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VROUWEN IN DE VROEGE 
AUTOMATISERING 

ELLEN VAN OOST* 

In 1990 verscheen in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
een studie over de positie van vrouwen in informatica-functies.' Deze studie concludeerde 
dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd waren in deze beroepssector en dat in de toe
komst ook zouden blijven gezien het geringe aandeel vrouwen in de voorbereidende 
opleidingen. Inderdaad is de informatica in Nederland een mannendomein. De sterke 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in de informatica heeft de aandacht van onder
zoekers en beleidsmakers. Veelal is het onderzoek sociologisch getint en zoekt de oorzaak 
bij het gedrag van vrouwen en meisjes. In deze studie zal het probleem van de andere kant 
worden benaderd. Hier wordt de vraag gesteld hoe en waarom de informatica zich tot een 
mannendomein heeft ontwikkeld. Dit is immers geenszins een vanzelfsprekend gegeven. 
De informatica is een relatief jong domein. Er is dus geen sprake van oude tradities waarin 
definities van mannelijkheid uit vroeger tijden liggen besloten, zoals bijvoorbeeld bij de 
natuurkunde het geval is. De ontstaansgeschiedenis van informatica is dan ook interessant 
om de vraag te onderzoeken hoe en waarom dit nieuwe domein zo duidelijk verbonden is 
geraakt met mannen en mannelijkheid. 

Dit artikel zal allereerst ingaan op de sociaal-culturele processen waarin die mannelijke 
gendertypering van dat nieuwe domein zich ontwikkelde. Vervolgens wordt uitgebreider 
ingegaan op de werkverhalen van een viertal vrouwen die in de vroege periode werkzaam 
waren in automatiseringsfuncties. Wat betekende het om als vrouw te werken in een jong 
mannendomein? Hoe gaven zij invulling aan hun vrouwzijn? Het belangrijkste oogmerk 
van dit deel is om vrouwen in de vroege automatisering zichtbaar te maken en een stem te 
geven. Maar ook zullen hun verhalen gebruikt worden om meer theoretisch inzicht te 
krijgen in de werking van gender in een nieuwe, jonge beroepsgroep. 

Aan de wieg van een nieuw vakgebied 

Een nieuw beroepsdomein ontstaat niet geïsoleerd, maar is geworteld in reeds bestaande 
domeinen en praktijken en het ligt derhalve voor de hand dat de gendertypering van deze 
domeinen doorwerken in de vormgeving van die nieuwe beroepsgroep. De informatica is 
een beroepsdomein dat sterk gekoppeld is aan de ontwikkeling en het gebruik van een 
specifieke technologie, namelijk elektronische computers. Op het terrein van computer-
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ontwikkeling zijn elektrotechniek en wiskunde de belangrijkste wetenschappelijke domei
nen. De toepassingen van de computertechnologie vinden in de beginjaren met name 
plaats op de terreinen van wetenschappelijk rekenen, procesbesturing en administraties. 

In eerste instantie leek het erop dat er wel degelijk ruimte voor vrouwen was om met 
computers te werken. Veel van de vroege elektronische computers, zoals bijvoorbeeld de 
COLOSSUS in Engeland, de ENIAC in de Verenigde Staten en de ARRA in Nederland 
werden door vrouwen bediend en geprogrammeerd.- Deze vroege computers werden ont
wikkeld en gebruikt in de context van het verrichten van complex rekenwerk voor weten
schappelijke, technische of militaire toepassingen. Het uitvoeren van berekeningen en de 
bediening van mechanische rekenmachines werd verricht door vrouwelijke rekenaarsters 
(in het engels 'computers' genaamd). In de context van het wetenschappelijke rekenen lag 
het voor de hand dat de vrouwelijke rekenaarsters eveneens de bediening van de computer 
- zijnde een elektronisch rekenapparaat - ter hand namen. 

De Amerikaanse socioloog Kraft verklaart het feit dat juist vrouwen deze eerste compu
ters bedienden en programmeerden als een onderschatting van het programmeerwerk 
door de elektrotechnische ingenieurs, de makers van de 'hardware'. Zij zouden het pro
grammeren van de machine meer als een 'after-thought', als relatief onbelangrijk hebben 
gekenmerkt. Pas na de ervaring met de ENIAC zag men in dat programmeren in machi
necode hoogwaardige kennis vereiste van abstracte logica, wiskunde, elektrische circuits, 
etc. Daarna zouden mannen zich het programmeren dan ook snel weer toeëigenen, waar
door dat werk in korte tijd een zeer masculien imago verkreeg. Het beeld dat mannelijke 
programmeurs van hun werk maakten was dat van een zwaar, intellectueel beroep gekop
peld aan expliciet mannelijke cultuurelementen. De manier waarop één van de vroege 
programmeurs, John Backus, in een autobiografie zijn werk omschrijft, is illustratief: 'black 
art, action, progress and outdoing one's rival, the ability to hold a lot of liquor'.' 

Wiskunde is een minder 'hard' mannelijk domein dan de elektrotechniek. Vanuit de wis
kunde is dan ook een aanzienlijk aantal vrouwen in de programmering terechtgekomen. 
Grace Hopper, de 'grand old lady' uit de computerprogrammering die aan de wieg van de 
programmeertaal COBOL heeft gestaan, is een voorbeeld hiervan. Binnen de gemeen
schap van wiskundigen had programmeren in eerst instantie een tamelijk lage status. Zo 
kreeg een Canadese wiskundige, die in 1955 een uitnodiging ontving van een vliegmaat
schappij om te helpen met de programmering van hun computer, van zijn universitaire 
collega's te horen; 'Why bother with that? It's just a simple application of Boolean algebra'.'' 
Volgens Julia Dain, een wiskundige die zelf in de jaren zestig in de programmering aan de 
slag kwam, konden vrouwelijke wiskundigen door deze lage status relatief makkelijk dit 
domein binnenkomen.' Daarnaast noemt Dain het feit dat ook taalkundig inzicht als rele
vant werd gezien, als een factor die bijdroeg aan het idee dat programmeren juist voor 
vrouwelijke wiskundigen geschikt zou zijn. 

2. H.H. Goldstinc, The Computer from Pascal to Von Neumann (Princeton N.J. 1972); G. Alberts, F. van der Blij 
en ). Nuis, Zii niogctt uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarlozen (Amsterdam 1987). 

3. Geciteerd in U. Hoffmann, Computerfrauen. Welchen Anteil haben Frauen an Computergeschichte und -arbeit 
(München 1987) 100. 

4. I. Peck, '.-^ad van Wijngaarden and the Mathematisch Centrum, a personal recollection', Conference on the 
history of ALGOL 6H, CWI report Historical Note AMHN-9301 (Amsterdam 1993) 65-71. 

