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VOORWOORD

Toen ik zestig werd, kon ik gebruik maken van een prepensioenregeling. Maar wat 
moest ik dan gaan doen? Ik had mijn hele leven gestudeerd en gewerkt; gewerkt en 
gestudeerd. Wat te doen met de overvloed aan tijd die dan zou ontstaan? De keuze 
was niet moeilijk. Al snel daagde het idee om een proefschrift te schrijven, een 
plan dat mij ook uitdaagde. In mijn laatste baan had ik heel wat onderzoekswerk 
verricht en dat beviel goed. 

Mijn keuze viel op een onderwerp dat heel dicht bij mijzelf lag: “alleenstaande 
moeders als kostwinner in de jaren vijftig en de levensloop van hun dochters”. Een 
thema dat mijn leven voor een deel gevormd had. Als dochter van een moeder die 
in de jaren vijftig de kost verdiende, wist ik wat dit in mijn leven betekend had 
en ik had ervaren hoe dit voor mijn moeder is geweest. Maar hoe was het andere 
dochters in soortgelijke omstandigheden vergaan en hoe hebben de moeders hun 
kostwinnerschap zelf ervaren? Dit werd de centrale vraagstelling van dit proefschrift. 

Met dit onderwerp benaderde ik enthousiast prof. dr. Selma Leydesdorff , 
gespecialiseerd in oral history. Haar positieve reactie op de eerste opzet voor dit 
onderzoek betekende voor mij dat ik wekenlang “op een roze wolk leefde”. Dus ik 
kon nu echt beginnen! Al vrij snel daarna bleek ook de sociologe prof. dr. Christien 
Brinkgreve bereid te zijn om mij te begeleiden bij dit onderzoek. Hun begeleiding 
vanuit twee disciplines betekende heel veel voor mij.

Graag wil ik al diegenen bedanken die aan de totstandkoming van dit proefschrift 
hebben meegewerkt. Allereerst de moeders en dochters die mee wilden werken aan 
dit onderzoek en mij het verhaal van hun leven toevertrouwden. Hun levensverhalen 
vormen de basis van dit onderzoek. Heel veel dank hiervoor. Vervolgens prof. dr. 
Selma Leydesdorff  die mij vanaf het allereerste moment begeleidde en mij door 
haar kritische aanpak iedere keer uitdaagde om het materiaal dat ik aanleverde 
grondig te verbeteren. Veel dank ook voor prof. dr. Christien Brinkgreve die 
eveneens uitgebreid meedacht over de opzet en uitvoering van dit onderzoek, 
regelmatig kritische kanttekeningen plaatste en mij tegelijkertijd het vertrouwen 
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gaf om door te gaan. Vervolgens wil ik graag dr. Bernard Kruithof bedanken die 
mij als historisch pedagoog wegwijs maakte in een gebied waarmee ik, tot het 
schrijven van dit onderzoek, weinig vertrouwd was. Hij gaf mij niet alleen adviezen 
over dit onderwerp, maar bleef mij ook daarna adviseren en stimuleren en op een 
opbouwende manier mijn werk kritisch volgen. 

Voorts wil ik iedereen bedanken die mij heeft geholpen met het vinden van 
moeders en dochters voor dit onderzoek, in het bijzonder de redactie van “Plus 
Magazine”. Aan het eind van het onderzoek is het vooral Leonore Kas-Hurks 
geweest die niet alleen mijn teksten heeft gecorrigeerd, maar mij ook bestookte 
met haar kritische vragen en opmerkingen. Hoe kan ik je bedanken? Veel dank 
ook voor Audrey Arkins die voor mij ruimte inbouwde om de samenvatting in het 
Engels te vertalen. Dan waren er de mensen die gedurende korte of wat langere 
tijd met mij “meeliepen” tijdens mijn onderzoek en mij adviezen gaven: drs. Peter 
de Vreede en dr. Iet Bouwsma. Vervolgens een woord van dank voor Wilson 
Numan die “zomaar uit de losse pols” het ontwerp voor het omslag maakte en 
op een soepele wijze meewerkte aan het vervaardigen van dit proefschrift. En ten 
slotte wil ik graag Gerard van Heuvelen bedanken die mij gedurende het gehele 
onderzoekstraject terzijde stond, mij aanmoedigde en ondersteunde, regelmatig 
kritische kanttekeningen plaatste en de lay-out en opmaak van dit boek verzorgde.
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HOOFDSTUK I

INLEIDING

1.1 INLEIDING

Na een lange treinreis kwam ik aan op het kleine station in haar woonplaats. En 
daar zag ik haar al staan: een vriendelijke oude dame die naar mij uitkeek. Na 
een korte kennismaking en een wandelingetje naar haar huis, het uitwisselen van 
alledaagse wetenswaardigheden, mijn toelichting op de achtergronden van mijn 
onderzoek, het drinken van een kop koffi  e, was het woord aan haar. 
Ze nam mij mee in haar leven vanaf haar vroege jeugd op een boerderij, via 
haar huwelijk en de kinderen die ze kreeg, naar het wegvallen van haar man, 
het werk waarmee ze daarna de kost verdiende en de manier waarop zij dit werk 
combineerde met de zorg voor haar kinderen. Ze deelde met mij haar vreugde en 
verdriet, vertelde hoe zij zich overeind hield en hoe ze op haar leven terugkijkt. 
Na afl oop bracht ze me weer terug naar het station. Een hartelijk afscheid. We 
zwaaiden naar elkaar toen ik in de trein zat. Bijzondere ontmoetingen.

