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Villa Blijenhoeve, het
eerste hoofdkantoor op
het hoogoventerrein
door Fred Boon

I

n dit artikel wil ik ingaan op het
eerste hoofdkantoor op de locatie IJmuiden.
Voor de oprichting van het
hoogovenbedrijf was er al een hoofdkantoor in Den Haag (zie Historisch Hoogovens nummer 20, pagina 3 en volgende)
Eerst even iets over de schrijfwijze van
de naam Blijenhoeve. Sinds de bouw in
1904 wordt de naam op verschillende
wijze geschreven. Zo kom je tegen
Bleijenhoeve, Bleyenhoeve, Blyenhoeve
en Blijenhoeve. De laatste komt het
meeste voor en gebruik ik dan ook hier.
Op 6 november 1903 koopt Joan Muysken (1867- 1928), directeur van Werk
spoor te Amsterdam, voor fl. 9020 de
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grond waarop daarvoor de boerderij
Schapenlust had gestaan van de N.V.
maatschappij De Breesaap. De grond gelegen ten westen van de Tuinderslaan is
90 are en 20 centiare groot (9020m 2).
Kadastraal bekend in de Gemeente Velsen als Sectie A nr. 932. In 1904 laat hij
de villa bouwen. Toen nog landelijk gelegen in de Breesaap. Op 27 april 1917
koopt Muysken er nog twee percelen bij
t.w. 957 en 958. Het totale oppervlak is
nu 1028m 2.
In de aanloop naar de oprichting van een
Hoogovenbedrijf kochten de oprichters
van Hoogovens de villa op 12 december
1918. Naast Muysken waren Frederik
Hendrik Fentener van Vlissingen, Gebr.
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Het Archief op de bovenverdieping in 1951
materiaal en 350 kg betonijzer.” Alle overige materialen moest de aannemer zelf
meenemen! Ook moest hij maatregelen
nemen hinder tijdens kantooruren te
vermijden.

Schets van bouwterreinen KNHS met ‘Bleyenhoeve’ (1921)
Stork en natuurlijk Wenckebach mede
oprichters van het hoogovenbedrijf.
Deze groep werd het kleine comité genoemd. Vanaf 31 december 1918 was
Hoogovens eigenaar van de villa. Hoogovens betaalde er fl. 54.000 voor. In feite
verkocht Muysken de villa voor een deel
aan zichzelf! Tot zijn dood zat hij in de
raad van commissarissen. Op het terrein
stonden ook twee huizen die verhuurd
werden. Als Hoogovens deze woningen
niet binnen een maand af breekt of zelf
gaat gebruiken dan had de huurder het
recht het huis te huren voor vier gulden
per week. Ook was Hoogovens verplicht
de bestaande brandverzekering over te
nemen (clausule uit de notariële akte).
Vanuit de villa Blijenhoeve werden de
werkzaamheden voor de bouw van het
hoogovenbedrijf geleid. In november
1923 werd aan de achterzijde een stuk
aangebouwd voor fl. 9800. Vanaf 22
april 1924 werd villa Blijenhoeve het
hoofdkantoor van de jonge onderneming. Naast de directie zat er onder andere de tekenkamer.

Het Archief in villa Blijenhoeve in 1939
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Villa Blijenhoeve in 1948
Op 1 maart 1930 werd een bouwaanvraag gedaan bij de gemeente Velsen
voor uitbreiding van het hoofdkantoor.
De geschatte kosten waren ca. fl. 10.000.
Op 4 april 1939 werd een witte map gestart (investeringsaanvraag) voor uitbereiding van het hoofdkantoor.
Op 24 januari 1940 werd de bouwaanvraag gedaan. Dit keer waren de geraamde kosten fl. 30.000. De bouw werd zo
omschreven: “De aanbouw zal bestaan uit
eenige gemetselde fundeeringen en hoofdzakelijk houten opstand met pannendak, eenige gemetselde- en eenige van oosterhoutsche bouwplaten samengestelde seperatiewanden.”
Na de oorlog ging de expansiedrift door
en werd een vleugel aangebouwd. Op 29
januari 1948 kreeg de Fa Reinierse uit
Overveen de opdracht om twee kamers
aan Blijenhoeve te bouwen voor fl. 8690.
Bij deze opdracht was iets vreemds aan
de hand: “Voor deze opdracht stellen we de
volgende materialen gratis aan onze opslagplaatsen te Uwer beschikking. 20.000 stenen,
5,5m3 hout, 10m3 zand, 4500 kg cement 6 a
7 m3 gegranuleerde slak, 60 m2 board, 200kg
balkijzer, 21 m2 glas op maat, 80 kg verf
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Zowel in 1949 en in 1950 ontstond er
brand in Blijenhoeve. De eerste brand
van zondag 29 mei 1949 ontstond door
een langsrijdende locomotief. Deze
Loco 38 duwde een kookstransport naar
de Hoogovens. De rookgassen van de
stoomlocomotief bevatte vonken. De
felle zuidwesten wind deed deze vonken terecht komen op de opgehaalde
markies (zonwering) van Blijenhoeve
en vatte vlam. Dit gebeurde om ca. 9:45
uur. De brandende markies werd van de
muur gerukt en brandde op de grond
uit. Het leed leek geleden maar tussen
het dak en de betimmering op de eerste
verdieping waar de archief kamer zat
smeulde het vuur verder. De plek zat
boven daar waar de markies had gehangen. Om 10:40 uur zag men rook uit het
dak komen en toen werd de brandweer
gewaarschuwd en rukte uit met twee
bluswagens en een gereedschapsauto.
Met CO2 -brandblussers kon het smeulende vuur geblust worden en daarna
met water. Om twaalf uur kon de
brandweer terug naar de kazerne. Tot
maandagmorgen zes uur is een brandwacht in de archief kamer gebleven met
een uitgerolde brandslang bij de hand.
De tweede brand van 9 augustus 1950
haalde de Samen van september. Hier