5. J. Dain, 'Women and Computing. Some responses to falling number in higher education', Womens Studies 
International Forum 14 (3) (1991) 217-225. 
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Bij de administratieve toepassingen zou - gezien het relatief hoge aandeel vrouwen onder 
de administratieve werknemers - een aanzienlijk aandeel vrouwen in de administratieve 
automatisering te verwachten zijn. Toch is dit niet het geval geweest. In Nederland was de 
vervulling van deze nieuwe automatiseringsfuncties vanaf het prille begin een duidelijke 
mannenzaak.*' Zo kon tijdens een studiedag van de Commissie Automatisering Rijksdienst 
in april 1966 één van de sprekers opmerken dat 'naast mannelijk personeel ook vrouwen 
met succes in het automatiseringsproces kunnen worden ingeschakeld'. Daarop merkte de 
eveneens op die studiedag aanwezige directeur van de Rijks Psychologische Dienst op dat 
'de leiding zich er dikwijls maar al te weinig van bewust is welk talent er bijvoorbeeld 
onder het personeel van de typekamer schuil gaat.'̂  Al eerder had de directie van de 
Postcheque- en Girodienst zich in 1961 tijdens hun grote automatiseringsproject de vraag 
gesteld of vrouwelijke werknemers ook programmeursfuiicties binnen het bedrijf konden 
vervullen. Deze vraag werd weliswaar positief beantwoord, maar het zal geen verbazing 
wekken dat geen enkele vrouw toentertijd daadwerkelijk in een programmeursfunctie 
terecht is gekomen. De Postcheque-en Girodienst vormde geen uitzondering. Bij het over
grote deel van de organisaties die hun administraties automatiseerden, kregen de nieuwe 
automatiseringsfuncties een mannelijke gendertypering. Alleen het voorbereiden van de 
gegevensinvoer, veelal in de vorm van ponskaarten, was werk waarvoor men vrouwen het 
meest geschikt achtte. Deze functie werd reeds in een zeer vroeg stadium buitengesloten 
van de automatiseringsfuncties.** 

6. E.C.J. van Oost, Nieuwe functies, nieuwe verschillen. Genderprocessen in de constructie van de nieuwe automa
tiseringsfuncties 1955-1970 (Delft 1994). 

7. J.M. van Oorschot, 'Actuele problemen en toekomstverwachtingen', in: H. Reinoud e.a. eds.. Automatisering 
en Overheid. Computertoepassingen in de Rijksdienst, bij PTT, Spoorwegen en de Staatsmijtien (Utrecht 1966) 297. 

8. Studiecentrum voor Administratieve Automatisering (SSAA): rapporten inzake nieuwe functies in de admi
nistratieve automatisering, 1963 en 1968. 
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Nieuwe functies in de administratieve automatisering: status en mannelijkheid gekoppeld 

Waarom en hoe hebben de nieuwe functies in de administratieve automatisering zo snel 
zo'n tamelijk rigide mannelijke typering gekregen? Het aandeel vrouwen in de administra
tieve sector biedt niet direct een bevredigende verklaring. In de jaren vijftig vervulden 
vrouwen ongeveer 40% van de administratieve functies.'* In de beginperiode van de auto
matisering - eind jaren vijftig en beginjaren zestig - was het een algemene praktijk dat de 
gegadigden voor de nieuwe automatiseringsfuncties uit het bedrijf zelf werden gerekru
teerd en opgeleid. Immers, er was nog nauwelijks sprake van een arbeidsmarkt op dit ter
rein. Hoewel deze praktijk voor vrouwen gunstig zou kunnen uitpakken, is het tegen
gestelde gebeurd. De verklaring hiervoor is dat de automatiseringsfuncties ten opzichte 
van de uitvoerende administratieve functies juist een hogere status aangemeten kregen. De 
nieuwe functies werden hierdoor enerzijds aantrekkelijker voor mannelijke werknemers 
en anderzijds was ook het management erop gericht om mannen voor deze functies te 
selecteren om 'recht' te doen aan die hogere status.'" Hoewel de bekende Franse arbeidsso-
ciologe Evelyn Sullerot toen nog niet haar bekende wetmatigheid had geformuleerd, 
namelijk dat de status van een beroep omgekeerd evenredig is met het aandeel vrouwen 
erin, was deze werking van gender wel degelijk als een vorm van impliciete 'tacit know
ledge' aanwezig onder het management. De eerder genoemde vraag van de directie van de 
Postcheque- en Girodienst of vrouwen ook programmeur konden worden, moet tegen 
deze achtergrond worden beschouwd. Het gaat duidelijk niet over de cognitieve vraag of 
vrouwen het zouden kunnen. Immers, de meeste organisaties hadden een uitvoerig selec
tietraject, veelal met behulp van psychologische testen uitgevoerd. Vrouwen (en mannen) 
die 'niet geschikt' waren, zouden in dit traject vanzelf uitvallen. Nee, de onderliggende 
gedachte van de directie was de vraag of het wenselijk zou zijn voor de beeldvorming van 
die nieuwe functies dat er mogelijk een aanzienlijk aandeel vrouwen in zou kunnen werken. 

Deze vaak impliciet genomen afwegingen ten aanzien van de seksetypering van nieuwe 
functies kan goed begrepen worden vanuit de rationaliteit van de bedrijfsvoering. Het 
besluit om te gaan automatiseren was veelal een zeer grote stap. Enerzijds ging het om 
grote financiële bedragen (ter indicatie beginjaren zestig kostte een tweede generatie mid
delgrote computer rond de drie miljoen gulden), anderzijds ging automatisering veelal 
met ingrijpende organisatorische veranderingen gepaard. Om de automatisering tot een 
succes te maken, moest het management zoveel mogelijk weerstanden bij het personeel 
wegnemen, of in andere woorden, probeerden ze de 'instemming' van het personeel te 
krijgen. Ze moesten daarbij rekening houden met twee aspecten: ten eerste bestond er 
onder kantooremployees een zeker wantrouwen in alles wat met machines te maken had. 
Ten tweede speelde onzekerheid over de gevolgen voor het werk, zowel kwantitatief als 
kwalitatief Het management zag zich dan ook meestal genoodzaakt te beloven dat men 
niet tot gedwongen ontslagen zou overgaan." Maar belangrijker voor dit betoog is dat het 
management met de nieuwe automatiseringsfuncties de positieve ontwikkelingen van 
automatisering wilde benadrukken. Aan de nieuwe functies werd de aura gekoppeld van 
statusrijk, hooggekwalificeerd en perspectiefrijk. Door intern te selecteren voor deze func
ties gaf men het personeel het idee dat deze aantrekkelijke functies binnen hun bereik 

9. F. de Haan, Sekse op kantoor (Hilversum 1992) 399. 
10. Van Oost (n. 6), Nieuwe functies, m.n. hoofdstukken 4 en 10. 
11. Cf. Th. J. Steenbergen, De invloed van de automatisering op het bedrijj. Een studie aan de hand van gegevens 

omtrent de automatisering in .Amerikaanse bedrijven (Leiden i960). 
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lagen en maakte het management het automatiseringstraject ook voor de werknemers tot 
een aantrekkelijk traject met perspectiefrijke kansen. Gelijktijdig konden met deze vorm
geving van die nieuwe functies weerstanden tegen machines worden weggenomen. 

In die tijd lagen zaken als status en toekomstperspectief voor mannelijke werknemers 
veel gevoeliger dan voor vrouwelijke. Weliswaar was in 1955 het arbeidsverbod voor gehuw
de vrouwelijke ambtenaren opgeheven, maar de overheersende ideologie was gestoeld op 
het kerngezin met een mannelijke kostwinner en een vrouw die de zorg voor huishouden, 
kinderen en man droeg. Mannen ontleenden hun identiteit en maatschappelijke status 
voornamelijk aan hun werk en gehuwde vrouwen aan hun rol van moeder en echtgenote. 
Zo kwam uit een onderzoek naar de arbeidssatisfactie bij de Postcheque- en Girodienst 
midden jaren vijftig naar voren dat met name jonge mannelijke employés grote moeite 
hadden met het gebrek aan toekomstperspectief dat het werk bij de Girodienst hen 
bood.'- De ongehuwde vrouwen die vergelijkbaar met mannen veelal wel een beroeps
loopbaan doorliepen, werden in die tijd nog gezien als 'vrouwen met gemiste levenskansen'.'-' 
Dit betekende dat het management zich met een strategie waarin werknemers werden 'ver
leid' met perspectiefrijke functies met hoge status, in feite richtte op mannelijke employés 
van wie kon worden verwacht dat zij een loopbaan ambieerden. 