Dit onderzoek naar moeders die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw wegens 
jonge verweduwing, echtscheiding of ongehuwd moederschap kostwinner waren 
en naar de levensloop van hun dochters is gebaseerd op de levensverhalen van deze 
vrouwen. De hierboven beschreven ontmoeting was niet uniek. De meeste inter-
views vonden in dezelfde sfeer plaats.  

Echtscheiding, jonge verweduwing en ongehuwd moederschap kwamen in de 
jaren vijftig zeer weinig voor en er waren ook weinig alleenstaande moeders met 
jonge kinderen die de kost verdienden.1 De moeders en hun dochters verkeerden 
dan ook in een uitzonderingssituatie. 
 Na het wegvallen van hun man werden de moeders geconfronteerd met een ster-
ke vermindering van inkomsten. Er waren in de jaren vijftig nauwelijks fi nanciële 
voorzieningen voor deze gezinnen. Mensen in fi nanciële nood konden een uitkering 
vragen bij de gemeente, maar fi nanciële hulp werd veelal overgelaten aan kerkelijke 
of particuliere instellingen.2 Voor gescheiden vrouwen waren alimentatieplicht en 
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alimentatierecht gekoppeld aan de schuldvraag van de huwelijksontbinding3 en de 
uitkering van de kinderbijslagwet liep vaak nog via de vader.4 Voor weduwes gold 
dat pensioenen die na overlijden werden uitgekeerd, gebaseerd waren op private 
verzekeringen zonder dat er sprake was van het behoeftebeginsel.5 Bovendien was 
er, doordat hun man op jonge leeftijd was overleden, meestal geen of onvoldoende 
weduwepensioen opgebouwd. De Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) trad 
in 1959 in werking en in 1965 kwam de Algemene Bijstandswet.6 Vanwege de da-
ling van inkomsten moesten de moeders werk zoeken om in het levensonderhoud 
van hun gezin te voorzien.
 Deze studie is beperkt tot moeders en dochters met een moeder als kostwinner 
omdat ik empirisch de bestaande literatuur daarover wil toetsen aan levensverha-
len van deze vrouwen. Moeders die in de jaren vijftig kostwinner waren en hun 
dochters vormden een zeer kleine groep vrouwen die niet terug te vinden zijn in de 
traditionele geschiedschrijving en waar tot nu geen systematisch onderzoek naar is 
gedaan. Zo wordt door (gezins)sociologen uit die tijd nauwelijks ingegaan op de 
situatie van eenoudergezinnen.7 In onderzoek naar werkende vrouwen in de jaren 
vijftig is de situatie van werkende alleenstaande moeders als kostwinner eveneens 
niet systematisch onderzocht.8 Ook over het combineren van werk door moeders 
als kostwinner en de zorg voor hun jonge kinderen en over de betekenis van een-
ouderschap en kostwinnerschap in de jaren vijftig van moeders voor hun dochters 
bestaat geen specifi ek onderzoek. 

Dit onderzoek wil inzicht geven in de levens van alleenstaande moeders die in de 
jaren vijftig kostwinner waren en van hun dochters. De centrale vraagstelling van 
dit onderzoek luidt: hoe was de situatie van weduwes, gescheiden en ongehuwde 
moeders als kostwinner in de jaren vijftig en welke intergenerationele betekenis had 
het kostwinnerschap van deze moeders voor de levensloop van hun dochters? In de 
volgende twee paragrafen worden de onderzoeksvragen verder uitgewerkt. 

Voor dit onderzoek zijn de levensverhalen van dertien moeders en 34 dochters 
verzameld. Het was heel moeilijk om moeders en dochters voor dit onderzoek 
te vinden (zie bijlage drie). Van de meeste dochters uit dit onderzoek was de 
moeder al overleden. In dit onderzoek worden deze dochters evenwel ook als 
“dochters” omschreven. 

De moeders en dochters vertelden over hun leven vanaf hun jeugdjaren tot het 
moment van het interview. Levensverhalen kunnen verborgen geschiedenissen van 
mensen zichtbaar maken en leemtes in kennis over bepaalde groepen opvullen.9 De 
moeders en dochters uit dit onderzoek kunnen zo een stem geven aan een groep 
vrouwen waarover nog weinig bekend is. Of zoals een moeder mij toevertrouwde: 
‘Wat fi jn dat er eindelijk iemand is die onderzoek doet naar deze groep’.

De levensverhalen van de vrouwen bepalen in belangrijke mate de waarde van 
dit onderzoek. Levensverhalen kunnen meer diepgang, dynamiek en kleur in de 
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levens van vertellers naar boven halen. Naast de inhoud van het levensverhaal kun-
nen ook refl ecties van vertellers op hun eigen leven en het proces van vertellen meer 
inzicht geven en een extra bron van kennis vormen.10 Hierdoor wordt het mogelijk 
om de zin en betekenis die de vertellers verbinden met de keuzes in hun leven beter 
te begrijpen. Levensverhalen kunnen tevens inzicht geven in wat zich in families 
heeft afgespeeld, aldus Th ompson.11 Ze bieden een unieke mogelijkheid om zicht-
baar te maken hoe intergenerationele patronen in families door kunnen werken en 
wat de betekenis hiervan is voor de levensloop.