Lunchkamer op de begane grond in 1951

De huidige kooksfabriek (links) die in plaats
van villa Blijenhoeve kwam (ca. 2010)

Personeel van villa Blijenhoeve in 1948
een passage uit de tekst: “Intussen woekert het vuur, onzichtbaar onder de rietlaag,
steeds verder De toestand wordt snel slechter!
De brand lijkt te beginnen onder de rietkap.
Op de 1e verdieping worden de kamers van
de Correspondentie, Postexpeditie, de Stencilafdeling, het Archief en de boekhouding in
allerijl de kostbare machines weggehaald…
Door de wind wordt veel rook naar beneden
gestuwd. Zodat ook daar ademen vrij moeilijk wordt. Het is een wedstrijd tussen de
mens en het vuur geworden!... De vlammen
loeien nu door de open top van het middengedeelte. Brokken brandend hout en riet komen met veel lawaai naar beneden. Het
wordt warm en gevaarlijk. De ontruimers
zwoegen evenwel door. Spullen van de beneden middenvleugel worden door de ramen
naar buiten gebracht. De kamers van de Directiesecretariaat en de Sociale Afdeling
waarbij ook de afdeling Psychotechniek worden leeggehaald. Zou het gelukken het gebouw voor een gehele verwoesting te behoeden, of krijgen de driftig lekkende vlammen
hun zin?” Als je dit leest zit je toch op
het puntje van je stoel. Dit artikel laat
zich lezen als een spannend jongensboek! Er wordt nog bij vermeld dat: “de
dikke geelgrijze rook lijken op een kooksoven
maar dan in tienvoud!” Gelukkig liep het
goed af en niet veel later werd alweer
begonnen aan het herstel van Blijenhoeve.
Inmiddels was men in 1950 begonnen
met de bouw van Hoofdkantoor 1, het

Villa Blijenhoeve in 1939
huidige Dudokhuis. In 1951 vertrok het
kantoorpersoneel naar hun nieuwe onderkomen.
De laatste twee jaar voor de sloop in
1953 werd het pand gebruik door de
MEKOG en vestigde daar de huishoudelijke dienst en deed dienst als opslagruimte.
Op 23 september 1953 krijgt de Firma
J.P. van Seumeren uit Utrecht de order
tot het slopen van Blijenhoeve. Ook hier

weer iets aparts. De sloper moest geld
meebrengen (fl. 5000)! De bouwafdeling
van Hoogovens neemt dan weer een
hoeveelheid puin over van de sloper voor
een bedrag van fl. 3351,87. Bleef over om
te betalen fl. 1648,13.
Het gebouw moest in 1953 wijken voor
de uitbreiding van de Kooksfabriek 1.
Zo komt er na bijna 50 jaar een einde
aan de eens zo lommerrijk gelegen Villa
Blijenhoeve.

Uitbreiding van de ‘Blyenhoeve’ in 1923
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50 jaar geleden
door Cor Castricum
De titel betreft het jaar 1966. Enkele belangrijke gebeurtenissen in dat jaar worden hier behandeld: a. De samenwerking Hoogovens met
Hoesch en Dortmund-Hörder HüttenUnion (DHHU); b. De bouwstart van de huidige Buitenkade 2; c. De eerste paal geslagen voor het
terrein ten noorden van de Zeestraat waarop Blokwalserij 3, Warmbandwalserij 2 en Koudbandwalserij 2 zouden worden gebouwd; en d.
De herstelwerkzaamheden bij Blokwalserij 2 als gevolg van de dakinstorting op 24 december 1966.
taalkranen gelost. Nog even willen wij u
eraan herinneren dat de stalen platen gemaakt zijn van plaat van Walserij West’.

