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De VPRO zendt morgen bij het radioprogramma
OVT een documentaire uit over vrouwen bij
Hoogovens. Programmamaker Gerard Leenders
kreeg hulp van historica Pauline van Vliet uit
Castricum.
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Handhaven in
mannenwereld
viel niet mee
Koen van Eijk

k.van.eijk@hollandmediacombinatie.nl

Velsen Vrouwen bij Hoogovens?
Ze waren er altijd maar niet erg
zichtbaar. Maar er kwamen er
steeds meer. Ze moesten zich
staande zien te houden in een
mannenwereld. En dat was niet
makkelijk.
Dat blijkt uit de VPRO-documentaire Onvoltooid Verleden Tijd
morgen over vrouwen bij de Hoogovens van radiomaker Gerard Leenders, die daarbij samenwerkte met
historica Pauline van Vliet uit
Castricum.

Urenlang
Leenders en Van Vliet spraken
urenlang met vrouwen én mannen
die bij het staalbedrijf gewerkt
hebben. Een idee dat voortvloeide
uit het project ’Verhalen rond de
Hoogovensbus’ van Van Vliet, die
bij het honderdjarige bestaan van
de Hoogovens vorig jaar met de
bus de provincie in trok om verhalen van oud-werknemers op te
diepen.
Ze nodigde journalisten uit. Ook
Leenders stapte op de bus en sprak
oud-hoogovianen. Van Vliet: ,,Wat
bleek? Er kwamen relatief veel
vrouwen naar de bus toe. Dat viel

mij op, maar Gerard ook. En ze
hadden bijzondere verhalen. En zo
is het idee ontstaan om deze radiodocumentaire, over vrouwen bij de
Hoogovens te maken.’’
Van Vliet heeft de nodige ervaring
als maakster van documentaires,
maar dan op film. Ze maakte ’Soldaat onder het zand’ over de BritsRussische invasie van 1799 in
Noord-Holland en ’Zicht op water’,
over de gevolgen van de aanleg van
het Noordzeekanaal voor de
IJmond. En nu dan medewerking
aan een radioprogramma. ,,Dit was
voor mij een heel nieuwe ervaring.
Ik zie het maar als een nuttige
stage’’, lacht ze.
Vrouwen hebben altijd gewerkt bij
de Hoogovens. Ook al voor de
oorlog. Ze waren typiste, secretaresse, schoonmaakster of cateraar.
Van Vliet: ,,De meesten deden
schoonmaakwerk. Of ze hadden
een dubbelfunctie. Kantoren
schoonmaken en tussendoor werken in de kantine.’’

Gescheiden
Het waren strikt gescheiden werelden, die van de mannen en de
vrouwen in het staalbedrijf. Vanaf
1953 veranderde er iets. Er kwam
een productiehal specifiek voor
vrouwen. ,,Vrouwen werden aangeworven als blikcontroleuses. Zij
moesten elke dag stapels dunnen
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over vrouwen bij
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procent van het personeel vrouw.
En dat is al jarenlang een stabiel
cijfer. De vrouwen die er werken
zitten dan wel weer vaak in hogere
posities. Ze zijn niet meer veroordeeld tot schoonmaken en catering, maar hebben leidinggevende
posities, zitten in de communicatie
et cetera. Meer de witteboordenkant.’’

Prettig

Blikcontroleuses in de ’maagdenhal’.

blikken platen controleren op
foutjes. Vrouwen zouden dit geestdodende werk secuurder kunnen
dan mannen. Het kan dat dat de
reden was, maar misschien had
Hoogovens ook wel gewoon moeite
om genoeg personeel te vinden in
die tijd. Dat zie je vaker terug in de
geschiedenis van Hoogovens, zodra
het nodig is, mogen er vrouwen
komen werken. Als heftruckchauffeur bijvoorbeeld. Dat konden
vrouwen ook wel en daar werd in
de jaren zeventig een opleiding
voor begonnen. Maar toen er niet
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zoveel mensen meer nodig waren,
hield het adverteren specifiek voor
vrouwen weer op.’’
De ’maagdenhal’, dat was de officieuze benaming van de afdeling
waar de vrouwen het blik controleerden. Immers, vrouwen bleven
er werken tot ze gingen trouwen.
Dan kregen ze ontslag. Volgens de
geldende zeden van die tijd moesten ze dus nog maagd zijn.