Bovengenoemde analyse is met name van toepassing op situaties waarin administraties 
voor het belangrijkste deel handmatig, veelal met behulp van tel- en boekhoudmachines, 
werden bijgehouden. Daarnaast waren er ook organisaties die hun administraties hadden 
gemechaniseerd met behulp van ponskaartenmachines. De stap om van een gemechani
seerde administratie over te gaan naar een geautomatiseerde administratie was organisa
torisch gezien aanzienlijk minder drastisch. Voor een gemechaniseerde administratie heeft 
het administratieve proces al een formalisatie ondergaan: door middel van administratie
ve techniek is de gehele procesgang geanalyseerd en toegankelijk gemaakt voor mechani
sche bewerking. De uitvoering van de gemechaniseerde administratie vond reeds plaats in 
een speciaal hiervoor opgerichte afdeling 'mechanische bewerking'. De positie van vrouwen 
binnen een gemechaniseerde administratie is uiteenlopend. Het ponsen van de gegevens 
in de kaarten was vrijwel altijd en overal het werk van vrouwen, vaak jonge maar soms 
ook oudere vrouwen. Het bedienen van de ponskaartenmachines (sorteer-, tabelleer- en 
collateermachines) werd in veel situaties door mannen gedaan, maar afhankelijk van 
zowel bedrijfsinterne als -externe factoren werd dit werk ook door vrouwen verricht. 
Automatisering van een gemechaniseerde administratie betekende veelal dat naast de 
mechanische bewerking een nieuwe afdeling 'elektronische' bewerking werd ingesteld en 
de taken geleidelijk werden overgeheveld. Veelal ging een deel van het personeel mee, 
maar het kwam ook voor dat - nadat besloten was voor automatisering - het mannelijke 
personeel naar de nieuwe afdeling ging en er vrouwen voor de bediening van de mechanische 
machines werden aangetrokken, omdat er sprake was van een tijdelijke situatie.''' Ten op
zichte van het mechanische werk had het werken met computers een duidelijk hogere status 
en beloning.'' 

12. H.A. Hutte, Dl' arbeidsverhoudingen van de Postcheque- en Girodienst, intern rapport Postcheque- en Giro-
dienst/PTT (1956). 

13. Ihid., 29. 
14. Reinoud (n. 7), Automatisering en Overheid. 
15. Van Oost (n. 6), Nieuwe functies, m.n. hoofdstuk 5. 
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De mannelijke typering van de nieuwe automatisering in beeld gebracht. De computerzaal van de Postcheque- en 
Girodienst. Den Haag 1967 

Vanuit het bovenstaande perspectief kan de mannelijke typering van de nieuwe automati
seringsfuncties begrepen worden als resultaat van een rationele bedrijfsvoering om auto
matisering succesvol in de organisatie in te voeren. De seksetypering is dus niet alleen een 
uitkomst van het veranderingsproces, maar is er wezenlijk een onderdeel van. 

Na de eerste periode in de beginjaren zestig waarin de karakteristieken, kwalificaties en 
seksetypering van de nieuwe functies in hun eerste vorm zijn uitgekristalliseerd, maakte 
de nieuwe beroepsgroep een enorm snelle groei door. Er was voortdurend sprake van een 
tekort aan automatiseringspersoneel. Na het dieptepunt in i960 wat betreft de deelname 
van vrouwen aan de arbeidsmarkt, groeide - mede door invloed van de opkomende femi
nistische golf- het aandeel vrouwen aanzienlijk. Ondanks de grote vraag naar automatise
ringspersoneel en het groeiende aanbod vrouwen, hebben vrouwen nauwelijks toegang tot 
deze functies kunnen of willen krijgen. Heeft zich voor een functie eenmaal een seksetype
ring uitgekristalliseerd, dan is deze volgens de arbeidssociologe Murgatroyd moeilijk te 
veranderen."' Ook voor de jonge automatiseringsbranche kan deze uitspraak bevestigd 
worden. 

Ervaringen van vrouwen in de vroege automatisering 

In de hiervoor beschreven analyse is de werking van gender met name op het niveau van 
structuren en processen beschreven. Het laat zien hoe groepen (management, werknemers) 

16. L. .Murgatroyd, 'Gender and Occupational Stratification', Sociological Review 30 (1982) 574-602. 
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in het veranderingsproces van automatisering een gendergeladen betekenis geven aan een 
nieuwe functie. De uitkomst is een nieuw, mannelijk getypeerd beroepsdomein, dat met 
name mannen een nieuwe mogelijkheid biedt voor een succesvolle maatschappelijke car
rière. Een essentiële werking van de mannelijke gendertypering is dat vrouwen en vrouwe
lijkheid als categorie worden buitengesloten. Dit betekent geenszins dat voor individuele 
vrouwen het domein van de automatiseringsfuncties hermetisch gesloten was (en is). Vaak 
is er juist wel plaats voor vrouwen, maar dan alleen in de positie van de enkeling, de uit
zondering. Zolang deze vrouwen de spreekwoordelijke uitzondering op de regel bleven, 
vormden zij geen bedreiging voor de mannelijke typering, en daarmee de hoge status, van 
de automatiseringsfuncties. Integendeel, enkelingen kunnen juist stabiliserend werken op 
de cultuur van de dominante groep.'" 

De individuele verhalen van de groep vrouwen die in de vroege automatisering heeft 
gewerkt, zijn een relevante bron om de werking van gender binnen de nieuwe beroeps
groep te bestuderen. Wie waren deze vrouwen, hoe kregen zij toegang tot dit mannelijke 
beroepsdomein? Hoe hebben zij indertijd hun vrouwzijn verenigd met de uitoefening van 
een mannelijk getypeerd beroep? Hoe is hun loopbaan geweest, zijn ze barrières tegen
gekomen? Zo ja, welke en hoe zijn ze daarmee omgegaan? In het kader van mijn promo
tieonderzoek heb ik enkele van deze vrouwen geïnterviewd. In dit artikel zal ik de werk
verhalen van vier van deze vrouwen plaatsen in de context van de hierboven genoemde 
vraagstelling.'^ 

Aan de methode van de biografische benadering is een spanningsveld verbonden dat 
ook hier naar voren komt."* Enerzijds brengen de biografische verhalen de uniciteit van een 
individu naar voren en laten meerdere verhalen juist de diversiteit zien van de verschillende 
levens. Deze verhalen kunnen de levens van een groep vrouwen zichtbaar maken, kunnen 
deze vrouwen een stem geven die ze voordien niet hadden. Anderzijds wordt deze methode 
ook gebruikt om via de persoonlijke ervaring zicht te krijgen op bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen. De generalisaties die hiervoor gemaakt moeten worden, kunnen botsen 
met de uniciteit van de individuele verhalen. 