Firma Hoesch in Dortmund
a. Hoesch – dat een samenvoeging met
DHHU was aangegaan en beiden gevestigd zijn in Dortmund – en Hoogovens,
gaan sinds half januari ’66 samenwerken.
Deze samenwerking sluit geheel aan bij
het in november 1965 door Hoogovens
genomen besluit zijn staalproductie op te
voeren van 2,8 tot 4 miljoen ton per jaar.
De samenwerking kan ertoe bijdragen
een hogere bezettingsgraad van de in het
uitbreidingsplan opgenomen tweede
warmbandwalserij te verzekeren.

Bouwterrein buitenkade 2 in februari 1967
b. ‘De Grijper’ van februari 1966 schrijft
over de bouwstart van Buitenkade 2 het
volgende: ‘Er wordt in het terreingedeelte tussen de Bijleggershaven en de nieuwe watertoren hard gewerkt aan de toekomstige ertsopslag en de bijbehorende
kadewerken. Op 14 januari kwamen in
de Staalhaven-zuid de eerste drie ronde
stalen palen, bestemd voor de nieuwe
kade per motordekschuit aan. Palen met
een lengte van ca. 30 meter en een middellijn van 80 centimeter en een gewicht
van 7 ton elk. Met behulp van twee havenkranen werden ze op een 100-tons
platenwagen geplaatst. Vervolgens gingen ze via emplacement-zuid en het hellingemplacement naar de bouwplaats in
het westen. Daar werden ze door por-
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Kraan aan Buitenkade 2 (1967)
c. Genoemd terrein was geëgaliseerd en
uitgezet, waarna op 7 juni 1966 de eerste
paal de grond in werd geslagen. In eerste
instantie ging deze paal met ingebouwde
spuitlans de grond in en op diepte gekomen werd de hei-installatie in werking
gesteld. Meer dan 600 palen zullen deze
eerste paal volgen. Deze eerste palen
vormen de basis van een dubbele opslaghal met een breedte van meer dan 70
meter en een lengte van bijna 200 meter,
bestemd voor warme rollen van Warmbandwalserij 2. Maar eerst doet de hal
dienst voor de opslag van onderdelen
voor deze nieuwe warmbandwalserij.

hebben zich gelukkig geen persoonlijke
ongelukken voorgedaan, terwijl tevens
bleek dat de installaties er betrekkelijk
goed vanaf gekomen zijn. ‘Samen’ van
januari 1967 doet verslag hiervan, waaruit ik een gedeelte willen aanhalen:
‘Enige grote kranen kwamen hulp verlenen en in de eerste week van januari
voegde zich daarbij een bijzonder zware
kraan. Het personeel dat bij het opruimwerk was betrokken, werd in verband
met de weersomstandigheden voorzien
van regenkleding en joppers. Het onderzoek naar de oorzaak van het gebeurde
werd ogenblikkelijk ter hand genomen.
Het deel van het dak dat gespaard is gebleven, is inmiddels versterkt.
Verschillende installatiedelen zijn inmiddels beproefd. Eerder dan oorspronkelijk verwacht werd, kon de Blokwalserij weer gaan werken en binnenkort is de
Knuppelwalserij aan de beurt.
Voor zover de financiële schade niet
door derden wordt vergoed - wat mede
af hankelijk is van het resultaat van het
onderzoek – zal deze ten laste komen
van de post assurantiereserve eigen risico. De schade komt dus niet ten laste van
de bedrijfswinst.
Binnen een maand na de tegenslag is er
dus alweer sprake van het hervatten van
de productie, zij het onder bijzondere
omstandigheden. Het nieuwe dak dat
gebouwd wordt, hoopt men over ruim
een half jaar gereed te hebben. Dat in de
afgelopen periode door velen bijzondere
prestaties zijn geleverd ten behoeve van
het herstel, is reden voor dank en voor
optimisme wat de komende periode betreft.’