Hierna worden de onderzoeksvragen voor de moeders en dochters verder uit-
gewerkt. Vervolgens wordt de prosopografi sche benadering, die in dit onderzoek 
is gevolgd, beschreven. Daarna komen enkele dilemma’s ter sprake waarmee ik in 
dit onderzoek te maken kreeg en wordt ingegaan op de representativiteit van dit 
onderzoek. Aan het eind van deze inleiding is de opbouw van dit boek beschreven.

1.2 MOEDERS ALS KOSTWINNER IN DE JAREN VIJFTIG 

‘Ik was de oudste van tien kinderen, zes jongens en vier meisjes. Wij hadden een 
boerderijtje en moesten hoe klein ook allemaal meehelpen, zowel in huis als op de 
akker. Mijn broer en ik moesten samen afwassen. Ik was nog zo klein dat ik op 
een stoel moest staan om bij het aanrecht te kunnen. Wij hebben een sober leven 
gehad, zijn toch niets tekortgekomen. We wisten niet beter.
Na de lagere school wilde ik graag naar de mulo, maar dat ging niet. Ik moest 
gaan verdienen en werd behalve thuis ook buitenshuis hulp in de huishouding 
voor halve dagen. Als je daarna thuis kwam, was er weer van alles te doen. Ik 
wilde toch verder komen dan “werkster” en toen ik de gelegenheid had, ben ik wat 
diploma’s gaan halen en kon ik naar kantoor.
Ik was 29 jaar toen ik trouwde. Tot die tijd bleef je gewoon thuis wonen. Na de 
oorlog moest mijn man in dienst en ging naar Nederlands-Indië. Hij is drie jaar 
weg geweest en ziek terug gekomen. Achteraf is toen de ellende al begonnen, hij 
moest gelijk door naar het ziekenhuis. 
Het was voor de Indië-gangers heel moeilijk werk te vinden. Toen dat lukte be-
gonnen we over trouwen te denken. Maar waar ga je wonen? Er was geen woon-
ruimte. Na drie jaar hebben we een paar kamers kunnen huren. Ik werkte bij een 
bank en als getrouwde vrouw kon ik daar helaas niet blijven werken.
We kregen twee kinderen. Kort daarna werd er bij controle bij mijn man een 
vlekje op zijn longen geconstateerd. Rusten dus. De baby moest naar de huiska-
mer verhuizen. Het bedje van de oudste moest naar de keuken en mijn man in 
de slaapkamer, alles boven. En ik moest maar zien waar ik bleef. Er mocht niet 
gestookt worden hoewel het maart was. Na zes weken kwam de klap. Mijn man 
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mocht in verband met de kinderen niet thuis blijven en moest naar een sanato-
rium. Hij wilde niet weg voor wij een huis hadden, wat gelukt is. Ik ben twee 
jaar lang twee keer per week op bezoek bij hem geweest, fi ets-trein-bus. Voor de 
kinderen moest ik een oppas zoeken, maar ik had gelukkig goede buren. Toen hij 
na maanden eindelijk weer voor hele dagen kon gaan werken, kwam de grootste 
klap. Hij kreeg polio, wat toen heerste. Hij was totaal verlamd en kon ook niet 
meer praten. Kort daarna is hij plotseling overleden. 
Daar zat ik, 34 jaar, met twee kleine kinderen die hun vader niet gekend hadden 
want ze mochten niet mee naar het sanatorium. Ik zat ook zonder inkomen, want 
weduwepensioen was er toen nog niet. Kon ook niet gaan werken met twee klein-
tjes. Ik had een kleine levensverzekering, maar waar af gaat en niet bij komt…
Na een klein jaar kreeg ik van mijn vroegere baas de tip dat een bedrijf fi liaal-
houdsters zocht. Ik werd direct aangenomen en heb een jaar voor halve dagen ge-
werkt. De oudste mocht na de kleuterschool naar de buren en de jongste verhuisde 
naar mijn ouders. Ik moest een fi liaal hebben met een woning erboven zodat ik 
altijd thuis was voor de kinderen. Dat is gelukt. Ik viel gelijk in het diepe’.

Dit is een fragment uit het levensverhaal van moeder Toos dat zij ter voorbereiding 
op het interview opgeschreven had. ‘Ik viel gelijk in het diepe’, zo omschrijft Toos 
de situatie waarmee ze te maken kreeg toen ze na het overlijden van haar man fi li-
aalhoudster werd om de kost te verdienen. Toos is één van de dertien moeders die 
hun levensverhaal aan mij vertelden: zeven gescheiden moeders, vijf weduwes en 
een ongehuwde moeder. 

De levensverhalen van de moeders uit dit onderzoek spelen zich af in een peri-
ode waarin het overgrote deel van de bevolking was aangesloten bij een kerk12 en 
het geloof nog door velen actief werd gepraktiseerd.13 De verzuiling vierde hoog-
tij. Onder zuil wordt wel verstaan “een hiërarchisch gestructureerd complex van 
sociaal-politieke en ideologische apparaten”, met als belangrijkste kenmerk “de 
combinatie van organisatorische verdichting en godsdienstige ideologie”.14 Volgens 
Stuurman begonnen echter in de verzuilde samenleving van de jaren vijftig scheu-
ren te ontstaan en was er op micro-niveau sprake van een beginnende ontzuiling.15 
De verschillen tussen leer en leven werden steeds groter16 en de verzuiling verloor 
haar bindende kracht.17

