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reportage Inwoners van de regio kijken terug op bijzondere tijd

Podcast over de roerige
sixties in de IJmond
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Presentatie van de podcast. STUDIO 2 MEDIA/GWENDELYN LUUK

ren extra bijzonder, volgens de Cas- 
tricumse historica: „Met de indus
trie, veel jonge mensen, katholieke 
grote gezinnen, er voltrok zich hier 
een soort van culturele revolutie.”

De jaren zestig stonden voor nieu
we hoop en dromen. Voor veel vrij
heden die nu zo vanzelfsprekend lij
ken, werd toen de basis gelegd. Vrij
heden die ook zo maar weer kunnen 
verdwijnen. Van Vliet: „Helaas is er 
heel kort geleden weer een nieuw 
tijdperk begonnen en ook al ben ik 
niet gelovig, ik bid dat dit tijdperk 
met oorlog ons niet alles weer af
neemt wat ons sinds de jaren zestig 
aan vrijheid en gelijkheid is gege
ven.”

De sixties roepen nog 
altijd de sfeer op van 
vrijheid en verandering. 
In de podcast 'De roerige 
jaren 6o in de IJmond' - 
vanaf vandaag te beluis
teren - kijken bewoners 
van de regio terug op die 
bijzondere tijd.

Je bent wat je 
bromt, een 
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IJmond ■ Ze hadden brommertjes 
die bepaalden watje was: een kikker 
of een nozem. ’Je bent watje bromt’, 
was de leuze.

Die brommers - Mobilette, Ey- 
sink, Puch natuurlijk - brachten je 
naar plaatsen waar je ouders nooit 
waren geweest. Die hadden immers 
een fiets toen ze jong waren, als ze 
mazzel hadden, en geen stuiver op 
zak om uit te gaan. Eén keer per jaar 
hoteldebotel tijdens de kermis, en 
dat was het dan. In de sixties nam de 
welvaart toe. Er kwamen dansten
ten, er was nieuwe muziek, er kon 
gefeest worden.

’Wij gingen naar de noord’, vertelt 
een IJmuidenaar in een van de afle
veringen van de podcast ’De roerige 
jaren 60 in de IJmond’. ’De noord’, 
dat was terra incognita, de streek 
voorbij Castricum en nog veel ver
der. Onbekende gebieden werden 
vanuit de IJmond ontdekt: ’We re
den naar Bergen, naar Schoorl. We 
gingen dansen in Heerhugowaard 
en nog verder, in Schagen.’

Vrouwenemancipatie
Bedenkster en (mede-)maakster van 
de podcast is historica Pauline van 
Vliet, die gisteren bij de lancering 
van het ’vertelprogramma’ vrijdag 
in de Broedmachine in Beverwijk 
wegens ziekte verstek moest laten 
gaan. Samen met haar collega’s van 
de Stichting Kist en met behulp van 
deze krant bracht zij oudere IJmon- 
ders bijeen tijdens vertelbijeenkom- 
sten en nodigde hen uit om hun ver
halen vast te leggen in de podcast. Al 
eerder vertelden streekgenoten over 
de verschillende onderwerpen in 
deze krant, zoals vrouwenemanci
patie, jeugdcultuur et cetera.

Van Vliet kiest bij haar bijzondere 
regionale geschiedenisprojecten al
tijd voor de persoonlijke verhalen. 
Eerder maakte ze al een film met 
IJmuidenaren over het Noordzeeka- 
naal; een film die keer op keer uit
verkocht was. „Want in persoonlijke 
verhalen hoor je de grijstinten, de 
details die in de officiële geschied
schrijving verdwenen zijn.”

Zo begreep zij uit de verhalen 
waarom er in de jaren zestig zoveel 
adoptiebaby’s waren. „De preuts
heid verdween, maar de gevolgen 
van de vrijere seks waren baby’s. 
Voorbehoedsmiddelen, daar was 
men nog niet op ingesteld. Dit heeft 
tot aardig wat persoonlijke drama’s 
geleid, zo merkte ik.”

De jaren zestig in de IJmond wa-
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In samenwerking met deze 
krant maakt de Stichting Kist de 
podcast 'De roerige jaren 60 in 
de IJmond’. Vandaagafleveringi. 
Via de OR-code te beluisteren.

De ouwe nozems luisteren naar een aflevering van de podcast in de Broedmachine.


