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Gietijzeren schaal

E
nkele maanden geleden 
vond ik in een oude Samen 
van ± 1970, een artikel over 
de vuurtorens van IJmui-

den, onmiddellijk herinnerde ik me het  

gesprek over “ijzercement”. Verdraaid 
nu wilde ik toch wel eens weten, wat 
toch ijzercement is. Duidelijk was, dat er 
in het blad de Gieterij informatie over 
was te vinden, maar waar was dat blad? 

Ik herinner me laatst nog een gesprek met een collega van het Laboratorium, dat een 
jaar of twintig geleden plaats vond over de constructie van gietijzeren vuurtorens langs de  
Nederlandse kust. Hoe deze constructies volgens zeer oude technieken in elkaar werden 
gezet en blijkbaar nog steeds goed functioneerden, zonder uit elkaar geroest te zijn.
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Gietijzer in vuurtorens
De Nederlandse vuurtorens zijn 
overigens niet gebouwd van het 
gietijzer van Hoogovens, de torens 
dateren van 1867 tot 1900 en zijn dus 
ouder dan ons bedrijf ijzer maakt! 
Waarom toch gietijzeren vuurtorens 
toepassen en waarom geen bakstenen,  
in een land met veel klei?

Redenen:
1. Geen zware en dus dure (houten)  
 fundamenten toe te moeten passen, 
2. Een vuurtoren van baksteen is  
 gemiddeld 100 % zwaarder dan  
 één van gietijzer.
3. Het transport van materialen is  
 aanmerkelijk duurder en kost meer  
 moeite en tijd en 
4. De steigerbouw rond de toren is  
 arbeidsintensief. 

Bruggen van ijzer waren toch ook 
eenvoudiger te bouwen dan van 
steen, terwijl het gebruik van beton, 
(brikbeton) nog in de kinderschoenen 
stond en beton met stalen wapening, nog 
helemaal niet werd toegepast. 

Er kleefden ook nadelen aan het gebruik 
van gietijzer langs de zoute en winderige 
Nederlandse kust! Want, hoe monteer je 
gietijzeren platen op elkaar om een toren 
te bouwen op de rand van het strand, 
waarvan de naden waterdicht moeten 
zijn? 
Een zeer oude techniek bood uitkomst 
om de waterdichtheid te garanderen, 
het gebruik van ijzercement! Nu komt 
dit woord voor in veel vormen, maar 
het is zeker geen kunststofachtige 
lijmtoepassing, waarvoor in het korte 
verleden deze naam wel eens werd 
misbruikt!
Laten we eens kijken, wanneer, hoe en 
wie deze ijzeren torens in Nederland 
bouwde.

Het ontstaan van gietijzeren 
vuurtorens
In Engeland waar de industriële 
revolutie het eerst begint, wordt in 1840 
door J. Gordon een eerste ontwerp 
voor gietijzeren vuurtorens in Jamaica 
en Bermuda gemaakt. De Nederlander  
Q. Harder, diende na deze revolutionaire 
plannen, eveneens een ontwerp in voor 
een vuurtoren in Breskens. 

Na het succes daarvan, ontwierp hij een 
aantal vuurtorens voor de Nederlandse 
kustbeveiliging en ook een aantal 
voor gebruik in Nederlands-Indië.  
 
Na die van Breskens in 1867, volgen er 
nog 11 vuurtorens en een 20 stuks open 
gietijzeren lichtopstanden (kapen), denk 
o.a. aan de IJzeren Kaap op Texel, Den 
Oever en Enkhuizen! 

Veel Nederlandse gieterijen deden 
mee aan de productie van dit soort 
vuurtorens, zoals de Prins van 
Oranje en Enthoven in Den Haag,  
de Grofsmederij *) en Schretlen in Leiden, 
Feyenoord in Rotterdam, Penn  
en Bauduin in Dordrecht en Nering 
Bögel in Deventer, totaal heeft 
Nederland zo’n 200 stuks ijzergieterijen 
gekend. 

*) Nu nog bekend als de toenmalige leverancier 

van slakkenpannen aan Hoogovens

De productie/montage van
de gietijzeren vuurtorens van 
IJmuiden
Om gietijzeren schalen te maken, moeten 
eerst houten mallen worden gemaakt, 
ook de z.g. schraapmallen. Deze mallen 
kunnen maar 6- 8 keer worden gebruikt 
want dan is de cirkel van platen rondom 
de toren af en moet een serie iets kleinere 
mallen worden gevormd. 

De gietijzeren**) schalen waaruit de 
beide torens worden samengesteld, 
worden in “negatiefvorm” in vormzand 
weergegeven. Dat vormzand heeft 
een speciale samenstelling, afhankelijk 
van de grote van het te gieten object.  
 
De schalen hebben naar boven toe, steeds 
een kleinere straal t.o.v. het midden van 
de toren, maar deze straal loopt niet 
constant af, maar vormt een flauwe 
boog naar boven toe. Dit is voor het 
begin van 1900, een waarlijk fantastische 
technische prestatie geweest, want niet 
één gietijzeren plaat was gelijk aan de 
andere die er bovenop was gemonteerd! 

Er zullen in eerste instantie houten 
mallen zijn gemaakt voor een proefmodel 
voor de toren, deze mallen werden later 
nagemaakt, om de schraap-mallen te 
maken. 

Daarna werd ook vaker gekozen voor 
een hoekige toren of opstand, omdat 
de modelkosten (gietmodellen) daarvan 
aanmerkelijk lager in kostprijs waren, 
dan die van een “mooie” ronde toren.

**) Bij gietijzer is het koolstofpercentage 

hoger dan 1,7 %, is het lager dan heet het staal! 

De beide vuurtorens van 
IJmuiden
Eind augustus 1877 wordt door de 
minister van Marine een aanbesteding 
opengesteld voor de bouw van twee 
ijzeren lichttorens voor de buisverlichting 
van IJmuiden. 