Het belang van het gezin en van de gezinsarbeid van vrouwen werd in de jaren 
vijftig sterk benadrukt.18 De man als kostwinner was de norm en moeders zorgden 
voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Vrouwen kregen te maken 
met het “fundamentele gevoel van beperktheid en begrensdheid”.19 “De vrouw is 
van nature en principieel ondergeschikt aan de man”, aldus Vega over deze tijd.20 
De man was op grond van het Burgerlijk Wetboek  hoofd van de echtvereniging en 
zijn vrouw was gehoorzaamheid aan hem verschuldigd.21 
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De samenleving stond voor het overgrote deel afwijzend tegenover echtschei-
ding, vooral als er jonge kinderen in het gezin waren. Een groot deel van de be-
volking vond dat echtscheiding moeilijker gemaakt moest worden.22 Ook in de 
politiek werd, vooral door christelijke partijen, echtscheiding in een kwaad daglicht 
gesteld.23 Voor weduwes bestond niet zozeer afkeuring. Zij werden vaker door hun 
sociale omgeving opgevangen24, maar doordat zij geen man meer hadden, leidden 
zij regelmatig een geïsoleerd bestaan.25 
 De moeders uit dit onderzoek gingen de kost verdienen in een tijd met lage 
werkloosheidscijfers26 en een sterk stijgende werkgelegenheid voor vrouwen.27 Maar 
ondanks het grote tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten28 werkten in de jaren vijf-
tig nog zeer weinig gehuwde vrouwen buitenshuis.29 Bedrijven konden vrouwen 
die gingen trouwen zonder meer ontslaan. En voor huwende ambtenaressen gold 
dat zij tot 1957 ontslagen werden.30 
Vrouwen namen op de arbeidsmarkt een achtergestelde positie in. Vrouwenlonen 
waren veelal lager dan mannenlonen31 en de carrièrekansen van vrouwen waren 
beperkt.32 Zowel door de politiek als het bedrijfsleven en vrouwenorganisaties werd 
het buitenshuis werken van moeders met jonge kinderen regelmatig afgekeurd. 
Met name in confessionele kring werd hiertegen bezwaar gemaakt. Wel kwam er 
in de loop van de jaren vijftig in de politiek steeds meer aandacht voor buitenshuis 
werken van gehuwde vrouwen.33

De moeders moesten hun werk combineren met het huishouden en de zorg voor 
hun kinderen. In die tijd werd juist het belang van een intieme en continue relatie 
met een moeder(fi guur) voor kinderen sterk benadrukt.34 Voorzieningen voor kin-
deropvang waren er niet of nauwelijks, alleen in de grote steden waren crèches.35 
Bovendien was huishoudelijk werk nog een tijdrovende bezigheid. Er waren nog 
weinig voorzieningen om dit werk te verlichten.36 

In het eerste deel van dit onderzoek staat de vraag centraal hoe de alleenstaande 
moeders uit dit onderzoek hun weg vonden in een samenleving waarin ze als kost-
winner een uitzondering vormden en er vrijwel geen voorzieningen waren om werk 
en de zorg voor kinderen te combineren. Welke patronen zijn in de levensverhalen 
van de moeders herkenbaar? Wat was de oorzaak voor hun kostwinnerschap en hoe 
hebben zij dit ervaren? Met wat voor werk verdienden zij de kost en hoe was hun 
werksituatie? Welke oplossingen vonden de moeders om hun werk met de zorg 
voor hun kinderen te combineren? Hoe hebben de moeders het eenouderschap, 
kostwinnerschap en het combineren van hun werk met de zorg voor hun kinderen 
ervaren en hoe kijken ze hierop terug? En ten slotte hoe hielden deze moeders zich 
staande in een samenleving, waarin zij afweken van de overheersende normen voor 
vrouwen in de jaren vijftig? 
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1.3 DOCHTERS MET EEN MOEDER ALS KOSTWINNER 

‘Mijn ouders woonden in Rotterdam en zijn bij het bombardement van mei 
1940, toen ik drie weken was, alles kwijtgeraakt. Dat heeft, denk ik, ook wel 
dat huwelijk behoorlijk belast. Mijn vader had een eigen kapsalonnetje, kap-
perszaakje, en die was alles kwijt, werkelijk alles. En die zijn toen geholpen door 
familie van mijn vader. 
Mijn vader was een schuinsmarcheerder, zeg maar. Een zakenman, heel populair, 
heel charmant. Iedereen vond hem leuk en aardig. En die is voor de oorlog al op 
mijn moeder gevallen. Mijn moeder was een behoorlijk goede atlete, behoorlijk 
hoog niveau. Mijn vader omringde zich altijd met mensen die “in the picture wa-
ren”, die vond hij interessant. Gewone mensen vond hij nooit zo interessant. Dus 
ik heb het gevoel dat hij op mijn moeder is gevallen omdat zij een leuke vrouw 
was. Ze zijn getrouwd in 1936. Toen ben ik geboren en toen die oorlog, hè, die 
klap. Ik heb het gevoel dat toen dat huwelijk al, toen was ik natuurlijk aan het 
einde van de oorlog vijf jaar, dat dat al stuurloos was. Dat dat al niet klopte’. 

Zo begint Hanna haar levensverhaal, waarin ze de oorzaak van de echtscheiding 
van haar ouders in verband brengt met de oorlog en de houding van haar vader. 
Hanna is één van de 34 dochters die hun levensverhaal aan mij vertelden. Van ze-
ventien dochters was de vader jong overleden, van zestien dochters waren de ouders 
gescheiden en een dochter was het kind van een ongehuwde moeder.