Ik zal nu eerst ter kennismaking een korte beschrijving van de geïnterviewden geven. De 
oudste van de vier is Mevrouw }. (1924) die op 19-jarige leeftijd is gaan werken als ponstypis
te. Na een aantal jaren is ze overgestapt naar de bediening van ponskaartenmachines. 
Rond haar dertigste jaar werd ze chef van de machinezaal. Met de komst van de computer 
is ze chef van de computerzaal geworden en is dat gebleven tot vijfjaar voor haar pensio
nering. Mevrouw J. is een voorbeeld van een vrouw die vanuit een traditionele vrouwen
functie (ponstypiste) uiteindelijk jarenlang in de automatisering heeft gewerkt. Twee 
andere vrouwen zijn beiden in de tweede helft van de jaren zestig in de automatisering 
terechtgekomen en zijn ook nu nog daarin werkzaam: Mevrouw P. (1944) is in 1968 met 
een bedrijfsinterne programmeursopleiding bij Philips begonnen en mevrouw W. (1943) is, 
nadat zij haar studie medicijnen om gezondheidsredenen moest staken, gaan werken bij 
een computerfabrikant. Ze heeft vervolgens een loopbaan binnen dit bedrijf gevolgd. Me
vrouw U. (1950) heeft weer een heel ander verhaal. Zij is op 18-jarige leeftijd gaan werken als 
leerlingprogrammeur. Na twee jaar raakte zij echter zwanger, is getrouwd en stopte na de 

17. R.M. Kanter, Men and women oj the corporation (New York 1977). 
18. Deze verhalen staan integraal opgenomen in mijn proefschrift. Van Oost (n. 7). 
19. A. Aalten en M. Morée, 'Tussen fascinatie en pretentie. De biografische benadering als onderzoeksmethode 

in vrouwenstudies'. Tijdschrift voor Vrouwenstudies 15 (1994) 491-506. 
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bevalling met werken. Later heeft ze nog geprobeerd om als herintreedster terug te gaan 
naar de automatisering, maar ze voelde zich niet meer thuis in die wereld. 

De verhalen van deze vrouwen zullen hierna thematisch behandeld worden aan de 
hand van de volgende drie onderwerpen: de toegang tot de automatiseringsfuncties, de 
ambities en carrière, en tot slot de invulling en beleving van het vrouwzijn in de mannelijke 
omgeving. 

Hoe zijn deze vrouwen op een automatiseringsfunctie terechtgekomen? 

Hoezeer de verhalen ook verschillen, alle vrouwen zijn hun werkloopbaan begonnen met 
een traditionele vrouwenfunctie. Ze hebben allen zelf het initiatief genomen tot een ver
andering in hun situatie waardoor ze in de automatisering terecht zijn gekomen. Bij 
mevrouw J. speelde haar persoonlijke interesse een belangrijke rol in het feit dat zij zich 
als ponstypiste kwalificeerde voor een overplaatsing naar de machinezaal: 

Periodiek werden een aantal meisjes van de ponszaal uitgeleend aan de niachinezaal. We moesten dan 

met behulp van de op die zaal opgestelde tabelleermachines bepaalde uit te zenden formulieren van 

adressen voorzien. |e deed dat met zijn tweeën. De één bediende de machine, de ander legde het for

mulier onder het afdrukmechanisme. Je deed een half uur het ene werk, het volgende half uur het 

andere, waarna je een half uur vrij was. In mijn vrije halfuurtje probeerde ik altijd me bezig te houden 

met het zgn. schakelwerk op de machinezaal, het gereedmaken van machinebesturingsborden ten 

behoeve van een uit te voeren activiteit. Het gedoe met die snoertjes trok me ontzettend aan. Jk leerde 

op die manier spelenderwijs dit werk. Op een gegeven moment werd mij gevraagd of ik overgeplaatst 

wilde worden naar de machinezaal, waar ik natuurlijk direct mee instemde. 

Dit verhaal illustreert helder dat hier een combinatie van structurele en individuele facto
ren van belang is geweest. Zowel het feit dat op de werkplek de ponstypistes toegang had
den tot de machinezaal, als de persoonlijke invulling die mevrouw J. aan haar vrije half
uurtje gaf, waren voorwaarden voor de overplaatsing van een typische vrouwenfunctie 
naar een meer technische functie. Mevrouw J. maakte deze overstap in de tijd van de 
mechanische ponskaartenmachines. De grens tussen de gegevensinvoer (ponszaal) en de 
gegevensverwerking (machinezaal) was in het 'mechanische' tijdperk diffuser dan later in 
het 'computer-tijdperk'.-" De computerzaal was veelal alleen toegankelijk voor bevoegden 
die daar gekleed in witte jassen rondliepen. Van een doorstroming zoals die van mevrouw 
J., die overigens in die tijd (vlak na de Tweede Wereldoorlog) ook geen regel was, kon in 
de geautomatiseerde tijd helemaal geen sprake meer zijn. 

Mevrouw W. was in eerste instantie ook op een traditionele vrouwenfunctie terecht
gekomen, maar zij had al wel een beeld van de computer en het leek haar aantrekkelijk om 
ermee te werken. Mevrouw W. is na het staken van haar studie medicijnen allereerst als 
medisch-secretaresse gaan werken. Haar verhaal gaat als volgt verder: 

Vervolgens ben ik in 1968 bij Buil gekomen als bibliothecaresse. Ik heb bij het chemisch lab de hele 

bibliotheek opgezet. (...) Ze beloofden mij dat ik computercursussen kon volgen. Dat was voor mij de 

doorslaggevende reden om bij Buil te gaan werken, want ik had elders ook nog een sollicitatie lopen. Ik 

20. Van Oost (n. 6), Nieuwe functies, 182. 
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wilde graag meer over computers weten. Ik had er al wel over gehoord en wist zelfs wat een ponskaart 

was. Voor mij was de computer iets mystieks en onbekends; een nieuwe wetenschap en een nieuwe 

manier van werken die ik ook wilde leren kennen. 

Vrijwel direct na haar aanstelling is mevrouw W. daadwerkelijk computercursussen gaan 
volgen: 

Buil had toen al zijn eigen opleidingsinstituut. Die computercursus ging heel goed. De afdeling vond 

het verschrikkelijk leuk dat er een dame bij de cursussen zat. Ik was de enige vrouw daar. Ik heb met 

meerdere cursussen meegelopen. Toen die voorbij waren wilde ik programmeur worden. Met veel 

moeite is dat binnen Buil gelukt. Mijn chef wilde me niet laten gaan. Uiteindelijk wilde ik ontslag gaan 

nemen, maar andere mensen hebben ervoor gezorgd dat ik toch als programmeur werd aangesteld. Zij 

kenden mijn opleiding en werkwijze en wisten dat ik wat te bieden had. 

De weg van mevrouw W. is niet geheel zonder slag of stoot gegaan. Het gaat hier echter niet 
om barrières die door de programmeurs zelf zijn opgeworpen. Integendeel, in haar geval is er 
eerder sprake van een ondersteuning vanuit die groep. Hier speelt waarschijnlijk ook een rol 
mee dat zij op dat moment de enige vrouw was. Haar mannelijke collega-programmeurs 
vonden het duidelijk aantrekkelijk om een capabele vrouw in hun midden te hebben. De 
komst van een 'token' (een enkeling) werd op prijs gesteld. 

Ook mevrouw U. is door haar eigen initiatief eind jaren zestig op een automatiserings
functie terechtgekomen. Zij was na het behalen van haar mulo-B diploma begonnen in 
een administratieve functie bij Unilever, maar dat werk beviel haar in het geheel niet. 
Door vrij toevallige omstandigheden (beiden reisden in de trein naar het werk) kwam zij 
in contact met een Unilever-medewerker van personeelszaken: 

Ik zei tegen hem dat ik iets wilde met mijn wiskunde-kant. Toen antwoordde hij dat programmeren 

misschien wel wat voor mij zou zijn en dat hij wel een test voor mij kon regelen, omdat ik al intern bij 

hen werkte. Ik ben glansrijk door de test gerold en toegelaten tot de opleiding. Zo kwam ik in de pro

grammering terecht. 