De laagste inschrijver was ijzergieterij 
Schretlen te Leiden, zij bouwden 
de beide torens voor f 71.950,- .  

De lichttoestellen met lantaarns, werden 
door van den Brink te Amsterdam voor 
f  77.200,- geleverd en gemonteerd!

Het contract werd op 7 sept. 1877 
getekend, met de verplichting dat er 
begin 1879 opgeleverd zou worden en 
de beide lichten midden februari 1879 
konden worden ontstoken. 

In het bestek en voorwaarden van 
het Departement van Marine, van 14 
pagina’s en 23 artikelen, is voor de torens 
vermeld o.a.:

“De torens moeten worden gebouwd op twee 
duintoppen, op ongeveer 640 en 1060 meter 
afstand uit de kleine sluis, op door den Marine 
aangewezen plaatsen. 

De torens hebben de gedaante van eene zuil 
op voetstuk. Zij zijn met eene kuip en van 
gegoten ijzer, en worden gemaakt naar de bij 
dit bestek gevoegde teekeningen en worden 
gesteld op hardstenen voetstukken. Hunne 
voornaamste afmetingen, in meters, zijn als  
volgt: De kuip van de binnentoren bestaat uit 
zestien kuipvormige en in halfsteens verband Plaquette met naam van de ontwerper

De oude symmetrische havenmond van IJmuiden rond 1908, zonder het fort IJmuiden, want dat is militair geheim

Plaquette met naam van de ijzergieterij

Herdenkingsplaquette
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en Bauduin in Dordrecht en Nering 
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**) Bij gietijzer is het koolstofpercentage 

hoger dan 1,7 %, is het lager dan heet het staal! 

De beide vuurtorens van 
IJmuiden
Eind augustus 1877 wordt door de 
minister van Marine een aanbesteding 
opengesteld voor de bouw van twee 
ijzeren lichttorens voor de buisverlichting 
van IJmuiden. 

De laagste inschrijver was ijzergieterij 
Schretlen te Leiden, zij bouwden 
de beide torens voor f 71.950,- .  

De lichttoestellen met lantaarns, werden 
door van den Brink te Amsterdam voor 
f  77.200,- geleverd en gemonteerd!

Het contract werd op 7 sept. 1877 
getekend, met de verplichting dat er 
begin 1879 opgeleverd zou worden en 
de beide lichten midden februari 1879 
konden worden ontstoken. 

In het bestek en voorwaarden van 
het Departement van Marine, van 14 
pagina’s en 23 artikelen, is voor de torens 
vermeld o.a.:

“De torens moeten worden gebouwd op twee 
duintoppen, op ongeveer 640 en 1060 meter 
afstand uit de kleine sluis, op door den Marine 
aangewezen plaatsen. 

De torens hebben de gedaante van eene zuil 
op voetstuk. Zij zijn met eene kuip en van 
gegoten ijzer, en worden gemaakt naar de bij 
dit bestek gevoegde teekeningen en worden 
gesteld op hardstenen voetstukken. Hunne 
voornaamste afmetingen, in meters, zijn als  
volgt: De kuip van de binnentoren bestaat uit 
zestien kuipvormige en in halfsteens verband 

geplaatste lagen, van welke de twee onderste 
elk hoog 1,70 de zes volgende elk 1,90 ; de 
vier volgende elk 1,80 ; de twee volgende 1,75 
; en de twee daarop volgende elk 1,65 mtr.
De gietijzeren schotten worden gemonteerd als 
ware het grote gemetselde bakstenen.

De onderlinge verbinding der segmenten 
geschied aan elke rand met gesmeed ijzeren 
schroefbouten, dik 0,019 mtr, voorzien van 
bekwame koppen en moeren. 

De afstand dier bouten uit elkander, midden 
op midden, is ongeveer 0,18 mtr, doch die uit 
de binnenhoeken der randen overal 0,007 mtr. 
Het gegoten ijzer moet zijn van de tweede 
gieting en lichtgraauw. 

En dan in artikel 11, de lang gezochte zin:  
De naden van de torens, kuipen en kozijnen, 
vloerplaten en wat dit meer vereischt, worden 
met ijzercement volgezet en gekalfaat *), direct 
nadat eene verdieping is opgesteld. 

*) gebreeuwd en geteerd met een mengsel van 

ijzervijlsel en cement. Zie voor het Bestek van 

IJmuiden, in het boek: De Nederlandse vuurtorens, 

door: Crommelin en Van Suchtelen. Vreemd 

genoeg is nergens een beschrijving te vinden van de  

samenstelling van het ijzercement! 

Het is toch een zeer belangrijk 
bestanddeel, want bij de bouw van de 
vuurtoren van Den Helder (Lange Jaap), 
werd zo’n 6.000 kilo van dit ijzercement 
gebruikt! 

Blijkbaar is dit materiaal zodanig 
bekend in die tijd, dat het niet hoeft te 
worden beschreven, vreemd, want de 
Staat wil toch alles exact beschrijven, 
ter voorkoming van slechte kwaliteit en 
bedrog! 

De oude symmetrische havenmond van IJmuiden rond 1908, zonder het fort IJmuiden, want dat is militair geheim

Transport van de kleine toren
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Op het internet vond ik de beschrijving 
van ijzercement! 

Voorschrift ter bereiding van eenige zeer 
duurzame cementen of tarras.

Dit dient tot velerlei oogmerken:
a) Om ijzeren in elkander gevoegde plaatsen 
zoo te bevestigen, dat het bevestigingsmiddel 
even zoo vast is als het ijzer zelf.

b) Om, zoo als bij dampwerktuigen, ijzeren 
pijpen tot dampleiders, welke eene groote 
drukking van het water moeten verduren, 
daarmee te bevestigen.

Men bereid dezen tarras of dit ijzercement uit 
de volgende stoffen, naar het gewicht gerekend:
2 delen sal-ammoniac?,
2 delen zwavelbloemenpoeder ,
en 16 delen ijzervijlsel.