Werkzaamheden bouwterrein ten noorden van
de Zeestraat
d. Op 24 december 1966 stort het dak
van Blokwalserij 2 over een lengte van
ongeveer 200 meter in. De opruimwerkzaamheden vinden aansluitend plaats. Er
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Afgraven duin ten noorden van de Zeestraat

Bedrijfsbladen van het staal
bedrijf door de jaren heen
door Fred Boon
In dit artikel geef ik een overzicht van de bedrijfsbladen die bij Hoogovens, Corus en Tata zijn verschenen. Alhoewel het bedrijf al in
1918 is opgericht duurt het toch nog tien jaar voor er sprake kan zijn van een bedrijfsblad.
geworden van en door de Directie van
Hoogovens en Mekog, vertegenwoordiging der arbeiders, Wenckebachfonds en
de Gieteling enz. De eerste jaren heeft
het blad het formaat paperback en al
gauw krijgt het een magazineformaat.
Tijdens de tweede wereldoorlog, in december 1942, stopt de uitgave. Het blad
wordt vervangen door een blad dat heet
De Hoogovenkoerier. Als reden voor het
staken van de uitgave Samen wordt de
beperking van het papierverbruik genoemd. Al na drie nummers moet de
uitgave van de Hoogovenkoerier ge-

Het eerste bedrijfsblad Het Clubleven (1928)
Het eerste blad verschijnt in september
1928 en is getiteld Het Clubleven. Het
blad is eigenlijk een clubblad en geen bedrijfsblad. In die tijd kent het bedrijf vele
verenigingen zoals een voetbal, korf bal,
biljartvereniging en de Gieteling, de gezamelijke inkoop. Na twee jaar verandert de naam van het blad in Samen. In
maart 1930 verschijnt het eerste exemplaar. Het is dan inmiddels een orgaan

De Grijper (1973)
men de vakantiegids). In 1981 ondergaat
het blad opnieuw een naamsverandering
en heet voortaan Samen in Estel. Bovendien wordt het een tweemaandelijkse
uitgave, dit in verband met de slechte financiële bedrijfsresultaten. In mei 1982
wordt de oude naam Samen weer in ere
hersteld en verschijnt dan onafgebroken
tot september 1992 ( jaargang 65). Er zijn
dan 559 nummers verschenen. Ook is er
een blad voor de Spaanse medewerker
genaamd La Voz (De Stem). In januari
1972 verschijnt het eerste nummer en na
14 jaargangen houdt het blad in december 1985 op te bestaan. Vanaf november
1992 ziet het blad Starvision het licht. Het
blijft bestaan tot december 1998. Opnieuw wordt de naam gewijzigd en heet
vanaf maart 1999 Starinfo. Na drie num-

Hoogoven-Koerier (1943)

Samen (1930)

staakt worden op last van ‘hogerhand’
(Lees: de bezetter??).
Na de tweede wereldoorlog wordt in februari 1946 de uitgave van de Hoogovenkoerier weer hervat, zij het op krantenpapier. Het blad blijft bestaan tot
december 1951.
In september 1945 wordt ook de draad
weer opgepakt met het magazine Samen.
Het blad verschijnt dan maandelijks tot
januari 1979 dan ondergaat het blad een
naamsverandering. Voortaan heet het
blad De Grijper Plus (met daarin opgeno-
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Starvision (1995)
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mers houdt ook dit blad op te bestaan. In
de aanloop naar de fusie met British Steel
verschijnt het blad Fusienieuws (vier
nummers).
Bedrijfskrant De Grijper (te onderscheiden
van het magazine De Grijper Plus) verschijnt vanaf februari 1952. Na een oproep voor een naam voor het nieuwe bedrijfsblad wordt uit 70 inzendingen die
van G.Beekman de winnaar. Het is op
krantenpapier gedrukt en heeft het formaat van een tabloidkrant. De krant heeft
als doel om meer bedrijfsnieuws te publiceren die niet binnen het kader van het
magazine Samen past. De krant verschijnt
tweewekelijks en door de jaren heen op
glanzend papier en in tweekleurendruk
later zelfs in kleur. Op 16 juni 1995 verschijnt de allerlaatste Grijper. We zijn dan
43 jaargangen en 1027 edities verder. Het
blad krijgt een nieuwe naam en heet
voortaan HoogovenStaal. Het eerste nummer, in kleur, verschijnt op 14 juli 1995
tot augustus 1999. Na de fusie met British

Steel in oktober 1999 gaat het blad voortaan; Nieuws, de bedrijfskrant van Corus in
IJmuiden heten. In februari 2002 stopt de
uitgave. Vanaf maart 2002 verschijnt er
een nieuw personeelsblad voor Corusmedewerkers, Focus. Sinds de lente van 2001
is er ook een internationaal getint kwartaalmagazine verschenen dat Corusworld
heet. Het magazine Focus ondergaat
weer een naamsverandering in juli 2011
en heet voortaan Overstaal. Het is dan
een kwartaalblad en houd na vier num-

HoogovenStaal (1997)

Overzicht bedrijfsbladen
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OverStaal (2014)
mers op (juli 2012). Sinds 10 december
2010 verschijnt er een bedrijfskrant op tabloidformaat dat Overstaal heet, het bedrijfsorgaan dat tot op heden iedere veertien dagen verschijnt.
Ook verschijnen er verschillende periodieken voor de bewoners van de IJmond.
De IJmondkrant verschijnt van september
2000 tot mei 2005 en heet vanaf dan
Staal tot 2010. Vanaf augustus 2010 tot
op heden, heet de krant op tabloidformaat, Rondom Staal.