Mevrouw P. is iemand die sterk in de B-kant is geïnteresseerd maar deze door sociaal-cul
turele factoren in haar opleiding heeft moeten missen. Zij heeft een mulo-A diploma 
omdat de B-richting niet aanwezig was op de meisjesmulo die zij bezocht. Zij mocht niet 
naar de HBS (haar twee broers gingen wel) omdat haar moeder, die ziekelijk was, haar bij 
zich in de buurt wou houden. Met haar mulo-diploma is zij allereerst bij Philips gaan wer
ken op de telkamer en later als secretaresse bij een bouwbedrijf Ze voelde een grote drang 
zich verder te ontplooien en heeft in avondstudie tal van diploma's op het terrein van de 
economie behaald. Na deze individuele ontplooiing is mevrouw P. in 1968 weer bij Philips 
gaan solliciteren voor een nieuwe functie: 

Dat was in die tijd heel gemakkelijk. )e belde op en je kreeg een gesprek. Ik vroeg of er misschien nieu

we mogelijkheden voor mij waren. Dat was net in die tijd dat iedereen die een beetje geschikt was voor 

de automatisering werd aangenomen. Ik werd getest en onmiddellijk geschikt bevonden voor de auto

matiseringsopleiding. Ze verzekerden zich er wel van dat ik een aantal jaren zou blijven want er werd 

mij expliciet gevraagd of ik verkering had en of ik van plan was te gaan trouwen en kinderen te krijgen. 
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Automatisering was voor mevrouw P. niet het directe doel maar toen het haar als moge
lijkheid werd geopperd, wist ze wat het was en greep ze die kans wel met beide handen 
aan: 

Een belangrijk motief voor mij om de automatiseringsopleiding te gaan volgen was dat er nog vele 

jaren werk met de computer zou zijn. De uitdaging en het leren, het steeds nieuwe dingen uitvinden, 

dat vond ik heel belangrijk. Ik beschouwde het echt als een kans die ik moest aangrijpen. Ik was altijd 

al geïnteresseerd in Science Fiction en kende zodoende verhalen over computers. Ik zag de computer 

als iets met veel toekomstmogelijkheden. De computer had iets fascinerends over zich. We spraken 

thuis ook over de toekomst die de computer zou brengen, vooral mijn jongste broer die studeerde had 

het erover. Ik kan me nog herinneren dat hij zei: 'In de toekomst zijn alleen nog maar vuilnismannen 

nodig en verder is alles geautomatiseerd'. 

Mevrouw P. had evenals mevrouw W. een positieve voorstelling van automatiseringsfunc
ties en beiden wilden hier zelf graag in werken, hoewel dit voor mevrouw P. pas duidelijk 
werd nadat zij de mogelijkheid daartoe had gekregen. Voor mevrouw U. daarentegen was 
het beeld van automatiseren slecht zeer vaag: 

Ik had er op school al wel iets over gehoord. Eén van de meisjes uit mijn klas wilde iets met coinputers 

gaan doen. Maar wat een computer nu was? Ik had toen eigenlijk geen idee. Het waren grote rekenma

chines en je kon er heel veel mee doen. 

Alle drie de vrouwen die in de tweede helft van de jaren zestig in de programmering 
terecht zijn gekomen, geven aan dat zij of de enige vrouw, of één van de weinige vrouwen 
waren. Organisaties stonden in die tijd open voor alle mensen die geschikt zouden kun
nen zijn voor de automatisering. Men vertrouwde op de psychologische test als selectie
middel. Uit de verhalen van de vrouwen komt een beeld naar voren dat organisaties zelf 
niet actief rekruteerden onder hun eigen (vrouwelijk) personeel. Het eerder genoemde 
citaat dat veel organisaties 'zich te weinig bewust zijn welk talent er bijvoorbeeld onder het 
personeel van de typekamer schuil gaat' wordt door de verhalen van de vrouwen niet 
ondermijnd. Ook vrouwen zelf zien zich niet in de eerste plaats als programmeur. Hoewel 
mevrouw P. van huis uit relatief veel over automatisering wist, kwam zij niet op het idee 
op zoek te gaan naar zo'n functie. Mevrouw W, die via de bibliotheekfunctie in het com
puterbedrijf Buil in de programmeeropleiding kwam, was met haar HBS-B opleiding in 
principe ook gekwalificeerd om te solliciteren op advertenties die Buil voor trainees plaatste. 
Zij zegt hier zelf over: 

ik heb zelf nooit gesolliciteerd omdat er eisen werden gesteld, waaraan ik niet dacht te kunnen voldoen. 

Vanuit een 'vrouwelijke' springplank in dat bedrijf heeft zij die sprong uiteindelijk wel 
kunnen nemen. 
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Carrière en ambitie 

Elk carrièrepad van deze vier vrouwen heeft een eigen karakteristiek. Van de vier vrouwen 
is mevrouw W. verreweg het meest ambitieus en zij heeft ook duidelijk de sturing van haar 
carrière in eigen hand genomen. De loopbanen van mevrouw J. en mevrouw P. zijn suc
cesvol geweest, maar minder als gevolg van eigen doelgericht handelen. Mevrouw U. heeft 
niet de kans gekregen om zich verder te ontwikkelen in de automatisering, omdat zij ruim 
een jaar na haar aanstelling als leerlingprogrammeur zwanger raakte. Mevrouw U.: 

Ik zat midden in de opleiding toen bleek dat ik zwanger was. Ik mocht het laatste stukje nog afmaken, 

maar daarna werd ik uitgesloten van verdere opleiding. Ook kreeg ik geen werkopdrachten meer, maar 

dat werd nooit expliciet gezegd. De chef zei dat er geen werk meer was. En dat terwijl ik anderen druk 

bezig zag. Hij zei: 'ga de kast maar opruimen'. Dat heb ik geweigerd, daarvoor was ik niet aangenomen. 

Toen ben ik gaan zwerven door het gebouw en heb veel geborduurd en gebreid. Alleen als de hoogste 

chef kwam moest ik net doen of ik iets aan het doen was. Op een gegeven moment zei ik: 'stuur me 

maar naar huis'. Maar dat mocht niet. Gelukkig had ik een paar collega's waar ik heel goed mee kon 

opschieten. Toen bleek dat ik moest trouwen zijn ze echt heel lief voor mij geweest. 

Het lijkt erop dat de zwangerschap van mevrouw U. als een soort 'contractbreuk' werd 
gezien door haar chef Het was voor hem aanleiding om haar van de verdere opleiding uit 
te sluiten, terwijl ze arbeidsrechtelijk nog steeds dezelfde functie vervulde en een zwanger
schap geen fysiek beletsel vormt voor het continueren van de programmeursopleiding. 

In die tijd stond er voor haar eigenlijk geen andere weg open dan het nemen van ont
slag nadat het kind was geboren. Deze 'natuurlijke' gang van zaken heeft later nog grote 
woede en frustratie bij haar opgeroepen. 

Twee weken na de bevalling werd ik geacht inijn ontslagbrief in te leveren en dat deed ik dus ook braaf. 

Achteraf denk je: 'belachelijk!'. Maar toen was het de gewoonste zaak van de wereld. We hadden geen 

enkel voorbeeld dat het ook anders kon: thuis waren we de oudsten, en ook in onze vrienden en ken

nissenkring waren we de eersten die trouwden. Mijn man studeerde op dat moment maar stopte en 

ging een baantje zoeken. Hij verdiende zelf minder dan ik toen verdiende. Er werd zonder meer vanuit 

gegaan dat ik ontslag zou nemen als het kind geboren was. Het werd me niet eens gevraagd of ik verder 

zou willen. Ook ikzelf dacht daar niet over na. Dat soort dingen was toen nog normaal. Je kon wel 

blijven werken als je trouwde. Maar met kinderen? Nee. Veel later ben ik daar vreselijk kwaad over 

geweest. 