Deze stoffen worden fijn gewreven in een 
ijzeren mortier en als poeder droog bewaard 
in een goed afgesloten pot. Zal deze tarras of 
cement gebruikt worden, dan wrijft men deze 
te zamen met:

20 delen fijn ijzervijlsel en 1 deel van het 
gemelde poeder en 10 delen kalk ?,  met wat 

werd de richting 104,5 graden, daarom is 
“het Lage Licht” in zijn geheel iets naar 
het zuiden verplaatst, dat kon ook nog 
eens eenvoudiger met een gietijzeren 
toren, dan met een stenen toren.

Op 19 februari 1879 werden de 
petroleumlichten van de torens 
ontstoken, lampen met een lichtproductie 
5500 kaars.
Het waren “stilstaande lichten” van de 
“eerste grootte”, d.w.z. met een brand-
puntafstand van 95 cm!

In 1909 werd op de grootste toren een 
elektrisch bliksem-licht (boogspitslamp)
geplaatst, waardoor de lage toren kleiner 
kon worden, het bovendeel daarvan 
werd overgebracht naar Vlieland en daar 
opnieuw gebruikt, terwijl de lage toren 
een nieuw “topje” kreeg. 

In 1921 werden van het Hoge Licht, 
de booglampen van de dubbeloptiek 
vervangen door gloeilampen, waarmee 
de lichtsterkte werd verhoogd tot 2,2 
miljoen kaars!

In 1949 werden er “Brandaris” (Phillips) 
gloeilampen van 70 Volt en 60 Ampère 
(dus 4200 Watt) gemonteerd, met 
dubbel gespiraliseerde gloeidraden en 
een boldiameter van 30 cm, waardoor 
de lichtsterkte werd verhoogd tot 3,5 
miljoen kaars. Deze gloeilampen werden 
in 1965, op hun beurt vervangen door 
Xenonverlichting, hierbij is de bol van 
de gloeilamp gevuld met een edelgas 
waardoor de gloeidraad minder snel 
verdampt. 

De lampen zijn opgesteld in een 
mechaniek, dat er automatisch voor 
zorgt dat bij lampuitval, een nieuwe 
lamp de plaats van de defecte inneemt. 

Het licht in de lage toren bleef een vast 
licht met een intensiteit van 23 duizend 
Candela (1 Candela = ± 1 kaars). 
De torenhoogtes zijn 31 en 53 meter 
boven de middenstand van het water 
(gemiddelde hoogte tussen eb en vloed).

Het aantal verdiepingen, is in het 
Hoge Licht 10 en het Lage Licht 5.  
De diktes van het Hoge Licht, van 8,4 
mtr afnemend tot 4 mtr en het Lage 
Licht van 7,9 mtr afnemend tot 5 mtr. 

De kuip is de holle middenkolom, de 
buitenkolom is de schacht en beiden zijn 
met elkaar verbonden door gietijzeren 
vloeren, waardoor de toren wordt 
verdeeld in verdiepingen van ongeveer 

water zodat het tot een dik papachtig mengsel 
wordt.  

Deze ijzercement neemt na eenige weken eene 
zoo groote vastheid aan dat het aan ijzer zelf 
gelijke wordt. (anno 1820).

Helaas geen duidelijke beschrijving 
van de percentages der gebruikte 
grondstoffen! 

Wordt vervolgd.

De geschiedenis van de 
IJmuider vuurtorens
In 1879, na een bouwtijd van zo’n 1½ jaar, 
werden de twee gietijzeren vuurtorens 
opgeleverd. Ze werden gemaakt, onder 
architectuur van Q. Harder bouwkundig 
ingenieur van de Dienst Loodswezen, 
Kust- en Oeververlichting.

Beide lichten vormen nu nog steeds 
een “lichtenlijn”, waarbij de as van 
de haveningang wordt aangegeven,  
met een richting van 100,5 graden  
t.o.v. het Noorden). 

Na de verbreding van de havenmond, 

Fresnellens Het principe van de Fresnellens
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De diktes van het Hoge Licht, van 8,4 
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3,5 meter hoogte. De kuip en schacht 
dragen op deze wijze ook de gietijzeren 
trappen, die spiraalvormig omhoog 
klimmen naar de koepel.

Het vuurtorenlicht
De lichtbundel uit de toren wordt 
gemaakt met 4 stuks fresnellenzen, die 
om een gloeilamp zijn geplaatst, het 
geheel draait rond. 

Een klokmechaniek zorgt voor een 
nauwkeurig toerental, om een exacte 
tijdsduur van de “lichtpuls” te realiseren. 

De frequentie van het Hoge Licht, is elke 
5 seconden een lichtpuls van 2 seconden 
en daardoor exact te bepalen op de 
kustkaarten als het “Hoge Licht” van 

IJmuiden. Een fresnellens bestaat uit een 
in ringen of schillen opgedeelde lens, 
waarbij de dikte van de ringen ongeveer 
gelijk is en de lens bij benadering vlak 
wordt.

Hierdoor ontstaat een lens die relatief 
goedkoop en licht is en die bovendien 
weinig ruimte inneemt. 

In de Scheepvaart Lichtenlijst van 
Nederland, zijn de IJmuidense lichten, 
de nummers 1666 (“Het Lage Licht”) en 
1668 (“Het Hoge Licht”) en daarmee op 
de kustkaarten te vinden.  

Naschrift:
Mochten er deskundigen zijn, die meer 
of betere informatie hebben, dan houd ik 

me aanbevolen. Voor mijn zoektochten 
naar vernieuwend gebruik van oude 
ijzertoepassingen!   