A Century of Trust The story of Tata Steel
(Rudrangshu Mukherjee)
door Gert-Jan Kamer
Dit keer een recensie van een boek dat in het Engels is geschreven, maar toch wel interessant is voor iedereen die geïnteresseerd is in ons
bedrijf. Het gaat over ons Indiase moederbedrijf, en is uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Tata Steel.
Dat jubileumjaar was tevens het jaar waarin zij Corus kochten. En het verhaal van die aanschaf is dan ook precies waar de proloog mee
begint. Eind 2006 hadden ze 7.6 miljard $ geboden, maar uiteindelijk werd de aanschafprijs $12.15 miljard. Volgens Ratan Tata was
deze aanschaf een zeer belangrijke strategische beslissing. Corus bleek een unieke kans voor Tata Steel op het gebied van schaalgrootte,
locatie en cultuur.
En dan gaan we terug in de tijd. De basis
wordt gelegd als Jamsetji Tata in 1867 op
reis is in Engeland, en een lezing bijwoont, waarin wordt gesteld dat het land
dat in staat is om de ijzermarkt te beheersen, goud in handen heeft. Na Engeland reist Jamsetji door naar Amerika,
op zoek naar expertise op het gebied van
ijzer/staal maken. Terug in India gaat hij
op zoek naar een geschikte locatie voor
de fabriek. En om een aantal redenen
valt de keuze op het dorpje Sakchi. Daar
kwamen 2 rivieren samen (en was dus
voldoende water beschikbaar), waren
kolen-, lijmsteen- en ijzermijnen in de
buurt, en was een grote stad relatief
dichtbij: Calcutta.
Het rond krijgen van de financiering was
nog wel een uitdaging. In die tijd was
India een kolonie van Engeland, en dat
zorgde voor allerlei beperkingen op financieel gebied. Uiteindelijk lukte het
toch, en op 2 december 1911 werd het
eerste ijzer gemaakt, en een jaar later het
eerste staal.
Jamsetji Tata heeft dat niet meer meegemaakt, want die was een paar jaar eerder
al overleden. Maar ter nagedachtenis aan
hem werd op 2 januari 1919 door de Viceroy Lord Chelmsford de naam van de
stad die rondom de fabriek gegroeid was,
veranderd in Jamshedpur.
Vanaf de jaren ‘30 verbeterden ook de
leefomstandigheden in die stad. De infrastructuur en voorzieningen waren er
al snel beter dan elders in India.

de koloniale bezetting speelden de eerste
jaren ook veel ander externe factoren
een grote rol voor het jonge bedrijf, onder andere twee wereldoorlogen en de
financiële crisis in de jaren 30.
Toen iemand in 1924 aan de toenmalige
voorzitter, RD Tata opperde dat de staat
het bedrijf eigenlijk zou moeten overnemen, riep deze uit, dat die dag nooit zou
komen zo lang als hij zou leven.
En zo wordt de hele geschiedenis van
Tata Steel beschreven, en wordt in het
laatste hoofdstuk een korte toekomstblik
gegeven.

Het interessantst van het boek vond ik,
de parallellen met de geschiedenis van
Hoogovens, maar daarnaast toch ook de
context van de industrialisatie in een
Aziatisch land.
Helaas bevatten de laatste hoofdstukken
en zeker de bijlagen iets te veel feiten en
cijfers, waardoor het iets minder makkelijk leesbaar wordt, maar weer wel goed
als naslagwerk is.
Al met al dus toch wel een interessant
boek om wat meer over ons moederbedrijf te leren.
Voor 399 roepies (ongeveer 5 Euro) een
boek dat je niet mag laten liggen!
Opmerking van de redactie:
bovengenoemde prijs in India is niet hoog, maar wilt u
het boek hier in Europa
kopen, dan ligt die toch wat
hoger. U kunt het bijv. vinden bij Bol.com in paperback
voor 60,35 € (gratis ver
zonden) of als e-book voor
14,95 €.

