets is er
kapot.”
Al deze wisselvalligheden, geachte lezers, komen dagelijks in een havenbedrijf voor. Maar dat maakt juist iets
moois aan zoo’n haven met zijn ups en
downs, met zijn pittige humor, met zijn
kwinkslagen, die dagelijks gewisseld
worden, met zijn jagen en drijven en het
steeds erop bedacht zijn of het nog niet
vlugger zou kunnen.
Wanneer ik bedenk, wat onze twee eerste loskranen tusschen 1926 en 1928 hebben moeten presteeren. dan zou ik zeggen: “Jullie beiden hebt je pensioen nu al

Loskraan, 1925

Luchtopname, 1929

reeds verdiend!” Het was een nare tijd
toen onze eerste opslagkraan zoo roemloos aan zijn einde kwam. Met afschuw
denk ik eraan, hoe deze machtige reus,
door nietige menschen aan stukken en
brokken werd gesneden, met als operatietafel een ruig, hobbelig ertsveld.
Maar versaagd is er niet! Twee jaar nadien verrees het tweede machtige gevaarte met als kleine toegift een derde
loskraan. Al zijt gij machtige kranen,
eminente hulpwerktuigen, van ijzer en
staal, zuinig zullen we op jullie zijn!
Ik wensch U allen
“Quick Dispatch”.
Suniram.
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Norduco, een proeffabriek
voor het maken van kunstmest
uit zeewater.
door Fred Boon
Het maken van ijzer geeft naast het hoofdproduct ook een aantal bijproducten. Zo gaat het slakzand naar ENCI (voorheen CEMIJ) voor
het maken van cement. De gassen die vrijkomen bij de productie van Kooks werden gedeeltelijk omgezet in kunstmest. Hiervoor werd
in 1929 de Maatschappij tot Exploitatie van Kooksovengassen (MEKOG) opgericht. Dit waren hoofdzakelijk enkelvoudige meststoffen
zoals kalksalpeter(stikstof). In de landbouw wordt veel gebruik gemaakt van drievoudige meststoffen (NPK). De N staat voor stikstof
de P voor fosfaat en de K voor kali. Kali wordt gedolven in de kalimijnen onder andere in Duitsland en Frankrijk. Het moest dus
geïmporteerd worden. Tijdens de tweede wereldoorlog stagneerde de invoer van kali wat de noodzaak vergrootte om op een andere manier
aan kali te komen.

Norduco, 1955
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Interieur Norduco 3e etage

Interieur fabriek Norduco 5e etage

Overzichtsfoto Norduco, 1955

Reeds voor de oorlog was het Norsk Hydro (Noorwegen) bezig een proces te
ontwikkelen om uit zeewater kali te
winnen. Na de tweede wereldoorlog
gingen Norsk Hydro en MEKOG een
samenwerkingsverband aan. Er werd besloten om in IJmuiden een proeffabriek
neer te zetten. De kosten werden geraamd op 5 miljoen gulden. In 1950
wordt aan de zuidkant van het hoogoventerrein een stuk grond ter grootte
van 5997m 2 gepacht van de gemeente
Velsen. Op 5 maart 1953 krijgt men een
vergunning voor een periode van vijf
jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
De locatie was ten zuiden van BUKA 3
en ten noorden van het spuikanaal en
nabij de motorcrosskuil.
Kali uit zeewater
Zeewater bestaat voor 96,5% uit water.
De resterende 3,5% zijn opgeloste stoffen
waarvan Natrium Chloride (keukenzout) het grootste bestanddeel vormen
(85,6%). Slechts 1,1% (=0,38gr/kg)
vormt het aandeel kali. Het grote voordeel van het winnen van kali uit zeewater is dat het chloorvrij is. Kali uit de
mijnen bevat naast kali ook kleine hoeveelheden chloride en sulfaat, stoffen die
voor de landbouw nadelig zijn.
Bovendien, met de Noordzee naast de
deur, is er een onbeperkte bron van gratis kali aanwezig.
Met dit Norducoproces kan er chloorvrije kali gewonnen worden uit zeewater
zonder dat daarvoor het zeewater moet
worden verdampt. Bij dit proces gebruikte men als chemische stof Hexanitrodiphenylamine of Hexyl (HND) een
uiterst explosief en giftig middel. Voor
de productie van Kali uit zeewater zijn
de zelfde grondstoffen vereist als voor de
productie van het explosieve Hexyl.
Mede door deze overeenkomsten hing er
een waas van geheimzinnigheid rond
Norduco. Naast de MEKOG had ook
defensie en Shell een aandeel in de belangen van deze proeffabriek wat een
deel van de geheimzinnigheid zou kunnen verklaren.