Kleine vuurtoren anno 2012 Grote vuurtoren anno 2012
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en zeekapen, van Suchtelen.
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Rondvlucht - vogelvluchtperspectief

Rudolf  Das
door Wim de Wit

Het verhaal van het maken van foto’s tijdens een rondvlucht over het terrein. De rondvlucht was door Hoogovens betaald in de jaren ‘60 
voor de gebroeders Das om voldoende gegevens en overzicht te krijgen van het fabrieksterrein van bovenaf. Om zodoende de gewenste 
overzichtstekening goed te kunnen maken. Rudolf Das ging mee en had ook een camera mee om foto’s te kunnen maken, hoewel dit 
eigenlijk niet de bedoeling was.

Rondvlucht Hier volgt zo goed als letterlijk het door 
Rudolf vertelde verslag van deze vlucht:
“Ik had een vliegtuig gehuurd waar ik 
met een vriendje van mij, Adriaan S.  
van de studentenaeroclub, die om zijn 
pilotage bij te houden mij zou vliegen.  
 
Wij vertrokken van vliegveld Hilversum. 
Op weg van Hilversum naar IJmuiden 
was Adriaan S. op het idee gekomen 
dat het vliegtuig wel een beetje op een 
Vickers Supermarine Spitfire zou lijken 
en hij ging dus allerlei stunts uithalen 
om te kijken hoe hard het ding wel in 
een duikvlucht kon. Toen kreeg ik het 
idee met een wat drieste vogel op pad 
te zijn. In de richting van de Hoogovens 
komende werd het zicht steeds slechter en 
tot onze verbazing en teleurstelling zagen 
we dat de twee fabriekspijpen, die hoge 
toeters die er stonden allebei dikke walm 
over het hele complex uitwasemden.  
 
Het gevolg was dat wij op onze foto-
expeditie meer dan de helft van de 
hoogovens niet zagen en toen vroeg 
Adriaan: moet je die helft die we niet 
zien ook hebben? Ik zei: eigenlijk wel, 
maar dan in godsnaam de volgende keer 
maar. Toen zei hij een beetje driest: 
hoe ver staan die pijpen van mekaar? 
Ik schrok een beetje, maar zei: nou een 
meter of dertig, vijfendertig denk ik dat 

Saab Safir - hedendaagse foto
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Rudolf  Das
door Wim de Wit

Het verhaal van het maken van foto’s tijdens een rondvlucht over het terrein. De rondvlucht was door Hoogovens betaald in de jaren ‘60 
voor de gebroeders Das om voldoende gegevens en overzicht te krijgen van het fabrieksterrein van bovenaf. Om zodoende de gewenste 
overzichtstekening goed te kunnen maken. Rudolf Das ging mee en had ook een camera mee om foto’s te kunnen maken, hoewel dit 
eigenlijk niet de bedoeling was.

Hier volgt zo goed als letterlijk het door 
Rudolf vertelde verslag van deze vlucht:
“Ik had een vliegtuig gehuurd waar ik 
met een vriendje van mij, Adriaan S.  
van de studentenaeroclub, die om zijn 
pilotage bij te houden mij zou vliegen.  
 
Wij vertrokken van vliegveld Hilversum. 
Op weg van Hilversum naar IJmuiden 
was Adriaan S. op het idee gekomen 
dat het vliegtuig wel een beetje op een 
Vickers Supermarine Spitfire zou lijken 
en hij ging dus allerlei stunts uithalen 
om te kijken hoe hard het ding wel in 
een duikvlucht kon. Toen kreeg ik het 
idee met een wat drieste vogel op pad 
te zijn. In de richting van de Hoogovens 
komende werd het zicht steeds slechter en 
tot onze verbazing en teleurstelling zagen 
we dat de twee fabriekspijpen, die hoge 
toeters die er stonden allebei dikke walm 
over het hele complex uitwasemden.  
 
Het gevolg was dat wij op onze foto-
expeditie meer dan de helft van de 
hoogovens niet zagen en toen vroeg 
Adriaan: moet je die helft die we niet 
zien ook hebben? Ik zei: eigenlijk wel, 
maar dan in godsnaam de volgende keer 
maar. Toen zei hij een beetje driest: 
hoe ver staan die pijpen van mekaar? 
Ik schrok een beetje, maar zei: nou een 
meter of dertig, vijfendertig denk ik dat 

het toch wel is. Nou, zei hij, ik heb een 
spanwijdte van maar twaalf meter voor 
dat Saab safirtje, dus dat moet kunnen, 
ik moet er tussendoor kunnen. Ik zeg; 
joh doe nou niet, dat mag toch helemaal 
niet. Nou ja, er mag al zoveel niet riep 
hij terug. Toen is hij inderdaad, na er een 
paar maal omheen gevlogen te zijn om 
te kijken of mijn schattingen een beetje 
klopten, er heel driest enkele malen 
tussen die pijpen door gevlogen.”

“Grote vreugde bij Adriaan S. die zich 
voelde als een echte straaljagerpiloot. 
Elke keer trok hij ook eigenlijk veel te 
hard op om juichend te laten zien dat hij 
die stunt weer gedaan had, maakte een 
rondje en ging er van de andere kant 
tussendoor. Ik zei: joh, als je dat teveel 
doet dan wordt je toch waargenomen 
hier. Toen we op Hilversum arriveerden, 
ja toen was er nog even een heel angstig 
moment want er ging een alarm af in de 
cockpit vlak voor we zouden gaan landen. 
Toen bleek, hij had het landingsgestel 
niet voldoende uit omdat er een 
stoelriem van hem klem geraakt was.  
 
Het landingsgestel moest je met de 
hand uitdoen en het bleek dat het niet 
geborgd was en dat was de oorzaak van 
het gepiep. Hij zei wat is dat nou weer 
in godsnaam met die rotkist en toen 

zag hij dat de hendel niet helemaal 
naar beneden was omdat zijn stoelriem 
ertussen was geraakt. Dit gecorrigeerd 
en in orde gemaakt, weer een rondje 
gemaakt en keurig geland. En toen direct 
de politie, het verhoor, waarom wij in 
godsnaam tussen die… Maar eerder 
had ik al gezegd, Adriaan het is jouw 
idee geweest ik sta overal buiten sterker 
nog ik meld helemaal niet dat we hier 
foto’s hebben gemaakt, want dan was het 
natuurlijk helemaal een rel geworden.  
 