De drijfveer om staal te gaan maken was
wel duidelijk: Tata Sons was een van de
grootste importeurs van ijzer en staal in
India. Maar de grootste afnemer in de
eerste jaren was de (Engelse!) overheid;
met name voor de aanleg van het spoornetwerk in India. Uiteraard werd de prijs
in dit geval met name bepaald door de
afnemer, waardoor er lange tijd nauwelijks winst gemaakt kon worden. Naast

Boekomslag
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De Kesslerbrug en
de staalhaven
door Fred Boon
Tijdens mijn jeugd, in de jaren zestig, kon je langs de Kesslerbrug naar beneden lopen om in de staalhaven met een schepnetje guppen
te vangen. Het verhaal ging dat deze guppen door het toilet waren gespoeld als overtollige visjes vanuit diverse aquariums in het
hoofdkantoor. Zo begonnen ze een tweede leven in het opgewarmde brakke water van de staalhaven. Het water werd opgewarmd door de
lozing van koelwater in de staalhaven. Wie heeft er trouwens niet zijn voetsporen liggen op de Kesslerbrug? Ik denk dat vele werknemers
van het staalbedrijf ettelijke keren over deze brug zijn gereden. Voor de niet-kenners; dit is de brug over de staalhaven naar poort
Wenckebach of naar het Dudokhuis, het voormalige Hoofdkantoor 1.

Kesslerbrug met zandzuiger (1949)
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In 1933 wordt grond aangekocht van het
voormalige landgoed Rooswijk om de
staalhaven aan te leggen. Dit was nodig
om de MEKOG ook over water te kunnen bereiken voor de aanvoer van grondstoffen zoals mergel. Maar ook voor de
afvoer van kunstmest. Daar kwam bij dat
op 1 juni 1938 Van Leer zijn walserij in
gebruik nam. In de jaren hieraan voorafgaand werd de staalhaven gegraven. Uit
een offerte van april 1937 blijkt dat de
Amsterdamse
Ballast
Maatschappij
(ABM) de bruggen gaat bouwen voor
fl.267.500. Hoogovens verkoopt hierbij
ca 243.000m 3 zand aan ABM voor de
prijs van ruim 5 cent per m 3 Dat leverde
uiteindelijk fl. 14.150 op. Vanaf de start
van het graven spreekt men over de staalhaven maar de Kesslerbrug heet dan nog
Schulpwegbrug. Dit blijkt uit een handgeschreven bestek van 4 mei 1937. De
staalhaven krijgt een vaardiepte tot
-4½meter onder het N.A.P. In december
1937 werd begonnen met de bouw van
de bruggen over de staalhaven. De bruggen worden van beton gemaakt. Op zaterdag 23 juli 1938 werd de staalhaven
officieel geopend door de minister van
Economische Zaken dhr. Steenberghe.
Bij deze opening waren onder andere de
directeur G.A. Kessler aanwezig namens
Hoogovens en de heer B. van Leer namens de Walserij. Er werd een rondvaart
door de staalhaven gedaan waarbij onder
andere een bezoek werd gebracht aan
Van Leer’s walserijen en de buizengieterij die eind 1936 in bedrijf was genomen.
Tijdens de lunch in het Casino werd
door de minister namens de koningin,
dhr. Kessler benoemd tot Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw.

Overzichttekening Kesslerbrug (noordelijke brug)

Staalhaven
Door de jaren heen haalde de staalhaven
af en toe het nieuws. Zoals een kranten-

bericht uit de IJmuider Courant van 12
augustus 1940. De personeelsvereniging
Hoogovenstaten had vele onderafdelingen waarvan de visclub De IJzeren
Voorn er een van was. Deze club was pas
opgericht en telde al 60 leden. Ze hielden hun eerste viswedstrijd in de staalhaven. Een jaar later telde de visclub al 180
leden. Een ander voorval betreffende de
staalhaven haalde de krant De Waarheid
van 23 maart 1956. De staalhaven moest

Het graven van de staalhaven in 1937

De Kesslerbrug in 1945
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worden uitgebaggerd. Transportonderneming G. H. uit Velsen, belast met de
afvoer van vuil en afval vanaf het bedrijf,
ging deze taak uitvoeren. Volgens een
mondelinge afspraak met Hoogovens
mocht hij het opgebaggerde schroot
houden, maar hij hield niet alleen het
schroot maar ook het opgebaggerde
gietijzer. Het schroot had een waarde
van fl. 8.000 en het gietijzer fl. 20.000
De Haarlemse officier van Justitie vroeg
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Offerte ABM (1937)
midden twee rijbanen voor auto’s. Aan de
noordzijde van de brug bevond zich alleen een fietspad. De bestrating wordt
vervangen door beton. Deze situatie werd
in 1969 opnieuw aangepast omdat veel
werknemers het fietspad aan de noordzijde gebruikten als voetpad, wat een gevaarlijke situaties opleverden. Er werd
toen aan de noordzijde een verbreding
met een apart liggend fietspad en voetpad
aangelegd. Ook werd de brug geasfalteerd. Overigens werden toen gelijk verkeerslichten geplaatst. De brug aan de
zuidzijde van de staalhaven, nabij het
Noordzeekanaal, wordt in de volksmond
De Blauwe Brug genoemd. In een artikel
in De Grijper van november 1968 kom ik
voor het eerst de naam Kesslerbrug tegen.
Op een plattegrond van het hoogoventerrein uit januari 1960 wordt wel melding
gemaakt van het Kesslerplein.