Alle dochters uit dit onderzoek werden in hun jeugdjaren geconfronteerd met 
het wegvallen van hun vader. Het overlijden van een ouder op jonge leeftijd wordt 
wel de “Grote Scheidslijn” genoemd, waardoor de wereld permanent verdeeld is in 
een “voor en na”.37 Ook dochters van gescheiden ouders kregen te maken met een 
scheidslijn. Na de echtscheiding van hun ouders werden ze een kind van gescheiden 
ouders voor de rest van hun leven.38 
 Het leven van de dochters was drastisch veranderd: hun vader was weg uit het 
gezin, hun moeder werd hoofd van het eenoudergezin, ze kregen te maken met in-
komensdaling, hun moeder ging de kost verdienen en was daardoor veelal overdag 
en soms ook ’s avonds niet thuis. Dat was uitzonderlijk omdat er in die tijd heel 
weinig alleenstaande moeders met jonge kinderen buitenshuis werkten. Vanwege 
het uitzonderlijke hiervan konden ze hun ervaringen niet delen met leeftijdgenoten 
en moesten hier zelf een weg in vinden. 

De dochters groeiden op in een tijd met veel veranderingen. Blom onderscheidt 
naast verzuiling in de jaren vijftig en ontzuiling vanaf de jaren zestig nog twee 
andere componenten. Allereerst de veranderingen in de gezagsverhoudingen in de 
samenleving, in het bijzonder in de omgangsvormen. En daarnaast de verande-
ringen in opvattingen over seksualiteit.39 De houding ten opzichte van huwelijk 
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en seksuele moraal werd vrijzinniger en de weerstand tegen echtscheiding en wer-
kende gehuwde vrouwen nam af.40 Volgens Wielenga ligt het epicentrum van de 
veranderingen in de tweede helft van de jaren zestig, met de periode 1958-1965 
als voorspel en de jaren na 1970 als de periode waarin de veranderingen defi nitief 
doorbraken.41 De veranderingen in de jaren zestig hebben zich volgens Kennedy 
zonder veel weerstand van gezagdragers voltrokken. Hij zoekt de oorzaak hiervan 
in de “pragmatische en adapterende koers die de Nederlandse leiders verkozen”.42 
 De jaren zestig brachten in economisch opzicht een ongekende welvaart.43 De 
“geleide loonpolitiek” uit de jaren vijftig verdween en deze afschaffi  ng leidde tot 
een sterke stijging van de lonen.44 Er was sprake van een explosie van consumptie-
mogelijkheden tot de vroege jaren zeventig.45 De sociale zekerheid werd krachtig 
uitgebreid.46 De economie transformeerde van een agrarisch georiënteerde econo-
mie via een geïndustrialiseerde economie naar een kenniseconomie. Door deze ver-
anderingen nam de vraag naar hooggeschoolde arbeidskrachten toe, wat leidde tot 
een sterke onderwijsexpansie.47 

De vrouwenbeweging kreeg in die jaren een nieuw elan. De eerste vrouwenbewe-
ging (van circa 1870 tot 1920) had vooral gestreden voor het vrouwenkiesrecht en 
verbetering van de opleidingsmogelijkheden voor vrouwen. De tweede vrouwenbe-
weging, die vanaf 1968 ontstond en vanaf 1972 feministisch wordt genoemd, ging 
verder en richtte zich op het analyseren en bestrijden van achterliggende mechanis-
men van vrouwenonderdrukking.48 In confessionele kring schommelde de houding 
tegenover deze tweede vrouwenbeweging nog tussen ambivalentie en vijandigheid.49 

In de jaren vijftig bestond het dominante traject naar volwassenheid voor vrou-
wen nog uit een tweefasen-model: werken tot het huwelijk om vervolgens de rest 
van het leven huisvrouw en moeder te zijn. Vanaf de jaren zestig en zeventig wordt 
een driefasen-model zichtbaar. Vrouwen houden dan op met werken bij de geboor-
te van hun eerste kind en gaan parttime werken als de kinderen groot genoeg zijn.50 
Vanaf de jaren zeventig nam het percentage werkende vrouwen snel toe en vanaf de 
jaren tachtig was er een toename van het aandeel vrouwen dat bleef doorwerken na 
de geboorte van een kind.51 
 Naar de gevolgen van het opgroeien in een eenoudergezin voor kinderen is vanaf 
het eind van de jaren zeventig veel onderzoek gedaan. Daaruit komt naar voren dat 
het voltooide opleidingsniveau van meisjes en vrouwen in eenoudergezinnen lager 
is. Dat geldt met name voor kinderen van gescheiden ouders.52 Bovendien blijkt 
dat er voor kinderen van gescheiden ouders een grotere kans op echtscheiding is 53 
en dat dochters van werkende moeders zelf vaker werken, ook nadat ze kinderen 
hebben gekregen.54 

In het tweede deel van dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre het kost-
winnerschap van de moeders van invloed is op de levensloop van de dochters. Wel-
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ke patronen zijn in de levensverhalen van de dochters herkenbaar? Wat betekende 
het wegvallen van hun vader en hoe hebben zij het opgroeien in een eenoudergezin 
ervaren? Met wat voor werk verdiende hun moeder de kost? Hoe hebben zij het 
kostwinnerschap van hun moeder en het combineren van werk en zorg door hun 
moeder ervaren en hoe kijken ze hierop terug? En ten slotte wat is de intergene-
rationele betekenis van eenouderschap en kostwinnerschap van moeders voor de 
levensloop van dochters? 