We waren namelijk in een restricted 
area waar je helemaal niet mag 
fotograferen. Dus ik had die foto’s in een 
boterhamtrommeltje bij me en gelukkig 
vroeg de agent niet: wat zit er in dat 
trommeltje? En aan Adriaan vroeg hij: 
waarom heeft u zo laag gevlogen? Op 
mijn aanraden zei Adriaan: gewoon 
omdat ik dat zo leuk vond om als 
stunt tussen die pijpen door te gaan, 
ik vond het zo spannend om in dit 
vliegtuig zo doelgericht te vliegen.” 

“De gemaakte foto’s zijn uiteindelijk 
gebruikt om details te tekenen die 
we nog niet op tekening hadden. Of 
Hoogovens de boete die uitgedeeld is 
betaald heeft weet ik niet meer. Het was 
ca. 300 gulden, voor die tijd een flink 
bedrag.”  

Saab Safir - hedendaagse foto
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De stenen worden verhit en de gassen 
verliezen hierdoor zoveel warmte, dat 
ze met een temperatuur van nog maar ± 
500 °C de kamers verlaten en door de 
schoor-steen worden afgevoerd. Zijn de 
kamers voldoende verwarmd, dan wordt 
door een vernuftig stelsel van schuiven 
en kleppen de richting van de vlam in de 
oven omgekeerd. 

Hierna strijken nu het gas en de 
verbrandingslucht eerst afzonderlijk 
door één der twee kamers die zojuist zijn 
verhit. Gas en lucht nemen hitte van de 
stenen over, waardoor de kamers weer 
langzaam afkoelen. Gas en lucht bereiken 
dan met een temperatuur van ± 1200 °C 
de openingen in de oven, waardoor tot 
voor kort de verbrandingsgassen waren 
weggetrokken. 

Deze openingen doen nu op hun beurt 
dienst als gasbrander; de vlam trekt nu van 
hieruit door de oven naar de openingen, 
die eerder als brander dienstdeden en die 
nu op hun beurt de verbrandingsgassen 
doorlaten op hun weg naar twee andere 
kamers om deze nu te gaan verhitten. 

T
ata Steel IJmuiden heeft 
een ‘Beknopte Bedrijfs- 
kroniek van 1917 tot heden’, 
waarin per jaar belangrijke 

feiten worden genoemd.  Als we daarin 
75 jaar terug willen kijken, komen we 
 terecht bij het  jaar 1937. In dat jaar  
hebben zich volgens deze kroniek een 
8-tal verschillende en noemenswaardige 
zaken voorgedaan, te weten:
•	 de Bazencursussen gaan van start.
•	 Hoogoven 3 komt na een grote  
 reparatie weer in bedrijf.

75 jaar geleden 
Door: Cor Castricum

•	 Er overlijden twee leden van de Raad  
 van Commissarissen.
•	 Er wordt één nieuw lid in de Raad  
 van Commissarissen benoemd.
•	 Besloten wordt tot de bouw van een  
 Siemens Martinstaalfabriek (de MSF).
•	 Het Centraal Magazijn wordt  
 geopend.
•	 Hoogoven 3 tapt de miljoenste ton  
 ruwijzer af.
•	 De brug over de staalhaven wordt  
 gebouwd (in het verlangde van de  
 Wenckebachstraat). 

Reeds in de jaren 1880 werd het 
bedrijfsleven aangemoedigd een  
Nederlands staalbedrijf volgens het 
Siemens-Martinprocédé te stichten. 
In een nota uit januari 1913 van  
ir. J.C. Ankersmit getiteld ‘Be-
schouwingen omtrent de bestaanbaarheid 
van een Hoogoven-Staalwerk in 
Nederland’, praat hij onder andere 
over een bedrijf met een Siemens-
Martinstaalfabriek met drie Martinovens 
en een gezamenlijke capaciteit van 
60.000 tot 90.000 ton op jaarbasis.

Hoe dan ook, op 20 september 1918 is 
de Koninklijke Nederlandse Hoogovens 
en Staalfabrieken (KNHS) een feit. De 
staalfabrieken zullen echter nog wat 
geduld moeten hebben, want het besluit 
tot de bouw van een MSF wordt pas op 
22 juni 1937 genomen. 
 
Hierdoor kon op 19 maart 1939 de 
MSF met één oven in gebruik worden 
genomen, oven 2 volgde op 5 februari 
1940. Van de andere ovens is alleen 
bekend dat oven 5 op 30 januari 1948 
in werking is gesteld, terwijl op 24 
november 1956 oven 6 in bedrijf komt. 

Het bereidingsproces, zoals dat in de 
MSF plaatsvindt, wordt in ‘Samen’ 
van juni 1939 uit de doeken gedaan.  
De spelling heb ik echter wat aangepast:

Omdat het smeltpunt van staal bij 
ongeveer 1520 °C ligt, moet de vlam een 
nog hogere temperatuur hebben; deze 
ligt bij ca. 1700 °C.

Om die temperatuur te bereiken, 
moet men het gas en de benodigde 
verbrandingslucht reeds voordat ze in 
de gasbrander komen sterk verhitten.  

Om dit te verkrijgen leidt men de gassen, 
die bij de verbranding van de vlam in 
de oven ontstaan, via grote openingen 
tegenover de gasbrander door twee 
ruimtes, die met een roosterwerk van 
hittebestendige stenen zijn gevuld, de 
zogenaamde ‘kamers’. 

Schoorsteen van oven 1 in aanbouw; juni 1939. Het fundament van de schoorsteen van oven 2 is 
ook al gelegd. Het fundament van de schoorsteen van oven 2 is ook al gelegd

Firggur 1: Doorzichttekening Siemens-Martin oven
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dan met een temperatuur van ± 1200 °C 
de openingen in de oven, waardoor tot 
voor kort de verbrandingsgassen waren 
weggetrokken. 