Onderwijzer
Van Vliet: ,,Geen man mocht er
naar binnen. Er waren zelfs ge-

scheiden looproutes naar de hal.
De ploegbazen waren ook vrouwen, ongetrouwde vrouwen die er
al langer werkten. De hoogste chef
was wel een man. Maar die zat
ergens in een kantoor. Alleen als je
een grote fout had gemaakt, moest
je bij hem op het matje verschijnen. Maar meestal had je alleen
met vrouwen te maken. Bij hoge
uitzondering kwamen er mannen
binnen, bijvoorbeeld om de stapels
blik te vervoeren. Dat waren speciaal geselecteerde mannen. Zo was
er een man die studeerde voor

onderwijzer. Als bijbaan werkte hij
bij Hoogovens. Hem vonden ze wel
geschikt. ’’
In de documentaire komt Jaap van
Dongen aan het woord, hij was
destijds productiechef. De scheiding tussen mannen en vrouwen
was niet voor niets. Van Dongen
vertelt hoe de vrouwen soms last
hadden van ’hijgers’. ,,Mannen die
precies op de grens tussen waar je
wel en niet mocht komen, hijgend
en met hun tong uit hun mond
naar de vrouwen stonden te staren.
Urenlang. Dan kwamen er vrou-

wen klagen en dan moest ik ze
wegsturen. Dat kun je je niet voorstellen nu, maar dat gebeurde
echt.’’ De vrouwen die in de documentaire aan het woord komen,
vertellen over nog ernstiger zaken.
Machtsmisbruik door bazen om
lager geplaatste vrouwelijke medewerkers hun wil op te leggen.
Handtastelijkheden op de werkvloer. Van Vliet: ,,Dat zijn echt nare
dingen. Als vrouw was je soms niet
de positie om nee te zeggen. Vaak
moest je je heel erg aanpassen om
je staande te kunnen houden. Veel

mannen vonden het in het begin
maar niks, vrouwen in de productie. ’We hebben al een vrouw thuis’,
hoorde je dan. Er zijn vrouwen
weggepest. Een vrouwelijke lasser
kreeg steeds de moeilijkste klussen
die gedoemd waren te mislukken.
Zij kon het niet meer aan.’’
Maar tegelijk deed het bedrijf ook
zijn best de vrouwen te helpen,
voegt Van Vliet daar aan toe. ,,Er
kwamen trainingen over hoe met
elkaar om te gaan. Toch is het
bedrijf altijd een mannenbolwerk
geweest. Ook nu nog is maar tien

Ook zijn er altijd vrouwen geweest
in het bedrijf, die de mannenwereld juist prettig vonden. Ook dat
kreeg ze te horen. ,,Een sfeer van
aanpakken en niet zeuren, dat
sprak ze aan. Niet dat vrouwelijke
geteut, haha. En veel vrouwen
vonden de mannelijke aandacht
ook prettig. Verteld wordt hoe de
typistes zich mooi maakten en
concurreerden om de aandacht van
de baas. Sommigen konden als
secretaresse een betere positie
krijgen. En dat leidde dan weer tot
pesterijen, ook de door de vrouwen
onderling. Er is het verhaal van een
vrouw die in een goed blaadje
stond bij de baas en die van haar
collega’s een muis op haar bureau
kreeg gezet. Waar ze doodsbang
voor was.’’
Van Vliet oordeelt niet. Ze kijkt er
als historica naar. ,,Maar ik ben wel
gaan nadenken over gender. Dat
heeft meer invloed dan je denkt.
Hoogovens is ondanks alle maatregelen die zijn genomen een mannenbedrijf gebleven. Er is vuur, er
is gevaar en lawaai, het is hard.
Blijkbaar spreekt dat mannen meer
aan dan vrouwen. Want lichamelijk
zwaar is het lang niet altijd meer.
Het vuile werk is geautomatiseerd.
Steeds meer werk kunnen vrouwen
makkelijk doen. Maar de productie
is nog altijd een mannenbolwerk.’’
OVT is een geschiedenisradioprogramma over de onvoltooid verleden tijd.
OVT van de VPRO is wekelijks op
zondagochtend te beluisteren tussen
10 uur en 12 uur op NPO Radio 1. Van
11.15 tot 12 uur de rubriek ’Het Spoor
Terug’, met historische documentaires.
Komende zondag in ’Het Spoor Terug’
staan de vrouwen van de Hoogovens
centraal.