1.4 EEN PROSOPOGRAFISCHE BENADERING

Begin jaren negentig verschenen er kort na elkaar twee studies op basis van levens-
verhalen van werkende moeders in de jaren vijftig en zestig.55 Aalten omschrijft de 
gesprekken die zij met de vrouwen in haar onderzoek heeft gevoerd als “biografi -
sche interviews”, waarin de geïnterviewde haar levensloop schetst. Zij heeft in haar 
dissertatie de interviews rond thema’s georganiseerd. Op basis van de interviews 
zijn uitgebreide verhalen geconstrueerd die vervolgens in een historische context 
zijn geplaatst.56 Morée koos voor een andere benadering. Zij presenteert de resulta-
ten van haar onderzoek naar thema met daarbij korte interviewfragmenten. 
Aalten en Morée gaan in 1994 in een artikel in het Tijdschrift Vrouwenstudies in 
op hun verschillen in aanpak. Aalten heeft gekozen voor de biografi sche methode 
waarbij de geïnterviewde vrouwen “het hoogste woord hadden” en tegelijkertijd 
de tweestemmigheid tussen onderzoeker en onderzochte vrouwen zichtbaar werd. 
Morée koos voor een eclectische aanpak waarbij levensverhalen een brug slaan tus-
sen abstracte theorievorming en concrete ervaringen. Zij komen tot de conclusie 
dat de eclectische aanpak winst boekt, maar inlevert op de fascinatie met “het grote 
geheim van de Ander”.57 
 De aanpak waar ik voor gekozen heb, ligt tussen de werkwijzen van Aalten en 
Morée in. Hoewel ik net als Morée voor een themagerichte aanpak heb gekozen, 
komt in mijn onderzoek meer het accent te liggen op de levensverhalen. Lange 
interviewfragmenten vormen de basis van dit onderzoek. 
 Maar hoe konden de lange interviewfragmenten van enkele vrouwen zicht geven 
op de resultaten van de levensverhalen van andere vrouwen? Om hier een antwoord 
op te vinden koos ik voor een benadering die ontleend is aan de prosopografi e. Bij 
een prosopografi e of collectieve biografi e wordt een bepaalde historische groep en 
hun gemeenschappelijke achtergronden op een systematische manier onderzocht.58

De methode, die ik in dit onderzoek heb gevolgd, ligt in het verlengde hiervan. 
Het is geen collectieve biografi e van mensen uit het verleden, maar de beschrijving 
van de uitkomsten van levensverhalen van een groep vrouwen met als gemeenschap-
pelijke kenmerken eenouderschap en kostwinnerschap van moeders in de jaren vijftig. 
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Voor de presentatie van de resultaten van de levensverhalen heb ik mij laten leiden 
door het beeld van een “groepsportret” van moeders en dochters uit dit onderzoek. 
De vrouwen die deel uitmaken van de groepsportretten kunnen verschillen al naar 
gelang het thema dat wordt beschreven. Meestal zijn ze gegroepeerd op grond van 
de burgerlijke staat van de moeders (van de dochters). Zo ontstaan er rond de ver-
schillende thema’s, die uit de levensverhalen naar voren zijn gekomen, groepspor-
tretten van moeders en dochters. 
 Na de inleiding in ieder hoofdstuk worden per thema de levensverhalen gepre-
senteerd. Hierbij worden steeds een of meerdere vrouwen van het groepsportret 
als het ware naar voren gehaald. Nadat zij aan de lezer zijn “voorgesteld”, komen 
deze vrouwen in de vorm van lange interviewfragmenten aan het woord. Nadat 
deze vrouwen aan het woord zijn geweest, worden zij weer “teruggeplaatst” in de 
groep en worden de uitkomsten van hun verhalen verbonden met de ervaringen 
van de andere vrouwen die deel uit maken van het groepsportret. Een enkele keer 
is deze volgorde omgedraaid. Door deze werkwijze is het mogelijk geworden om 
per thema de levensverhalen tot hun recht te laten komen. Tegelijkertijd blijven de 
levensverhalen niet op zichzelf staan als individuele ervaringen van vertellers, maar 
worden ze verbonden met de bevindingen uit de verhalen van de andere vrouwen 
die samen rond dit thema in het groepsportret zijn geplaatst. 

1.5 DILEMMA’S

Volgens de socioloog Plummer zijn er drie rollen voor de interviewer bij het inter-
viewen van mensen die hun levensverhaal vertellen: de vreemde, de bekende, de 
vriend/vriendin.59 Deze rollen komen min of meer overeen met mijn ervaring. Ook 
ik stond vrijwel altijd als een volkomen vreemde tegenover de moeder of dochter 
die mee wilde werken aan dit onderzoek en mij haar levensverhaal wilde vertellen. 
Vanuit deze beginsituatie raakte ik gaandeweg het interview bekend met het ver-
haal van hun leven. 
 Tijdens de interviews bij de vrouwen thuis ontstond er, waarschijnlijk mede 
door mijn min of meer gelijksoortige achtergrond met een moeder als kostwinner, 
regelmatig een intense, egalitaire relatie. Deze band, die tijdens de interviews ont-
stond, zorgde ervoor dat de vrouwen op een open wijze over hun leven vertelden 
en regelmatig lief en leed met mij deelden. Na afl oop was het, in de woorden van 
Plummer, vaak alsof we vanuit een vriendschappelijke relatie afscheid van elkaar 
namen. Maar dan van iemand die gedurende één enkele ontmoeting heel veel 
met mij had gedeeld. De asymmetrische relatie, waar Bourdieu de aandacht op 
vestigt,60 blijft bestaan. Een relatie waarbij ik veel van het leven van de vrouwen 
hoorde, terwijl mijn openheid slechts bestond uit het delen van mijn achtergrond 
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die voor mij de aanleiding voor dit onderzoek vormde. 
 “Het is altijd moeilijk zo’n afscheid”, zei ik meestal bij het weggaan. En dat was 
ook zo. Onderweg naar huis was mijn hoofd vol van het levensverhaal dat ik daar-
voor gehoord had. Gelukkig hielp de tijd, want ik moest vaak een heel eind reizen 
om weer thuis te komen. 