Deze openingen doen nu op hun beurt 
dienst als gasbrander; de vlam trekt nu van 
hieruit door de oven naar de openingen, 
die eerder als brander dienstdeden en die 
nu op hun beurt de verbrandingsgassen 
doorlaten op hun weg naar twee andere 
kamers om deze nu te gaan verhitten. 

Door op de juiste tijd te gaan ‘omstellen’ 
verkrijgt men dat de gas en lucht steeds 
door die kamers worden geleid, die van 
te voren zijn warmgestookt, terwijl de 
verbrandingsgassen dan door de kamers 
strijken, die te voren door gas en lucht 
waren afgekoeld. 

In figuur 1 kan men de vorm en de 
ligging van oven en kamers goed zien. 
Stippellijnen met pijlen geven de richting 
van gas, lucht en verbrandingsgassen 
op een bepaald ogenblik aan; na het 
omstellen is de richting juist tegen-
gesteld aan die der pijlen.

Is de lading door de geweldige hitte 
geheel gesmolten, dan moet het staal nog 
worden ‘klaargemaakt’. Bovenop het bad 
drijft de slak, die wordt gevormd door de 
toegevoegde kalk, samen met allerlei on-
zuiverheden uit het staal. 

In het staalbad bevindt zich veel 
ijzeroxide; doordat roest ook ijzeroxide 
is, zal het bad bij het verwerken van 
sterk verroest schrot veel van deze 
zuurstofverbinding bevatten. 

Bij hoge oventemperatuur staat een 
deel van het ijzeroxide de zuurstof weer 
af, die op zijn beurt zich met de in het 
bad aanwezige koolstof verbindt tot 
koolmonoxide, dat dwars door de slak 
heen ontwijkt.
Het koolstofgehalte van het bad 
neemt hierdoor af en dat is de reden 
waarom men ruwijzer met zijn hoog 
koolstofgehalte toevoegt; door namelijk 
uit te gaan van een mengsel, dat in het 
begin een hoger kool-stofgehalte heeft 
dan het staal, kan men tenslotte, nadat 
veel koolstof in gas is omgezet en uit 
het bad is verdwenen, tot het voor staal 
verlangde koolstofgehalte komen.
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het bad geweldig te koken en te 
borrelen; hierdoor neemt het weer  
gemakkelijker de warmte van de vlam op 
en de temperatuur van het bad bereikt 
langzamerhand het punt, waarbij het 
staal zo dun vloeibaar is geworden, dat 
het zonder bezwaar in de juiste vorm kan 
worden gegoten – bij ons dus in de vorm 
van blokken, die later moeten worden 
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Siemens-Martinprocédé te stichten. 
In een nota uit januari 1913 van  
ir. J.C. Ankersmit getiteld ‘Be-
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Nederland’, praat hij onder andere 
over een bedrijf met een Siemens-
Martinstaalfabriek met drie Martinovens 
en een gezamenlijke capaciteit van 
60.000 tot 90.000 ton op jaarbasis.

Hoe dan ook, op 20 september 1918 is 
de Koninklijke Nederlandse Hoogovens 
en Staalfabrieken (KNHS) een feit. De 
staalfabrieken zullen echter nog wat 
geduld moeten hebben, want het besluit 
tot de bouw van een MSF wordt pas op 
22 juni 1937 genomen. 
 
Hierdoor kon op 19 maart 1939 de 
MSF met één oven in gebruik worden 
genomen, oven 2 volgde op 5 februari 
1940. Van de andere ovens is alleen 
bekend dat oven 5 op 30 januari 1948 
in werking is gesteld, terwijl op 24 
november 1956 oven 6 in bedrijf komt. 

Het bereidingsproces, zoals dat in de 
MSF plaatsvindt, wordt in ‘Samen’ 
van juni 1939 uit de doeken gedaan.  
De spelling heb ik echter wat aangepast:

Omdat het smeltpunt van staal bij 
ongeveer 1520 °C ligt, moet de vlam een 
nog hogere temperatuur hebben; deze 
ligt bij ca. 1700 °C.

Om die temperatuur te bereiken, 
moet men het gas en de benodigde 
verbrandingslucht reeds voordat ze in 
de gasbrander komen sterk verhitten.  

Om dit te verkrijgen leidt men de gassen, 
die bij de verbranding van de vlam in 
de oven ontstaan, via grote openingen 
tegenover de gasbrander door twee 
ruimtes, die met een roosterwerk van 
hittebestendige stenen zijn gevuld, de 
zogenaamde ‘kamers’. 

Firggur 1: Doorzichttekening Siemens-Martin oven
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U
hebt ongetwijfeld ook  
kunnen lezen dat het in de 
staalindustrie niet allemaal  
rozengeur en mane-

schijn is en daar hebben wij ook mee 
te maken. Het betekent dat ons ge-
vraagd is om onze plannen zo be-
perkt mogelijk te houden en niet  
teveel uit te geven. Dit betekent niet dat we 
niets kunnen doen, maar wel dat we zeer 
kritisch onze uitgaven moeten bekijken.  
 
Terwijl we daarnaast echter wel probe-
ren om middels verbeteringen aan onze 
presentaties het Hoogovensmuseum zo 
interessant mogelijk te houden, ook voor 
bezoekers die al eens geweest zijn.