Van deze vier vrouwen is alleen mevrouw U. getrouwd, de andere drie zijn ongetrouwd 
gebleven en zijn nog steeds werkzaam, dan wel gepensioneerd. Mevrouw J. en mevrouw P. 
hebben een loopbaan binnen de automatisering gevolgd zonder dat ze voor zichzelf een 
expliciet carrièredoel nastreefden. 

Mevrouw J. kreeg al snel de leiding over de schakelclub toebedeeld. Dit speelde in de 
naoorlogse situatie toen de machine-afdeling van het CBS nog voor een groot deel door 
vrouwen werd gevuld voordat het aandeel mannen op deze afdeling sterk groeide.'' Zij 

21.1, van den Ende, Knopen, kaarten en chips. De geschiedenis van de automatisering bij hel Centraal Bureau voor 
de Statistiek (Voorburg/Heerlen 1991). 
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bleef toen één van de weinige vrouwen in een leidinggevende positie. Rond 1955 werd haar 
gevraagd om de leiding van de gehele machinezaal op zich te nemen. Mevrouw J. zegt 
daarover: 

Ik voelde daar niet voor. Op aandringen van mijn superieuren heb ik toen deelgenomen aan een test. 

Het resultaat was positief. Volgens het hoofd van de afdeling was er maar één negatief punt: ik zou te 

veel tussen de mensen blijven staan. Dat werd niet als een bezwaar gezien, dus werd ik chef van de 

machinezaal. Iedereen van het personeel vond het heel gewoon. 

Met de komst van de computer in 1961 werd iedereen van de machinezaal onderworpen 
aan een programmeurstest. Mevrouw W. scoorde uitstekend en zij kon kiezen of ze chef 
van de computerzaal wilde worden of chef van de opleiding programmeren. Ze koos voor 
het eerste omdat ze het liefste zo dicht mogelijk bij de uitvoering wilde staan: 

Ik had goed contact met die knullen met veel lol en dat ruilen voor een dooie afdeling met de hele dag 

op de stoel zitten dat leek me niets. 

Mevrouw J. heeft bijna twintig jaar de functie van chef-computerzaal vervuld. Met de 
komst van nieuwe generatie computers moesten telkens uitA'oerige cursussen gevolgd wor
den door alle leden van de computerzaal. Toen er in 1980 weer een nieuwe computer 
kwam heeft ze kenbaar gemaakt niet nog eens een cursus te willen volgen: 'Ik vond me 
daar te oud voor worden'. De laatste vijfjaar voor haar pensioen heeft ze elders werk ver
richt bij het CBS. 

Ook mevrouw P. heeft niet in alle opzichten meegedaan aan de 'snelle' wereld van de 
automatiseerders. Ze heeft er wel eens aan gedacht om bij een software house te gaan wer
ken waar je aanzienlijk meer geld kon verdienen, maar de nadelen daarvan - veel reizen, 
langere werkdagen en ver van huis - wogen voor haar zwaarder. Wel wisselde ze binnen 
Philips regelmatig van afdeling. Zo kwam ze in 1982 bij Philips Nederland terecht op een 
project voor automatisering in ziekenhuizen. Philips had een systeem ontwikkeld voor 
medische administratie dat in ziekenhuizen zelf met behulp van de nieuwe 'office compu
ters' kon worden uitgevoerd. Ze werd daar binnengehaald om het project te leiden en te 
vernieuwen. Op het moment dat zij binnenkwam werd het systeem door acht ziekenhui
zen gebruikt. Dit project, dat z'n mooie stap in de carrière leek, zou uiteindelijk een keer
punt worden: 

Na een jaar werd het project gestopt inaar ze hadden wel verplichtingen naar klanten die ze moesten 

afwerken. Ik ben toen zo vriendelijk geweest om te blijven om aan de verplichtingen te voldoen. De 

groep van acht man is afgebouwd tot ik op het laatst alleen over was. Ik deed het uit verantwoordelijk

heidsgevoel, en omdat ik het leuk vond. Maar als ik carrière-bewust geweest was, dan had ik op het 

moment waarop het project stop werd gezet ander werk moeten zoeken waar nog eer mee te behalen 

was. Dat was voor het afw'erken van verplichtingen natimrlijk niet weggelegd. Als je drie jaar stil hebt 

gestaan is je kans verkeken. Je moet binnen een aantal jaren een nieuwe stap maken en als je dat niet 

doet denken ze dat er niet meer in zit. Daar heb ik mijn carrière 'gemist', maar ik heb er niet echt spijt 

van. Dat is me later duidelijk geworden. 
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Het bovenstaande verhaal illustreert dat de belangen van de organisatie en van de werkne
mer lang niet altijd met elkaar stroken. Mevrouw P. voelde zich verantwoordelijk voor het 
goed afronden van haar project waardoor haar carrièrekansen in de richting van leiding
geven zijn geschaad. Zij heeft de verantwoordelijkheid voor het bedrijf laten prevaleren 
boven de verantwoordelijkheid voor haar eigen carrière. 

Daarna is ze weer werk gaan doen dat niet leidinggevend maar technisch van aard is. Ze 
definieert nu het leidinggeven als iets waarvoor zij niet geschikt zou zijn en dat zij ook niet 
zou willen: 

Ik ben er naar mijn idee niet echt geschikt voor, voor leidinggeven. Ik heb wel een aantal jaren als pro

jectleider gewerkt maar het ligt me niet echt. Op een gegeven moment heb ik besloten dat ik wel 

genoeg bereikt heb in mijn carrière en wil er niet nog meer tijd in steken. Ik verdien genoeg om goed 

van te kunnen leven. Leidinggeven heb ik nooit zo zien zitten. Ik zie dat meer als makkelijk praten en 

veel rapporten schrijven, Je moet je vak zo goed doen dat je je geld waard bent. Ik had nog wel hogerop 

gekund, maar dat zou me veel tijd en energie kosten. Moet ik meer vrije tijd investeren voor een beetje 

meer geld en een hoop meer ellende en zorgen, en zo? 

Mevrouw P. maakt een duidelijke afweging tussen de voor- en nadelen van een verdere 
carrière. Duidelijk is dat er voor haar meer in het leven is dan werk alleen en dat zij er niet 
voor voelt het werk volledig haar leven te laten domineren. 

In tegenstelling tot een zekere bescheidenheid van de hiervoor genoemde vrouwen is 
mevrouw W. iemand die zichzelf nadrukkelijk ambitieus noemt. Zij organiseert - veel 
nadrukkelijker dan de andere dames - haar eigen weg in de automatisering: 

Ik heb lang voor ogen gehad wat ik wilde, namelijk: productmanager worden. Ik had een voorbeeld 

van iemand waarvan ik dacht: 'dat wil ik worden'. Eerst zag het ernaar uit dat door reorganisaties die 

functie zou verdwijnen, maar op een gegeven moment hoorde ik dat die functie vrijkwam en toen heb 

ik direct aan de bel getrokken. Als je vindt dat iets jou op het lijf is geschreven, moet je er wel voor zor

gen dat anderen dat te horen krijgen. Het is niet zo dat jij vanzelf uitverkoren wordt. Informele contac

ten zijn zeer belangrijk. Soms hoor je dat ze iemand op het oog hebben voor een functie die je zelf zou 

willen hebben. Dan moet je direct op het vinkentouw zitten en zeggen: 'moet je eens goed luisteren. 

