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bemiddelen tussen beide partijen”, 
zegt Jaap. „Maar ik lag ook aan 
beide kanten weleens onder vuur.”

Als hoofd van enkele fabrieken 
bij de Hoogovens probeerde hij

„Wij waren praktisch. Ik wilde na 
de geboorte van mijn kinderen 
weer aan het werk kunnen zonder 
voor slechte moeder uitgemaakt te 
worden. En dat moest beginnen

met goede kinderopvang.”
Voor Jaap als politicus en activist 

was het balanceren op het slappe 
koord. „Dat lukte me meestal uit
stekend. Door mijn positie kon ik

Beverwijk ■ Een slimme meid is 
op haar toekomst voorbereid. Een 
beetje vent strijkt zijn eigen over
hemd. Met dergelijke strijdleuzen 
vochten feministische vrouwen
groepen - en vooruitstrevende 
mannen - vanaf de jaren zestig 
voor gelijkheid tussen de seksen.

In de jaren zeventig sloten Jaap 
en Erica van Dongen zich bij die 
strijd aan. Het Beverwijkse echt
paar vocht allebei op eigen wijze 
voor de vrouwenzaak. Zij als lid 
van de Rooie Vrouwen, de activisti
sche vrouwentak van de PvdA. Hij 
als productiechef van diverse fa
brieken bij Hoogovens, en ook als 
fractievoorzitter van de PvdA in de 
gemeenteraad van Beverwijk.

„In 1971 wilden we een schuurtje 
achter ons huis bouwen. Daarvoor 
moest onze hypotheek worden 
aangepast”, vertelt Erica. „Bij de 
bank werd ik weggestuurd. Ik 
mocht terug komen als ik een 
briefje van mijn man meenam. 
’Zou u mijn man ook om een brief
je van mij gevraagd hebben’, vroeg 
ik. Het antwoord was ’nee’.”

Van de vertel bijeen komsten 
wordt op later moment een 
podcast-reeks gemaakt door 
Stichting Kist.

In vijf vertel bij een kom sten worden de roerige jaren zestig in de Umond onder 
de loep genomen. De krant maakt vooruitlopend op elke bijeenkomst een pagi
na over het betreffende thema. Deze week deel 3: veranderende rolpatronen

Typiste
Anekdotes over de scheve verhou
dingen tussen mannen en vrouwen 
heeft Erica te over. Ze werkte des
tijds als typiste op de tekenkamer 
bij de Hoogovens. Vier vouwen op 
honderd mannen. „Het seksisme 
was in die tijd alom aanwezig. 
Sommige mannen stonden op 4 
januari te trappelen aan de deur 
om je een gelukkig nieuwjaar te 
zoenen, het liefst op de mond. Dat 
werd als normaal beschouwd.”

Een vriendin van Erica’s moeder 
was het eerste vrouwelijke raadslid 
van de PvdA in Beverwijk. Zij was 
een inspiratiebron voor Erica.

Ook Jaap had van huis uit het 
goede voorbeeld meegekregen: 
„Mijn vader deed van alles in huis. 
Toen ik erachter kwam dat mijn 
grootvader en ooms geen hand 
uitstaken in het huishouden, zag 
ik dat als een enorm onrecht. En 
daar kan ik slecht tegen.”

Jaap en Erica klommen op de 
barricaden; eerst tegen de Vietnam- 
oorlog, maar al snel ook voor abor
tus, voor vrouwenrechten, tegen 
kruisraketten, voor het milieu. 
Erica sloot zich in 1975 aan bij de 
lokale afdeling van de Rooie Vrou
wen. Die maakte zich hard voor 
een peuterspeelzaal en een blijf- 
van-mijn-lijf huis in Beverwijk, 
maar demonstreerde ook in Am
sterdam voor het recht op abortus.

Op vrijdag 29 oktober 
vindt in Café de Zon te 
Wijk aan Zee de derde ver- 
telbijeenkomst plaats van 
het project ’De roerige ja
ren zestig in de Umond.’ 
Bij deze bijeenkomst staat 
het doorbreken van rolpa
tronen in de jaren '60 en 
'70 centraal. Iedereen is 
welkom om mee te pra
ten.
Hoe keek u in die tijd naar 
feministen? Maakte u 
deel uit van een vrouwen
groep? In hoeverre ervaar- 
de u de traditionele rolpa
tronen als beknellend of 
juist prettig? Hoe was het 
om als man de kostwin- 
naar te zijn? En als u nog 
kind was in deze tijd: wat 
kreeg u mee van de veran
derende rolpatronen tus
sen man en vrouw? Kom 
langs en vertel erover. ’De 
roerige jaren zestig in de 
Umond’ is een project van 
Stichting Kist.

De komende bijeen
komst vindt plaats in Café 
de Zon, Voorstraat 54, 
Wijk aan Zee. Datum: vrij
dag 29 oktober van 14 tot 
16 uur. De deuren openen 
om 13.45 Uljr- Meld u voor
af aan via www.stichting- 
kist.nl, doot te bellen naar 
06-16625571 of door een 
mail te sturen naar in- 
fo@stichtingkist.nl

Kom langs 
en vertel

I, Gwendelyn Luijk 
y redactie@ijmuidercourant.nl

Rooie vrouwen zijn 
voor eerlijk delen. inde 
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