Ondanks alle bezuinigingen zijn we er 
toch weer in geslaagd ons museum te 
verbeteren. We krijgen veel enthousi-
aste reacties van bezoekers. Echter, het 
Hoogovensmuseum is vaak onvoldoende 
bekend en we willen meer bezoekers. 
Ook in de buurgemeenten horen we 
nog vaak: “ik wist niet dat er een Hoog-
ovensmuseum was”. Aan onze PR moe-
ten we nog meer aandacht besteden! 
Het museum wordt wel steeds populair-
der voor het bedrijf om er evenementen 
te organiseren, op zich een goede zaak. 
We werken nu aan een beleidsplan om “ 
Museum en evenementen / bijeenkom-
sten” beter te regelen.

oven- of laadhal, waarin de laadmachine 
ervoor zorgt, dat de bakken in de oven 
worden geleegd, en verder rechts de 
giethal, waarin de blokvormen klaar 
staan om het vloeibare staal in de juiste 
vorm te doen stollen. (…)

Op 19 mei 1972 werd de laatste lading 
MSF-staal  afgetapt.   

I
n het vorige nummer van  
Historisch Hoogovens hebben 
wij alle vrouwen die ooit bij 
Hoogovens / Corus / Tata Steel  

hebben gewerkt (of nog werken)  
opgeroepen een verhaal te schrijven over 
hun werk, ervaringen, leuke, bizarre 
voorvallen op hun werk.

Over het aantal reacties zijn Chris Flim 
en ik heel tevreden. Uit vele hoeken van 

Uit het bestuur
Door Wim de Wit/ Ton Hurkmans

Allereerst kunnen we u melden dat Pieter van Tongeren zijn taak als voorzitter weer opgepakt heeft en dat we in onze laatste 
bestuursvergadering Jan Maas hartelijk bedankt hebben voor zijn inzet in de afgelopen periode. Ook vanaf deze plek willen we hem 
nogmaals danken voor zijn inzet toen we helaas Pieter enige tijd moesten missen. Pieter is gelukkig weer geheel hersteld en al volop 
voor ons aan de slag gegaan. Ook hebben we Jeanette Koks (Facility Management) verwelkomd in het bestuur. Zij vervangt Iwan Liem.

Herinnering “Vrouwenboek”

Is het bad klaar, dan wordt het aftapgat 
in de achterwand van de oven, dat vóór 
het laden met dolomiet is dichtgemaakt, 
opengestoten of -gebrand, waarna de 
gehele lading in de gietpan loopt en 
hiermee aan het personeel in de giethal 
wordt afgeleverd. Na het aftappen 
wordt de oven nagezien; slechte plekken 
worden gerepareerd door er dolomiet op 

te gooien en dit bij hoge temperatuur te 
laten inbranden. Het aftapgat wordt weer 
dichtgemaakt en het laden kan opnieuw 
beginnen.
Figuur 2 geeft nog eens een beeld van 
de opzet van de staalfabriek. Links de 
schrothal met de kraan voor het laden 
en het naar boven zetten van de bakken 
met de grondstoffen; in het midden de 

Oven 6 tapt op 19 mei 1972 de laatste lading van de MSF af.

Figuur 2: Doorsnede Staalfabriek
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Hoogovensmuseum is vaak onvoldoende 
bekend en we willen meer bezoekers. 
Ook in de buurgemeenten horen we 
nog vaak: “ik wist niet dat er een Hoog-
ovensmuseum was”. Aan onze PR moe-
ten we nog meer aandacht besteden! 
Het museum wordt wel steeds populair-
der voor het bedrijf om er evenementen 
te organiseren, op zich een goede zaak. 
We werken nu aan een beleidsplan om “ 
Museum en evenementen / bijeenkom-
sten” beter te regelen.

oven- of laadhal, waarin de laadmachine 
ervoor zorgt, dat de bakken in de oven 
worden geleegd, en verder rechts de 
giethal, waarin de blokvormen klaar 
staan om het vloeibare staal in de juiste 
vorm te doen stollen. (…)

Op 19 mei 1972 werd de laatste lading 
MSF-staal  afgetapt.   

I
n het vorige nummer van  
Historisch Hoogovens hebben 
wij alle vrouwen die ooit bij 
Hoogovens / Corus / Tata Steel  

hebben gewerkt (of nog werken)  
opgeroepen een verhaal te schrijven over 
hun werk, ervaringen, leuke, bizarre 
voorvallen op hun werk.

Over het aantal reacties zijn Chris Flim 
en ik heel tevreden. Uit vele hoeken van 

het bedrijf (zelfs uit Canada) zijn reacties  
gekomen. Maar er kunnen er nog veel  
meer bij. 

Ons bedrijf, zo dynamisch, met zoveel 
kantoren, fabrieken, processen en  
met zoveel interessante functies, daar  
kunnen nog massa’s boeiende verhalen 
over te schrijven zijn.  
Gebeurtenissen, verhalen, die nog niet 
eerder naar buiten zijn gekomen. Maak 

gebruik van deze gelegenheid. U kunt 
nog mee doen. We verschuiven gewoon 
de deadline naar eind november. 
En als het kan een foto erbij van u of uw 
afdeling.

Uw brief mailen/zenden naar:
Chris Flim, VOHM
Cobi Koster, cobikoster@versatel.nl   

Uit het bestuur
Door Wim de Wit/ Ton Hurkmans

Allereerst kunnen we u melden dat Pieter van Tongeren zijn taak als voorzitter weer opgepakt heeft en dat we in onze laatste 
bestuursvergadering Jan Maas hartelijk bedankt hebben voor zijn inzet in de afgelopen periode. Ook vanaf deze plek willen we hem 
nogmaals danken voor zijn inzet toen we helaas Pieter enige tijd moesten missen. Pieter is gelukkig weer geheel hersteld en al volop 
voor ons aan de slag gegaan. Ook hebben we Jeanette Koks (Facility Management) verwelkomd in het bestuur. Zij vervangt Iwan Liem.

Ook is er het afgelopen jaar gewerkt door 
ons en door het bedrijf aan veiligheid. 
De veiligheid van de medewerkers en de 
bezoekers staat altijd voorop. 
Er is een noodplan voor ontruiming en 
inruiming opgesteld. We houden veilig-
heidsinspecties, we hebben nu voldoende 
BHV-ers. Er is een ontruimingsoefening 
gepland, die echter nog niet plaatsge-
vonden heeft omdat de omroepinstalla-
tie nog niet goed werkt. Er zijn tijdelijke 
voorzieningen getroffen totdat de instal-
latie weer naar behoren werkt. Dan zal 
er een ontruimingsoefening gehouden 
worden.