Plattegrond met omgeving van voormalig Norduco-terrein
Proeffabriek
Op 31 maart 1954 wordt gestart met de
proeffabriek. In dat jaar wordt er door
Norduco 2748 uur geproduceerd met een
capaciteit van 3m 3 zeewater per uur. Dat
betekent dat er totaal 8244m 3 zeewater
werd ingenomen. Een rekensom leert ons
dan dat er theoretisch 109,65 kg zuivere
kali werd geproduceerd in dat jaar.
Mochten de proefnemingen gunstig verlopen en de marktomstandigheden ook
dan wilde men een fabriek neerzetten
met een capaciteit van 100.000 ton! Met
een geschatte investering van 90 miljoen
gulden. Het Norducoproces kon niet alleen kali uit zeewater halen en omzetten
naar Kaliumnitraat maar ook kaliumsulfaat en kaliumchloride uit de mijnen omzetten naar zuiver kaliumnitraat.
Na een tijd van onderzoek komt men tot
de conclusie dat het procedé geen commerciële mogelijkheden heeft.
In juli 1955 wordt de proeffabriek stilgelegd en op 6 juli 1957 wordt begonnen
met het ontmantelen van de fabriek. Op
24 oktober van dat jaar is de fabriek afgebroken. Het terrein blijft nog vijf jaar afgesloten om verontreinigingen van de
grond op te ruimen.

Interieur Norduco 7e etage
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Aanwinst voor de collectie
met een vraag aan de lezers
door Rob Meijer

O

p de bekende website, Marktplaats kijk ik regelmatig naar
zaken met in de tekst Hoogovens. Onlangs werd daar te
koop aangeboden een blikken doosje
met zo’n 70 muntjes of penningen, met
in de tekst in ieder geval Hoogovens
IJmuiden. Op de bijbehorende foto’s bij
de advertentie ook te herkennen de tekst
Walserij Oost en de hoofdletter W. Materiaal aluminium en met een diameter
van 27 mm. Bovenin een gaatje. Aan de
achterzijde is een nummer met slagcijfers ingeslagen. Zo is er een op één na
complete reeks van 1 tot en met 50 en
dan een reeks van 73 tot en met 90.
Walserij Oost ging als bedrijf “Van
Leer’s Vatenfabriek” in de tweede wereldoorlog over naar Hoogovens en veranderde de naam in “Walserij Oost”.
Mijn eerste conclusie was, dat het gaat

om penningen, die werden gebruikt om
de betrokken personeelsleden zich aanen af te melden bij het bedrijf. Hoogovens zelf had deze penningen ook al
heel lang, afgekeken van onder andere
de mijnen in Limburg. We kennen ze
met bijvoorbeeld de V van Vervoer en
de H van de afdeling Hoogovens. Materiaal van deze is staal. Ze werden zowel
bij de toegangspoort als in de afdeling
aan een groot bord vol spijkertjes opgehangen. Mogelijk betekent de W op die
van Walserij Oost walsploeg. Gebruik
van deze penningen stopte in 1952 want
iedereen kreeg, ook van aluminium, het
eerste bedrijfspasje compleet met foto en
personeelsnummer er op. Maar er is een
vraag hierover: de stalen penningen
hadden de personeelsleden als paar zelf
in beheer en dus kom je er wel eens één
tegen. Hoe komt zo’n vol doosje van

Walserij Oost beschikbaar, geen enkel
nummer was er dubbel bij. Is dus de
conclusie juist? En wie kan eventueel
iets over het gebruik vertellen en waar?
Bij de portier? Opmerkingen worden
vol belangstelling afgewacht!

Penning met de V van vervoer

Nieuwe aanwinst, penningen uit de serie van Walserij Oost

10

His toris ch Hoogovens ok tob er 2015

“Titel: De woede
van Abraham
Door: Conny
Braam
Uitgave: Augustus,
2007; 302 blz.”