Na deze vaak intense ontmoetingen was het aan mij om de interviews te trans-
criberen en werden de vaak levendig vertelde levensverhalen van de vrouwen tek-
sten waarover ik mij moest buigen en die ik moest analyseren. 
 Voorafgaand aan de interviews had ik met de moeders en dochters afgesproken, 
dat ik enkele gegevens over persoonlijke achtergronden zou veranderen om herken-
ning te voorkomen. Maar ondanks dit anonimiseren plaatste het analyseren van de 
levensverhalen mij regelmatig voor dilemma’s. 
 Enerzijds wilde ik de inhoud van de levensverhalen en het proces van het vertel-
len uitgebreid analyseren om zo het inzicht in de verhaallijnen van de moeders en 
dochters uit dit onderzoek te vergroten. Anderzijds wilde ik het vertrouwen, dat 
de vrouwen mij hadden geschonken, niet schenden. Maar hoe ver kon en mocht 
ik gaan? Hoe kon ik de vrouwen, die mij het verhaal van hun leven in hun eigen 
omgeving hadden toevertrouwd, in de ogen kijken nadat ik hun verhaal had geana-
lyseerd en geïnterpreteerd? 
 “Kill your darlings”, kreeg ik in het begin te horen over door mij ingeleverde 
stukken waarin ik, gevangen door de schoonheid van de levensverhalen, werd mee-
gesleept. Maar ook hier hielp de tijd. Na verloop van tijd lukte het beter om los te 
komen van de interviewsituatie en bleven de teksten en de analyses hiervan over die 
uiteindelijk hebben geleid tot dit proefschrift. 

1.6 REPRESENTATIVITEIT

Iedereen die geschiedenis schrijft, maakt keuzes over interpretatie en perspectief, 
zo stelt Leydesdorff .61 Deze relativerende benadering is ook van toepassing op dit 
onderzoek. Deze relativering wordt allereerst ingegeven door de geringe omvang 
van het aantal vrouwen dat aan dit onderzoek heeft meegewerkt, maar daarnaast 
zeker ook door de samenstelling van de vrouwen die voor dit onderzoek hun le-
vensverhaal vertelden. “Een groep veerkrachtige vrouwen”, zo kunnen de moeders 
en dochters uit dit onderzoek het best omschreven worden. Zoals in bijlage drie 
over de werving is beschreven, was het heel moeilijk om moeders en dochters te 
vinden voor dit onderzoek. Dit had niet alleen te maken met de geringe omvang 
van het aantal alleenstaande moeders dat in de jaren vijftig kostwinner was en de 
hoge leeftijd die zij, als ze nog in leven waren, bereikt hadden, maar soms ook 
met de pijn van de herinneringen aan deze tijd. De vrouwen die wel meewerkten 
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aan dit onderzoek wilden, ondanks vaak moeilijke periodes in hun leven, wel hun 
levensverhaal vertellen. En zoals later zal blijken was “veerkracht” een eigenschap 
waarover veel vrouwen uit dit onderzoek beschikten.
 Soms hadden de vrouwen ook hun eigen drijfveren. Zo kregen sommige moe-
ders door het vertellen van hun levensverhaal een “podium” voor het verhaal van 
hun leven. Andere moeders beschouwden hun levensverhaal als “testament” voor 
hun kinderen, waardoor deze een completer beeld van hun moeder kregen. 
 Bij de dochters bleek soms dat ze door het vertellen van hun levensverhaal over 
wilden brengen hoe hun moeder erin geslaagd was om als kostwinner het hoofd 
boven water te houden. Dochters van wie de moeder was overleden, werkten soms 
mee aan dit onderzoek om hun overleden moeder te eren. Het kwam ook voor dat 
een dochter meewerkte aan dit onderzoek om door het vertellen van haar levensver-
haal bepaalde delen in haar leven “op te ruimen”. Soms werd daardoor de puzzel van 
hun leven wat meer compleet. Daarnaast waren er vrouwen die graag mee wilden 
werken aan dit onderzoek en benieuwd waren naar de uitkomsten. En sommige 
vrouwen werkten mee om mij een plezier te doen. 
 Deze verschillende drijfveren zijn zeker van invloed geweest op de samenstelling 
van de groep vrouwen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt. Bovendien kun-
nen hun beweegredenen om mee te werken aan dit onderzoek ook van invloed zijn 
geweest op de inhoud van het levensverhaal dat zij aan mij vertelden.