Hier heb ik al mijn tijd in geïnvesteerd en ik kan het goed. Ik wil die functie hebben'. Dat helpt altijd, 

ook al is de reactie van: 'Oh, daar hebben we niet aan gedacht. Het is niet mogelijk, maar wat vind je 

van deze functie?' Er komt altijd wel iets uit. Je hebt mensen die promoten zichzelf ontzettend maar als 

je gewoon je werk doet, zoals ik, vergeten ze je voor je het in de gaten hebt. 

Haar verhaal maakt duidelijk dat je alleen kunt overleven en hogerop komen in de auto
matiseringsbranche als je goed geïntegreerd bent in het informele circuit en uitstekend in 
staat bent om jezelf te promoten en naar voren te schuiven. Bescheidenheid maakt geen 
deel uit van de cultuur. Het is een sterk informele cultuur en het belang van formele regels 
en procedures is klein: 

Tijdens de functioneringsgesprekken geef je aan wat je wilt, maar daar wordt meestal niets mee 

gedaan. Er bestaat wel een systeem van open sollicitaties - daar staat de OR op - maar vaak worden 

mensen ondershands gepolst. Als iets je ter ore komt, moet je er direct op afstappen. Zo van 'misschien 

heb ik ook belangstelling en wil ik er wel eens met je over praten'. Maar ik heb liever dat alles open zou 

gaan. Volgens mij denken vrouwen vaker dat als er regels zijn opgesteld je je er dan ook aan moet houden. 
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Haar verhaal is duidelijk, als je wat wilt moet je het zelf kenbaar maken. Initiatief nemen is 
essentieel om je doelen te bereiken en om te overleven in een organisatie als Buil. De jungle 
van de informele contacten werkt voor vrouwen als enkelingen veelal niet positief 

Mevrouw W. is zich bewust van deze cultuur en is goed in staat om zich hierin staande 
te houden. Wel stelt ze duidelijke grenzen voor zichzelf Evenals mevrouw P. ambieert ook 
mevrouw W. geen managersfunctie: 

Als ik nu nog hogerop zou willen komen bij Buil, kan dat alleen als je manager wordt. Er is me wel 

gevraagd of ik manager wilde worden maar ik heb liet altijd afgehouden. Er zitten zoveel 'oorlogssitu

aties' in dat ik dat toch eigenlijk niet wil. Het is mij teveel een haaienvijver. Het is mijn aard niet om 

altijd maar met je eigen belangen bezig te zijn, je eigen gebied te verdedigen, en mensen die voor je 

werken als pionnetjes te beschouwen. Ik had namelijk al eerder vanuit een heel andere hoek ervaring 

opgedaan met managementwerk. In mijn privéleven heb ik bij de Nederlandse basketbalbond in het 

bestuur en in allerlei districtsbesturen gezeten. Dan maak je persoonlijk mee hoe mensen anders op je 

gaan reageren als je in zo'n functie terechtkomt. Ik vond dat geen leuke ervaring. Ik denk dat ik in de 

huidige automatiseringswereld niet goed als manager zal kunnen functioneren. Ik zou er een maag

zweer aan over houden. Ik zou me meer om mijn mensen bekommeren dan om mijzelf. Als je te veel 

een ' ieder-voor-zich cultuur' binnen een bedrijf hebt, kun je je dat gedrag niet veroorloven. 

Het lijkt erop dat er bij leidinggeven aan projecten een soort breekpunt ligt waarbij 'vrou
welijk' getint gedrag - zoals het verantwoordelijkheidsgevoel bij mevrouw P. en de zorg 
voor andere mensen bij mevrouw W. - nog slechts moeizaam met de automatiseringscul-
tuur te verenigen valt. 

Vrouwen in een mannenwereld 

Niet alleen wat betreft ambitie maar ook in de manier waarop de vrouwen zich uiten over 
de omgang met hun mannelijke collega's, bestaan aanzienlijke verschillen. Voor mevrouw 
J. zijn haar medewerkers haar 'knullen'. In haar gehele verhaal komt geen onvertogen 
woord voor over de samenwerking tussen vrouwen en mannen, ook niet voor de situatie 
waarin een vrouw leiding aan mannen geeft. In termen van de token-theorie van Kanter ver
vult mevrouw J., met name door haar leeftijd, de rol van de 'moeder': streng doch rechtvaar
dig, maar als belangrijkste: vol humor." De onderstaande anekdote van mevrouw ]. is daar 
exemplarisch voor: 

De goede onderlinge sfeer kwam ook naar voren toen op een goede dag het gehele team in keurig pak 

met stropdas verscheen, één bij gebrek aan iets anders zelfs in trouwpak. Voor mij iets bijzonders 

omdat ze normaal in trui en spijkerbroek waren gekleed. Op mijn vraag, wat er aan de hand was, of ik 

iets vergeten was, kwam het antwoord dat ik enkele dagen daarvoor een van hun collega's had bewon

derd vanwege zijn mooie trui en dat zij ook wel eens aangehaald wilden worden. 

Ook mevrouw P. memoreer t voornamelijk een prettige samenwerking met haar mannelijke 

collega's: 

22. Kanter (n. 17), Men and women. 
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De samenwerking met collega's is altijd goed geweest. We gingen vrij intensief met elkaar om als colle

ga's. Ze zaten me wel eens te jennen, maar over het algemeen werd ik goed geaccepteerd. Ik deed met 

alles mee, zoals bijvoorbeeld kaarten in de middagpauze. Ik had voor mijn gevoel wel ruimte voor 

mijn vrouwzijn, hoewel ik weinig typisch vrouwelijke interesses had. Science Fiction was voor mij toen 

heel belangrijk. Dat was mijn grootste hobby. Ooit had ik wel eens de indruk dat je als vrouw beter 

moest zijn, maar of dat echt zo is geweest, dat weet ik niet. 

Opval lend in haar verhaal is dat zij zichzelf goed kan identificeren m e t haar manneli jke 

collega's: 'deed aan alles mee , hadden dezelfde interesses'. Zij is opgevoed in een gezin m e t 

twee broers en ontwikkelde eenzelfde interesse in techniek als haar broers . De beleving en 

de achtergrond van mevrouw U. zijn in dat opzicht volstrekt tegengesteld : 

De programmeerafdeling bestond ongeveer uit dertig tot vijfendertig man. In mijn jaar gingen er drie 

andere vrouwen mee met de opleiding. Wij waren geloof ik de eerste vrouwen. Ik heb verder met hun 

geen speciale band gehad. De één was een heel ander type - zo'n griet waar iedereen dikke pret mee 

had - en de andere was tien jaar ouder. Zij was heel aardig maar ging haar eigen weg. Eigenlijk vond ik 

het werken tussen al die mannen maar doodeng. Van huis uit kwam ik uit een typische vrouwen

wereld. Mijn vader was het meeste van de tijd op de vaart en mijn broer zat op een internaat. Er waren 

alleen maar vrouwen om mij heen. Thuis met moeder en zus, en later op een meisjesschool. Waar leer 

je dan met mannen omgaan? Die hebben toch een eigen soort humor en ik merk nu nog steeds dat ik 

dat niet heb meegekregen in mijn jeugd. Ik doorzie hun grappen niet, ik vind ze gewoon stom. Ik heb 

me op de afdeling waarschijnlijk heel afstandelijk gedragen; ik kon niet goed met mannen omgaan. 

Maar toch maakte je in de programmering deel uit van een team en binnen dat team voelde ik me wel 

op m'n gemak. Als je werkte, werkte je en bemoeide je je niet met elkaar. Ik vond het teamwork in de 

programmering heel leuk. 