In deze rubriek bieden we ruimte voor
onze lezers om boeken te bespreken,
die betrekking hebben op, of gerelateerd
zijn aan, ons werk bij “Hoogovens”.
We vinden het huidige beeld van “de
IJmond” zo van zelfsprekend: Noordzeekanaal, Hoogovens, A9, etc. Toch
zag dit gebied er slechts 150 jaar geleden nog heel anders uit. Pas toen werd
een aanzet gegeven tot een gigantische
verandering. In het duingebied gebeurde tot die tijd niet veel, bijzonders.
Maar toen het gerucht ging, dat een
project van start ging wat veel werkgelegenheid met zich mee zou brengen,
trokken vanuit heel Europa dagloners
naar onze streek.
En daarmee begint het verhaal van
Conny Braam. Het beschrijft aan de
hand van het gezin van Nicolas Abraham hoe het leven van de kanaalgravers er uit gezien moet hebben. De
klassenstrijd en het harde leven worden
zeer beeldend weergegeven. Ook zaken die wij nu als “vooruitgang” beschouwen worden leuk genuanceerd

weergegeven vanuit het oogpunt van
een 19e eeuwer, die zich afvraagt of de
trein nou toch wel een verbetering is ten
opzichte van die vertrouwde postkoets.
Het hele duingebied wordt bezet door
een soort krottenwijken die de arbeiders
voor zichzelf moeten neerzetten. Veel
sociale voorzieningen waren er in die
tijd kennelijk niet...

van een afstand, maar wordt er -net als
Abraham- steeds meer bij betrokken,
tot het leven van de kanaalgravers zijn
hele leven gaat bepalen.
Het verhaal eindigt 10 jaar later met de
opening van het kanaal. Zelfs de koning komt kijken, maar hij is dankzij
het slechte weer ook snel weer vertrokken.

Op deze manier leer je veel over de geschiedenis van de IJmond via een roman.
Het redelijk vrije bestaan van het gezin
van Abraham (en van soortgelijke gezinnen in de Breesaap) wordt door de aanleg
van het kanaal bedreigt. Abraham volgt
de vorderingen van de kanaalgravers
eerst op een afstand. Later raakt hij er
meer bij betrokken, en gaat hij aan de
slag als doodgraver. Het geheel wordt
gevolgd door een journalist uit Haarlem.
Deze bekijkt het in eerste instantie ook

Een zeer boeiend, en prima leesbaar
boek, dat eigenlijk verplichte kost is
voor iedereen die geinteresseerd is in
onze streek.
PS: net als het vorige boek review, is ook
deze bijdrage weer geleverd door onze vrijwilliger Gert-Jan Kamer, maar bij dezen de
oproep aan al onze lezers: mocht je een
leuk/interessant boek hebben gelezen wat
iets met ons bedrijf te maken heeft: kopij
van harte welkom!

Aanleg Noordzeekanaal, rond 1870 ( bron: http://www.geheugenvannederland.nl)

Uit het bestuur

door Ton Hurkmans

Door het bestuur is beleid gemaakt en er zijn plannen opgezet voor de viering van het 100-jarig bestaan van het staalbedrijf in 2018.
Het betreft de inrichting van het museum in nauwe samenhang met de plannen hiervoor van het staalbedrijf.

I

n het kader van het Festival Industrie Cultuur | Cultuurcompagnie Noord-Holland zijn presentaties gegeven door Johan
van Ikelen met als titel: IJzer maken van
jaar nul tot nu. Er zullen meer van dergelijke presentaties volgen. U wordt hierover geïnformeerd.
In mei werd de herdenkingstentoonstelling 70 jaar bevrijding in het Hoogovensmuseum geopend. Historische foto’s en achtergronden van Hoogovens
tijdens de oorlogsperiode en de bevrijding werden tentoongesteld door middel
van een speciale tentoonstelling in het

museum. De tentoonstelling loopt nog
tot begin oktober. Er was veel belangstelling. Ook werd er ruime aandacht
aan besteed in de plaatselijke pers.
We willen u graag extra informatie geven door middel van een nieuwsbrief
voor donateurs en vrijwilligers van het
Hoogovensmuseum. De eerste nieuwsbrief is verzonden eind juni. In de
nieuwsbrief staan bijvoorbeeld aankondigingen van evenementen en korte actuele mededelingen. Helaas hebben we
nog weinig e-mail adressen van de donateurs. Als u prijs stelt op deze nieuwsbrief, zou u dan een e-mail willen sturen

naar Sieho.penn@tatasteel.com onder
vermelding van aanmelding nieuwsbrief.
Tot slot nog een oproep: we hebben
dringend gastheren en -vrouwen nodig,
vooral om groepen bezoekers rond te leiden. Dit gebeurt meestal op afroep. Maar
ook vrijwilligers die zaaltoezicht kunnen houden zijn meer dan welkom. We
denken aan oud medewerkers die mede
vanuit hun eigen ervaring kunnen vertellen over de processen en producten en
kunnen putten uit de rijke geschiedenis
van het staalbedrijf.

