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Tata Steel, voorheen Hoogovens, bestaat dit jaar
honderd jaar. Van oudsher reizen de staalarbeiders
met de bus vanuit de gehele provincie naar hun
werk in IJmuiden. Historica Pauline van Vliet gaat
met haar bus de omgekeerde route; de provincie in
om verhalen van (oud-)Hoogovenmedewerkers op
te halen. Vandaag de laatste aflevering.
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Herinneringen ophalen bij de Hoogovensbus in Schagen. Zittend vlnr Jenny Huiberts, Peter Met, Arie Groen en Kees van der Oord.

FOTO MARC MOUSSAULT

Je maakte wat mee in die bus
Drukte van belang bij ’halte Schagen’ Q Belevenissen tijdens de winter van ’79
Schagen Q Vroeger! Ja vroeger, toen
viel er nog wel eens sneeuw. Buschauffeur Peter Met weet er alles
van. De Dirkshorner strandde bijna
veertig jaar geleden met zijn vracht
’kantoorpikkies’ op de A9, even
voorbij Alkmaar. Het werd een
gedenkwaardige dag.
De winter van 1979. Wie ouder is
dan pakweg vijftig jaar, staat zich
deze legendarische winter nog
helder voor de geest. Nooit meer is
er nadien zoveel sneeuw gevallen.
Peter Met is al Hoogovenschauffeur sinds 1969. Eerst voor Oosterom in Beverwijk, later voor Beentjes en De Bruyn en de laatste jaren
voor Jan de Wit. Tijdens ’de grote
sneeuwstorm’ van ’79 moest hij de
weg op. ,,Ik heb ’s ochtends vroeg
even overlegd met mijn collega.
’Laten we de gok maar nemen’,
zeiden we. Het ging redelijk goed.
Tot net voorbij Alkmaar. We kon-

den geen kant meer op. Bakken
sneeuw op de weg. Ik had van die
kantoorpikkies in de bus. Sommigen hadden niet eens brood bij
zich. Dus we hebben al het brood
verzameld en verdeeld. Hadden we
allemaal een of twee sneetjes haha.’’

Kwartje koffie
Pas rond half vijf bevrijdde een
shovel het vastgelopen Hoogovensgezelschap. Via de afslag Uitgeest
wist de bus motel Kwartje Koffie
bij Heiloo te bereiken. Daar kwamen de reizigers met koffie en
soep weer wat op verhaal. Met: ,,En
toen weer terug. Het ging goed,
bijna iedereen afgezet. Maar vlak
voor ik terug was, stuitte ik op een
bult sneeuw. Ik dacht: beetje gas en
er doorheen. Niet dus. Weer vast.
Kon ik de laatste kilometers lopen.
Ik had nog één passagier, een ouwe

Gisterochtend was de Hoogovenbus te vinden op de markt in
Schagen, en ’s middags op de markt van IJmuiden. Op zondagochtend rijdt hij voor het laatst, naar Huis van Hilde in Castricum (van
10 tot 12). Voor meer informatie: www.stichtingkist.nl

man. Hij trok het bijna niet. Overal
aangebeld om op te warmen. Maar
we hebben het gered.’’
Het is een drukte van belang op de
markt in Schagen donderdag. Uit
de hele Noordkop zijn oud-Hoogovensmensen naar de bus gekomen
om herinneringen op te halen. Ook
Peter Mets collega Arie Groen uit
Schagen is er. Hij reed ’39 jaar en
tien weken’ op de bus naar IJmuiden. ,,Vooral met ijzel was het
weleens spannend, maar ik heb
gelukkig nooit iemand het ziekenhuis in gereden.’’
Soms gebeurden er vreemde dingen. Zoals bij Heerhugowaard,

toen Groen twee eenden aanreed.
,,Een passagier riep: ’Stop, die
eenden wil ik wel hebben’. Hij
wilde ze opeten. Dus ik gestopt en
met een aantal passagiers gezocht.
Uiteindelijk vonden we die beesten. Toen we in IJmuiden waren,
deed die vent zijn tas open en
kroop een van die eenden eruit.
Die vloog zo de bus door. Dat beest
was blijkbaar alleen maar duizelig
geweest. We hebben de deur opengezet en hem laten gaan. Die man
zei nog dat hij die eend best de nek
had kunnen omdraaien, maar om
de andere passagiers niet te shockeren heeft hij dat maar gelaten.’’

De bus; de bezoekers op de markt
in Schagen hebben er allemaal in
gezeten. Het waren lange ritten,
weet Jenny Huiberts uit Breezand.
,,Een dienst duurde acht uur, maar
ik was elf en een half uur van huis.
Maar het wende vanzelf. Op de
terugreis viel ik altijd in slaap.
Voor we de poort uit waren, gingen
de luiken al dicht.’’

Dienstreis
Jos Beers uit Schagerbrug: ,,Ik viel
ook altijd in slaap op de terugreis.
En het gekke is, in een vliegtuig
lukt het me nooit. Ik moest voor
Hoogovens vaak op dienstreis.
Twaalf uur in het vliegtuig naar
Zuid-Afrika en ik deed geen oog
dicht. Maar stapte ik weer in die
bus, dan zat ik direct te pitten. Dat
was vertrouwd blijkbaar.’’
Koen van Eijk