Veel kr i t ischer over haar mannel i jke collega's was m e v r o u w W. D o o r d a t zij me t haar 

ambit ies waarschijnlijk meer haar nek heeft uitgestoken, heeft zij ook meer reacties van 

mannel i jke collega's opgeroepen: 

De omgeving is niet bepaald vrouwvriendelijk, je hebt altijd met mannen te maken die vaak barstens

vol vooroordelen zitten. Ikzelf heb die vooroordelen altijd genegeerd. Vaak was er argwaan. Zo van: 'er 

komt een meisje, zou die het wel kunnen?' Soms kreeg je hele flauwe opdrachten, of hele moeilijke 

opdrachten om te kijken hoe je daar mee omgaat. Ik voelde continue een heel sterke druk om mezelf 

waar te maken. Zeker in die tijd werkte je met mannen die nogal conservatief opgevoed waren en die 

eigenlijk vonden dat een vrouw thuis hoorde te zijn en zeker niet in zo'n soort vak behoorde te werken. 

Beter presteren en respect afdwingen is volgens m e v r o u w W. een noodzakeli jk antwoord 

op deze reacties: 

Dit waren vaak geen uitgesproken weerstanden, maar ik voelde ze wel en je kon je alleen maar hand

haven door beter te zijn. Dan dwing je respect af en .stappen ze eerder over hun vooroordelen heen en 

accepteren ze je. Op een gegeven moment word je zelfs een soort statussymbool. Een vrouw gaf wel 

een apart cachet aan de zaak: 'kijk eens hoe vooruitstrevend wij zijn'. Wel heb ik altijd behoorlijk geluk 

gehad met mijn managers, vind ik. Die vonden het heel normaal dat vrouwen dit werk deden en keken 

alleen naar je kwaliteiten. 
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Ook geeft ze aan dat je je absoluut moet weren om niet in de 'softe' vrouwelijke hoek 
gedrukt te worden: 

Dingen als koffie halen of iets dergelijks, daar keek ik wel voor uit om te doen. 't Is nu normaal dat 

men voor mij koffie haalt! Ik ben daar altijd heel standvastig in geweest. Dit is geen onderdeel van mijn 

taak dus doe ik het ook niet. Je moet je als vrouw wel aanpassen aan de mannenmaatschappij. Ie moet 

vooral niet gaan huilen, een groot incasseringsvermogen hebben, niet reageren op pure seksistische 

opmerkingen. Sommige mannen hebben toch de neiging om te kijken hoe ver ze kunnen gaan. Ik 

waarschuwde ze van te voren: 'Denk erom, als je een klap wil hebben moet je zo doorgaan en reken erop 

dat ik hard sla.' Niemand die dat geloofde, totdat er één een flinke pets kreeg. En dan is het ook over. 

Maar ondanks deze 'hindernissen' die je moet overwinnen, is mevrouw W. ook positief 
over haar uitzonderingspositie: 

Het is als vrouw best leuk om in een uitzonderingspositie te zitten. Zeker als je op een hoger niveau zit. 

Ie bent toch een soort coryfee tussen die mannen. Je wordt met behoorlijk wat egards behandeld. 

Conclusies 

Opvallend is dat uit alle vier verhalen naar voren komt dat geen van de vrouwen rechtstreeks 
in een automatiseringsfunctie terecht is gekomen. Allen hadden een (kortere of langere) 
omweg nodig via een relatief traditionele 'vrouwelijke' route. Kennelijk werkte de mannelijke 
typering van die nieuwe functies zodanig dat veel vrouwen - ook diegenen die uitstekend 
voor automatiseringsfuncties gekwalificeerd waren zoals de vier bovengenoemde vrouwen 
- zich niet direct aangesproken voelden om voor dit beroep te kiezen. 

De toegang van vrouwen tot dit jonge mannendomein lijkt samen te gaan met een 
'ongeschreven regel' dat er wel van hun werd verwacht dat ze zich hetzelfde gedroegen als 
een mannelijke werknemer. De zwangerschap van mevrouw U. heeft de lading van een 
soort 'contractbreuk' gekregen. Bij mevrouw P. werd tevoren 'gecontroleerd' of zij geen 
trouwplannen had. Mevrouw J. was al wat ouder toen zij hoofd van de computerzaal werd 
en vormde daarom minder risico op dat punt. Deze 'risicobeleving' van het management 
bij automatiseringsfuncties vertoont een genderspecifieke inconsistentie. Het risico in 
algemene termen gedefinieerd is een kwestie van risico van investering. In de automatise
ringsbranche werd het vrouwzijn als een factor voor verhoogd risico beschouwd, vanwege 
huwelijk en zwangerschap. In de praktijk ontwikkelde zich echter een gang van zaken dat 
automatiseringsfunctionarissen veelal maar korte tijd bij één organisatie bleven werken. Met 
name mannelijke automatiseerders ontwikkelden het fenomeen 'job-hoppen'. Vrouwelijke 
automatiseerders waren relatief trouw aan hun werkgever en vormden dus feitelijk minder 
investeringsrisico." Doordat de 'mannelijke' norm zich zo hecht in de automatiserings
branche had ingebed, kon deze omkering niet doordringen in de denkkaders van het 
management. 

Veel kenmerken van de automatiseringssector, gezien door ogen van de vrouwen, 
komen sterk overeen met de analyse van het vormgevingsproces van functies in de admi-

23. Van Ĉ ost (n. 6), Nieuwe functies, hoofdstuk 8. 
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nistratieve automatisering. In deze vormgeving werd al een koppeling gelegd tussen man
nelijkheid, macht en carrière. Uit de verhalen van de vrouwen komen aspecten naar voren 
als 'op zoek naar het snelle geld', 'eer behalen met projecten', 'ieder-voor-zich cultuur', het 
sterke informele circuit ('old boys' netwerk), 'het promoten van jezelf', aspecten die in 
onze cultuur met mannelijke waarden en gedrag worden geassocieerd. Van vrouwen wordt 
een aanzienlijk aanpassingsvermogen gevraagd aan deze mannelijke beroepscultuur waarbij 
er weinig ruimte overblijft voor meer vrouwelijk geconnoteerd gedrag. De verhalen van de 
vrouwen geven echter wel aan dat er voor hun wel duidelijke grenzen zijn in deze aanpassing. 

Dat de 'man-als-norm' nog steeds een vanzelfsprekende zaak in de automatisering is, 
illustreert mevrouw W. met de eigen specifieke programmeurshumor aan de volgende 
anekdote: 

Dit is misschien nog wel een leuk verhaal. Laatst kreeg ik een brief gericht aan mevr. W., maar de brief 

begon met geachte heer. Ik kan het dan niet laten een briefje terug te schrijven in de trant van: 'Er is een 

kleine discrepantie ontstaan. De adressering is juist maar de aanhef niet. Of ze dat willen aanpassen'. De 

keer daarop kreeg ik een brief gericht aan 'de heer W.' met 'geachte heer'. Weer een brief geschreven dat de 

discrepantie weliswaar was opgeheven, maar dat ik helaas niet voldeed aan de geslachtelijke kenmerken. 

SUMMARY 

Women in the early automation 
During the fifties and sixties of this century the new field of automation developed. As 
women already were working with mechanical counting machines it was obvious at first 
for them to handle the computing machines. Moreover, the use of mathematics writing 
computer soft-ware was regarded as more womanly than the knowledge of electrotechnics 
needed to construct the computer hard-ware. Nevertheless, before long positions in the 
automation got a male character. This can be explained by the increasing status of these 
jobs and along with this the willingness of males to work in this profession. So in the end 
only few women succeeded in making a career in automation. Interviews with four 
women who worked for a shorter or longer period of time in the automation business give 
an insight in the factors that influence the growth of a male dominated profession. 
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