His toris ch Hoogovens ok tob er 2015

11

HET PORTRET
FLOOR SCHEFFER
De afgelopen vier jaar, sinds begin 2012,
heb ik met veel plezier de eindredactie
van Historisch Hoogovens verzorgd. Dit
is inmiddels alweer het achtste nummer
waar ik op die wijze bij betrokken ben.
Ik ben (voorlopig nog) in actieve dienst
en werk nu 29 jaar bij het bedrijf.
Eind 1985 ben ik afgestudeerd in de Natuurkunde bij de Rijksuniversiteit Leiden. Ik ben mijn loopbaan bij Hoogovens gestart medio 1986, na een open
sollicitatie achter gelaten te hebben bij de
stand van Hoogovens tijdens de zogenaamde ‘carriëredagen’ in de RAI, begin 1986. Enige tijd later werd er contact
met mij opgenomen met de vraag of ik
geïnteresseerd was in een vacature als researcher bij de Research- en Bedrijfslaboratoria.
Hoewel geboren en getogen in Haarlem,
had ik daarvoor eigenlijk nooit gedacht
aan een baan bij Hoogovens, pas tijdens
die carriëredagen kwam ik er achter dat
ze een grote researchafdeling hadden.
Dus inmiddels had ik al de nodige sollicitaties lopen bij Philips, Shell, ECN in
Petten en Fokker. Maar hoewel ik wel
steeds een ronde verder kwam in de
meeste van die sollicitaties, schoot het
toch niet erg hard op. Na de eerste gespreksronde bij Hoogovens werd mij
echter al meteen een aanbod gedaan
voor een functie van researcher bij de afdeling Walserijprocessen en Metaalkunde; Frans Hollander was toentertijd
hoofd van de afdeling. Ik heb die kans
toen met beide handen aangegrepen.
Uiteindelijk heb ik twaalf jaar in diverse
functies gewerkt bij het researchlab. Na
mijn eerste stap als researcher bij de
groep Metaalkunde Warmgewalst Product doorgegroeid als groepsleider (tegenwoordig heet dit Knowledge Group
Leader) van Koudgewalst Product bij de
afdeling Metaalkunde en daarna groepsleider Regeltechniek bij de afdeling
Meet- en Regeltechniek.
Na twaalf jaar research was ik toe aan
een nieuwe uitdaging en ben ik eind
1998 secretaris geworden van HSSP
(Hoogovens Steel Strip mill Products) en
directeur Rolf Vogel. Ik vernam overigens in een internetcafé, tijdens een
rondreis in China dat jaar, dat ik voor die
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functie was aangenomen. Ongeveer een
jaar later kwam de fusie met British Steel
tot Corus tot stand. Ik heb toen een jaar
als secretaris van Corus Light Strip Products (CLSP) en directeur Peter Jongenburger gewerkt. Na weer een jaar werd
CLSP opgeheven en kwam ik bij het
World Class IJmuiden team, dat ging
werken aan een groot verbeterprogramma voor IJmuiden.
Vervolgens heb ik een paar jaar gewerkt
als informatiemanager van Corus Packaging Plus, waarbij ik mijn eerste buitenlandse (Engelse) baas kreeg. Daarna ben
ik gevraagd door het toenmalige hoofd
van Coporate IT, CIO Bruno Laquet
(een Fransman), om een nieuwe functie
op te zetten en te bekleden, om beter
zicht te krijgen op alle lopende IT projecten binnen heel Corus. In 2007 werd
Corus overgenomen door Tata Steel in
India en werden alle IT activiteiten gebundeld tot één overkoepelende, wereldwijd opererende afdeling Group Information Services (GIS).

audits, interne communicatie en de beoordeling van ingediende ideeën op IT
gebied (de vroegere ideeënbus).
Ik woon sinds 2007 in Akersloot, samen
met mijn vrouw Thea, hond Bonnie (een
sharpei) en kater Nemo in een herbouwde stolpboerderij aan de A9. Op de foto’s
sta ik afgebeeld met mijn vrouw, tijdens
een rondleiding bij de havens en ertskranen. Die had ik gewonnen tijdens een
verloting van Tata Founder’s Day, ter ere
van de geboortedag van Tata grondlegger Jamsetji Nusserwanji Tata.

Tot heden werk ik nog steeds bij GIS en
heb de laatste jaren diverse staffuncties
bekleed, rapporterend aan verschillende
IT directeuren, laatstelijk aan weer een
Engelse baas, Nick Reeks. In mijn huidige rol ben ik met name betrokken bij
het voorbereiden van een reorganisatie
van de IT afdeling, waarbij gekeken
wordt naar uitbesteding van IT activiteiten. Ook ben ik verantwoordelijk voor
de IT faculteit van de Tata Steel Academy en verder nog betrokken bij interne
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