Verbreding van de Kesslerbrug in 1969
om een gevangenisstraf van een jaar en
drie maanden.
In de jaren zestig kwam de staalhaven
minder leuk in het nieuws, er waren drie
verdrinkingen. Op 4 juni 1962 maakte
de krant melding van een verdrinking
van de 8-jarige Jacob de Waard zoon van
een binnenvaartschipper. Op vrijdag 3
december 1965 raakte de heer C.F. Grudelbach, bedieningsvakman van de Mekog, te water en verdronk. Op zondag 21
januari 1968 raakte bij de verlading van
de Mekog de 23-jarige matroos B.A.
Kwant tussen de kade en het schip en
verdronk.

aan beide zijde een trottoir. In deze naoorlogse jaren sprak met van de betonbrug. Deze situatie bleef bestaan tot 1954
toen men aan de zuidzijde van de brug
een voetpad en een fietspad samen twee
meter breed aanlegde met daaronder een
tracé voor kabels en leidingen. In het

Betonbrug
De oorspronkelijke brug, en dan heb ik
het over de noordelijke brug was voorzien
van straatstenen en was tweebaans met

Annonce viswedstrijd van ‘De IJzeren Voorn’
(1941)
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Kesslerbrug in 1981
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Het is mogelijk dat tijdens een ceremoniële bijeenkomst de brug de naam Kesslerbrug kreeg. Ik heb daar echter niets over
kunnen vinden. Mocht er iemand onder
de lezers zijn die hier meer van weet dan
hoor ik dat graag (correspondentieadres:
sieho@tatasteel.com).

Ingezonden brief
De redactie ontving een reactie van de
90 jarige Cees Veth op twee artikelen
uit ons vorige nummer. Hier onder de
iets ingekorte brief.
Ik zal mij eerst even voorstellen:
Mijn naam is Cees Veth geboren in
Heemskerk 14 Juni 1925.
Per 3 Mei 1943 ben ik dienst getreden
bij de MEKOG.
Per 1 Juli 1985 met de vut en per 1 Juli
1990 met pensioen.
Ik heb altijd gewerkt bij de Projecten
afdeling Nieuwbouw Mekog, tekenkamer.
Als baliemedewerker begonnen, en de
laatste 15 jaar als chef tekenkamer.
Ik heb met interesse uw stukken gelezen betreffende het Landgoed Rooswijk en van uit mijn beroep “ NORDUCO”
Om met het landgoed te be
ginnen
Zeer veel in die omgeving gewandeld,
was voor de oorlog lid van de AJC, en
op het bordes hebben we wel gevolksdanst. Ik heb er ook veel brandhout
weg gehaald, maar niet in de oorlog
maar direct na de oorlog. Toen moest
het noodkacheltje ook branden want
er was natuurlijk niet direct gas beschikbaar.
Aan de westkant van het landhuis was
een groot ruig grasveld met zeer veel
mooie beukenbomen, deze bomen
werden door de Duitsers omgehaald
tot ongeveer 1,30 m. boven maaiveld

hoogte om schootsveld te krijgen. Daar
wij over een grote trekzaag beschikte
heb ik daar veel van die stukken omgezaagd, en dan maar kloven. Volgens de
toenmalige verhalen is het door de Duitsers in brand gestoken. Het zou gesloopt
worden, maar er waren toch organisaties
de dit wisten te voorkomen. Dus dan
maar de brand er in.
Nu de proeffabriek van NORDU
CO
Het hoge stuk op de grote foto en de
tanks daar rechts van, dat plan kwam van
mijn tekenbord.
Eerst was er een proeffabriek nl. in de
Kalksalpeterfabriek. Volgens mij zijn dit
de drie kleine foto’s, vandaar dat u
schrijft over 3 m 3 zeewater.
De proeffabriek buiten het Hoogoventerrein had een verwerking van 300 m3.
Zie de donkere leiding voor de fabriek,
300 mm diameter. De door u genoemde
chemische stof was zeer explosief. Bij de
installatie zelf was een zeer kleine hoeveelheid toegestaan, midden op het
Hoogoventerrein in een bunker lag een
iets grote opslag, en de grote hoeveel
werd opgeslagen in het Fort Krommeniedijk, vandaar dat daar nog steeds bliksem afleiders op staan.