 Het interessant houden proberen we 
ook te doen door wisselende tentoon-
stellingen te plaatsen. Zo was er tot voor 
kort een tijdelijke tentoonstelling “De 
geportretteerde directie”, deze is onlangs 
verwisseld voor een tentoonstelling van 
werken van Joke Braam in de tijdlijn 
gang. Zeker de moeite waard om eens te 
komen bekijken.

De volgende wisselende tentoonstelling 
met fraaie prenten en tekeningen van 
Niek Kaptein is in voorbereiding. Deze 
zal beginnen in maart volgend jaar sa-
men met de ROM dagen, die ook in ons 
museum gehouden worden.
In het vorige nummer noemden we al 
dat er bestuursleden willen stoppen en 

we dachten u nu te kunnen vertellen 
wie nieuw in het bestuur zouden zijn. 
Dat kunnen we helaas niet en vanaf deze 
plaats vragen we zelfs aan onze donateurs 
om eens na te denken over een functie 
bij ons in het bestuur. 

We zijn dringend verlegen om een se-
cretaris en een algemeen bestuurslid die 
graag een coördinerende taak op zich 
wil nemen. Schroom niet als u interesse 
heeft en meld u aan.

U weet ook wel dat vrijwilligers voor 
bepaalde zaken geïnteresseerd te krijgen 
niet altijd even gemakkelijk is. Daarom is 
er sinds kort een verplichting voor mid-
delbare scholieren om minimaal dertig 
uur tijdens hun gehele schoolperiode 
vrijwilligerswerk te doen. 

Ook wij hebben gemeend hieraan mee 
te doen door karweien via een vrijwilli-
gerscentrale aan te bieden. De eerste vier 
komen dan ook vanaf deze herfst bij ons 
aan de slag. We zijn benieuwd hoe dit 
zich ontwikkeld.

Verhalenschrijvers kunnen we nog steeds 
gebruiken. Als u nog wat oude geschie-
denissen uit uw werkzame leven weet 
die best interessant voor anderen kunnen 
zijn, schroom dan niet om daar eens mee 
voor de dag te komen.    

Herinnering “Vrouwenboek”

Figuur 2: Doorsnede Staalfabriek



H i s t o r i s c h  H o o g o v e n s  n o v e m b e r  2 0 1 212

HET PORTRET

NIC VAN DER ENG

Langs deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Nic van der Eng, geboren op 15 december 1948 in Uitgeest en 36 jaar getrouwd 
met Alie Boekel.

N
a de lagere school ben 
ik naar de technische 
school in Alkmaar 
gegaan voor de 

opleiding van automonteur. Vanaf de 
technische school ben ik begonnen als 
leerling-monteur bij de Fordgarage 
in Beverwijk waar ik ongeveer 1 jaar 
gewerkt heb.

Daarna ben ik naar garage Meerestein 
gegaan, die oude legerwagens ombouwde 
tot zandwagens en kraanwagens, maar 
ook bij vrachtwagens moest ik het 
chassis verlengen om er bijvoorbeeld 
verhuiswagens van te maken. Er werden 
ook vrachtwagens van alle merken 
en soorten gerepareerd. Hier heb ik 
ook ongeveer een jaar gewerkt. Deze 
garage stond ongeveer waar nu het 
winkelcentrum Beverhof staat.

Op 5 februari 1968 ben ik begonnen als 
monteur bij bus- en touringcarbedrijf 
Beentjes en de Bruyn in Heemskerk. In 
de loop der jaren ben ik meer plaatwerk 
en de schades gaan doen.

Op mijn 21e heb ik mijn rijbewijs voor 
de bus gehaald, op die leeftijd mag je 
pas op een bus rijden en werd toen ook 
gelijk ingezet voor het personeelvervoer 
bij Hoogovens. Bij Hoogovens heb ik 
ook excursies gedaan. En in die tijd 
kwam ik Wim de Wit - die toen bij de 
Gastendienst werkte - regelmatig tegen. 
Wim leidde vaak excursies. 

In die tijd reed ik ook veel bejaarden en 
schoolreisjes. In 1978 begonnen we voor 
‘De Jong Intra Vakantie’ te rijden.

Mijn eerste grote rit was een rondreis 
door Zweden met een gids. Tijdens ritten 
naar Oostenrijk, Duitsland, Hongarije 
was ik chauffeur/reisleider. Tussendoor 
reed ook nog naar Parijs en Londen.

De laatste paar jaar reed ik ook voor 
Peter Langhout naar Zwitserland, Italië 
en Oostenrijk.

Ook heb ik veel met Amerikaanse 
schoolkinderen, die hier 2 of 3 weken 
waren, door Europa getoerd.

Peter Langhout reed ook voor Contiki, 
een Engels reisbureau waar ik ook af 
en toe voor reed. In 1997 heb ik een 
rondreis van 23 dagen gemaakt door 
Scandinavië en Rusland.

De laatste jaren reed ik ook veel 
wintersportpendels naar Oostenrijk, 
Zwitserland en Frankrijk.

Ik zit nu in de VUT maar word nog 
regelmatig gevraagd om in te vallen als 
het druk is. Dat zijn dan voornamelijk 
schoolreisjes.

Ongeveer 3 jaar geleden kwam ik Wim 
de Wit tegen in een clubhuis in Uitgeest. 
We raakten aan de praat en ik zei dat ik 
de VUT in ging. 

Wim vroeg of ik zin had om in het 
Hoogovensmuseum te komen helpen en 
zo ben ik er in oktober 2010 bij gekomen 
en werk ik met plezier elke woensdag 
met fijne collega’s.    
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