
>
FOTO STUDIO 2 MEDIA/GWENOELYN LUUK

f

voor een cultuuromslag te zorgen. 
Vanaf eindjaren zeventig waren er 
vrouwelijke kraandrijvers. Het 
plan om ook vrouwen in de pro
ductie te laten werken, stuitte 

begin jaren ’8o niettemin op weer
stand. „Eerst kwam de bedrijfsarts 
met een lijst aan medische bezwa
ren. Zo zouden vrouwen niet in de 
gloeierij kunnen werken omdat de 
hoge temperaturen slecht zouden 
zijn voor de vruchtbaarheid. Je 
reinste onzin natuurlijk.”

Ook in de ploegen viel het plan 
niet bij iedereen goed. „Ik maakte 
bekend dat er vrouwen zouden 
komen. Daarop kwam de chef van 
de wacht bij me: ’De jongens wil
len het niet, dus die vrouwen ko
men er niet’. Daarna kwam de 
middagdienst: 'Hooguit twee vrou
wen. Anders wordt het een thee
kransje.’ Ik heb toen echt op mijn 
strepen moeten staan.”

Erica: „Ook van vrouwen kregen 
we natuurlijk niet alleen maar 
steun. Net als nu waren er mensen 
die aan tradities vasthielden. Ik 
was doof voor die negatieve zaken. 
Wij Rooie Vrouwen hadden steun 
aan elkaar.”

Het echtpaar heeft drie kinderen. 
Alle drie kunnen ze overhemden 
strijken en zichzelf financieel 
onderhouden. Erica: „Tegen mijn 
kleindochters zeg ik vaak: pas op, 
er zijn nog steeds mensen die het 
weer bij het oude willen hebben. 
De vrouwenzaak is nooit klaar.”

waren veelal Amsterdamse stu
denten. „Zij liepen voor de troe
pen uit" zegt Van Vliet. „Na Am
sterdam begonnen vrouwen in 
andere universiteitssteden zich 
hard te maken voor vrouwen
emancipatie. Daarna pas volgden 
de omliggende gebieden.”

Bij de Hoogovens in IJmuiden 
werden 1976 de eerste vrouwelij
ke kraandrijvers aangesteld. 
„Voor die tijd was secretaresse 
het hoogst haalbare voor een 
vrouw, en dan nog alleen tot aan 
het huwelijk. Als een secretares
se écht onmisbaar was, mocht ze 
blijven tot ze zwanger werd." De 
enige vrouwen die destijds in de 
productie werkten, waren blik- 
controleuses. De hal waar deze 
ongetrouwde vrouwen tot aan 
hun huwelijk werkten, werd heel 
toepasselijk de Maagdenhal ge
noemd. „Voor hun veiligheid was 
die hal volledig afgeschermd”, 

Ik wilde 
kunnen werken 

zonder voor 
slechte moeder 

te worden 
uitgemaakt

zegt Van Vliet. Actiegroepen als 
De Rooie Vrouwen in Beverwijk 
maakten zich hard voor crèches, 
zodat het voor vrouwen mogelijk 
zou worden om te blijven wer
ken.

Het opkomende feminisme 
past volgens Van Vliet op een lo
gische manier in de tijdsgeest 
van jaren ’6o. „In die periode 
werd er over vastliggende patro
nen op tal van vlakken nage
dacht. Vrouwen waren tot die tijd 
nog erg afhankelijk van mannen. 
In de tweede helft van de jaren 
’6o ging het veel over individuele 
vrijheid, en dus werden ook die 
vanzelfsprekende man/vrouw- 
rollen ter discussie gesteld. Dat 
sloeg echt niet meteen bij ieder
een aan, maar zette wel veel 
mensen aan het denken. Lang
zaamaan verschoof de mening 
van de massa.”

„Ik kan alleen maar hopen dat 
sommige vrouwen mijn onbeha
gen delen”, schreef Joke Smit in 
1967 in haar artikel ’Het onbeha
gen van de vrouw’. Haar woorden 
vormden het startschot voor een 
feministische golf in Nederland. 
Samen met Hedy d'Ancona richt
te Smit in 1968 het platform Man 
Vrouw Maatschappij op. Daaruit 
zouden zich in de loop der jaren 
vele nieuwe feministische groe
pen ontwikkelen. De eerste daar
van was Dolle Mina, opgericht in 
1969.

„De Dolle Mina's wisten veel 
aandacht te trekken", zegt histo
rica Pauline van Vliet van Stich
ting Kist. „Ze hielden ervan te 
provoceren, bijvoorbeeld door 
politie-agenten op straat na te 
fluiten of door boxen op de Dam 
te zetten om te pleiten voor kin
deropvang. Zij kwamen ook met 
de slogan 'Baas in eigen Buik’.” Zij 

Het onbehagen van de vrouw verspreidde 
zich als een olievlek door het land
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Erica en Jaap van Dongen bonden in de jaren '70 samen de strijd aan tegen sekse-ongelijkheid.