baar, die werkt bij “NORDUCO“!!!
Verder zeer leuke omschrijvingen
Groetend Cees Veth.
Heeft u ook aanvullende informatie op een
van onze artikelen, schroom dan niet en
klim in de pen. Uw reactie wordt gewaardeerd (sieho@tatasteel.com).
De redactie

Cees Veth

Tevens was er een probleem, je moest altijd goede rubber handschoenen dragen.
Want als je er mee in aanraking kwam,
en je waste niet direct je handen met een
stinkend wasmiddel dan duurde het een
zeer lange tijd voor dat je er weer vrij
van kwam. Iemand die in de omgeving
liep met gele handen, dus direct herken-

Uit het bestuur

door Floor Scheffer

Begin dit jaar is er een aantal wijzigingen in het bestuur geweest. Fred Krop heeft zijn taken als secretaris van SIEHO in het eerste
kwartaal overgedragen aan Menno van Maanen. Ton Hurkmans heeft zijn taken in diezelfde periode overgedragen aan Floor Scheffer,
die dit naast zijn rol als eindredacteur van Historisch Hoogovens oppakt. Zowel Menno als Floor zijn in actieve dienst van Tata Steel.

T

	
er voorbereiding van het
100-jarig bestaan in September 2018 is Tata Steel
bezig met plannen om dit
te herdenken. Een afvaardiging uit het
bestuur is actief betrokken bij de invulling van die plannen, die ook het Hoog-

ovensmuseum betreffen. In het volgende
nummer hopen we hier meer over te
kunnen melden.
Ton Hurkmans heeft een voorstel voorbereid voor een nieuwe opzet van de
vrijwilligersorganisatie in taakgroepen.
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In de algemene vergadering van 12 mei
aanstaande zal dit voorstel nader toegelicht worden en is er gelegenheid om
hierop te reageren. Op diezelfde bijeenkomst zal tevens het jaarverslag gepresenteerd worden, waaraan nu de laatste
hand gelegd wordt.
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HET PORTRET
HARRIE AERDTS
Mijn naam is Harrie Aerdts
Geboren op 11 juli 1948 te HeldenPanningen in Limburg.
In het jaar 1969 werd ik door mijn baas,
de Duitse firma S.A.G., gevraagd of ik
voor 14 dagen naar Hoogovens in IJmuiden wilde gaan werken.
Dat heb ik gedaan en daarbij diverse fabrieken mee mogen opbouwen. Die 14
dagen bleken al snel heel lang te zijn…
Na bijna 8 jaar ben ik uiteindelijk in vaste dienst getreden bij Hoogovens in
IJmuiden.
Ik ben zodoende op 1 oktober 1977 begonnen bij de warmbandwalserij 2.
Daar kwam ik bij de platenknipbaan,
waar ik altijd met veel plezier heb gewerkt.
Ik heb daar ook diverse cursussen gevolgd zoals bedieningsman A/B bij de
platenknipbaan, strokenschaar en de nawals. Ook nog de cursus kraandrijven,
heftruckchauffeur, pompwachter en bedieningsman overwikkelbaan.
Op mijn 48-jarige leeftijd heb ik ook
nog de cursus VATECH gedaan.
Vervolgens op 50-jarige leeftijd heb ik
nog geprobeerd VAPRO-A te halen. In
het jaar 1999 ging de platenknipbaan
dicht.

Daardoor heb ik mijn loopbaan voortgezet bij de afdeling externe opslag- en
verzending. Daar heb ik mijn laatste 10
jaar ook met zeer veel plezier gewerkt.
Ik ben in 2009 door Rob Meijer geïntroduceerd bij het Hoogovensmuseum.
Daar doe ik elke donderdag, samen met
een andere collega vrijwilliger allerlei
klusjes. Ook doe ik voor het museum

rondleidingen als er bijvoorbeeld treinritten zijn.
Het werk bij het museum is leuk en interessant, ik leer er nog elke dag wel iets.
Zoals nu wel duidelijk is, is het geen 14
dagen Hoogovens geworden maar ruim
40 jaar!!

Colofon
Historisch Hoogovens is een uitgave
van de Stichting Industrieel Erfgoed
Hoogovens (SIEHO). De SIEHO wordt
gesponsord door Tata Steel.

PAD-hal met schaarlijn in warmbandwalserij 2 (1986)
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Telefoon SIEHO / Hoogovensmuseum
(0251) 494 368 / 498 865
Website
www.hoogovensmuseum.nl
Facebook
http://bit.ly/1SxfnYr
E-mail
sieho@tatasteel.com
Redactie
Fred Boon, Cor Castricum, Rob Meijer,
Floor Scheffer, Wim de Wit
Eindredactie
Floor Scheffer
Fotografie
Fotoarchief Tata Steel en/of SIEHO,
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