Door de geringe omvang van de onderzoeksgroep en de samenstelling hiervan 
kunnen uiteraard geen generaliserende uitspraken gedaan worden. Maar wel zijn 
er in de levensverhalen terugkerende patronen te herkennen die in dit onderzoek 
beschreven worden. Of er met het interviewen van deze vrouwen al sprake was 
van “theoretical saturation” van de onderzoeksgroep waarbij geen nieuwe gegevens 
meer worden gevonden, zoals Glaser en Strauss62 dit verschijnsel hebben omschre-
ven, valt niet eenduidig te beantwoorden. Voor de dertien moeders uit dit onder-
zoek zal hier waarschijnlijk nog geen sprake van zijn. Opvallend was echter wel dat 
er in de levensverhalen van de dochters aan het eind van de interviewperiode niet 
zoveel nieuwe informatie meer naar boven kwam. Misschien was de “theoretische 
verzadiging” toen al wel bereikt.

1.7 OPBOUW VAN DIT BOEK

Dit boek is opgebouwd uit tien hoofdstukken. In de volgende hoofdstukken staat 
iedere keer een thema centraal dat ontleend is aan de vraagstelling van dit onder-
zoek. Ieder hoofdstuk wordt begonnen met bevindingen in de onderzoeksliteratuur 
en de vragen die in dat hoofdstuk centraal staan. De thema’s die daaruit voortvloei-
den, worden in de hiervoor beschreven prosopografi sche benadering met levensver-
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halen beschreven. Aan het eind van ieder hoofdstuk worden in een “terugblik” de 
conclusies beschreven. Moeders en dochters kunnen door de thematische aanpak 
in meerdere hoofdstukken terugkomen.

De opbouw van dit boek is min of meer chronologisch. Na een inleidend hoofd-
stuk over de betekenis van levensverhalen als bron van kennis voor dit onderzoek, 
komen de moeders aan het woord. Hoofdstuk III gaat over de oorzaak van het 
kostwinnerschap en hoofdstuk IV over hun werksituatie. Vervolgens vertellen in 
hoofdstuk V zowel moeders als dochters over hun ervaringen met het combineren 
van arbeid en zorg. In de drie daaropvolgende hoofdstukken staat de levensloop 
van de dochters centraal. In hoofdstuk VI vertellen zij over hun ervaringen met 
het wegvallen van hun vader, hoofdstuk VII gaat over het werk van hun moeder 
en in hoofdstuk VIII staat hun verdere levensloop centraal, in het bijzonder le-
ren, werken en zorgen. Hoofdstuk IX over intergenerationele patronen is weer een 
hoofdstuk waarin zowel moeders als dochters aan het woord komen. Dan komen 
ook de relaties van de dochters ter sprake. Tot slot zijn in hoofdstuk X de conclusies 
beschreven. 
 Aan het eind van dit boek zijn enkele bijlagen opgenomen. In bijlage één is een 
biografi sch namenregister te vinden en in bijlage twee staan enkele achtergrond-
gegevens van de moeders en dochters uit dit onderzoek. Vervolgens gaat bijlage 
drie over de werving, bijlage vier over de interviews, in bijlage vijf staat de lijst met 
aandachtspunten voor het tweede deel van de interviews en ten slotte is in bijlage 
zes een beschrijving van de transcripties te vinden.
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HOOFDSTUK II

LEVENSVERHALEN ALS BRON VAN KENNIS

2.1 INLEIDING

‘Nou, zullen we beginnen?’ Met deze woorden begint moeder Lena haar levensver-
haal. ‘Nou eerst met mijn vader’s moeder, die was van 1870. Die woonde in Limburg, 
in het begin van de tijd dat ze getrouwd is hoor. Die had een man, die was in militaire 
dienst, die gaf les daar, een offi  cier in paardrijden. Ze heeft dertien of veertien kinderen 
gehad, een heleboel in ieder geval. En ik denk dat mijn grootvader ontslagen is want hij 
dronk. Mijn vader was de jongste, was negen maanden en toen heeft mijn grootmoeder 
mijn grootvader de deur uit gezet. In die tijd, prachtig hè’. Met dit verhaal over haar 
familiegeschiedenis zet Lena zichzelf neer. 
 Haar grootmoeder ging de kost verdienen met stoelmatten. Lena: ‘Dus mijn va-
der, die had ook oudere broers en zusters, dus die kinderen hebben toen ook meegewerkt 
om te kunnen leven hè’. Lena die zelf in 1953 gescheiden is en evenals haar groot-
moeder kostwinner voor haar gezin was, vestigt met dit verhaal zo de aandacht op 
het intergenerationele patroon van echtscheiding, eenouderschap en kostwinner-
schap in haar familie. Lena stond hierin niet alleen. Ook andere moeders vertelde 
over intergenerationele patronen van eenouderschap en kostwinnerschap. 

Aan het begin van de interviews vroeg ik de moeders en dochters om uit eigen 
beweging hun levensverhaal aan mij te vertellen. Soms aarzelden de vrouwen en 
moest ik hen op weg helpen. Maar Lena was een vrouw die niet aarzelde. In de 
eerste minuten van het interview zette ze haar voorouders neer en geeft zoals later 
zal blijken, een achtergrond voor haar eigen levensverhaal, een verhaal waarin sterk 
doorklinkt hoe zij haar leven zelf vorm heeft gegeven. 
 Lena maakte direct aan het begin van het interview ook duidelijk hoe tijdens het 
vertellen van levensverhalen onverwachte aspecten naar voren kunnen komen. Bij 
de aanvang van dit onderzoek, verwachtte ik op basis van literatuur dat er bij de 
dochters sprake zou zijn van een intergenerationeel patroon van eenouderschap. Zo 
blijkt uit onderzoek in de Verenigde Staten dat er een grotere echtscheidingskans is 
voor dochters van gescheiden ouders.1 Ook uit empirisch onderzoek in Nederland 
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blijkt dat het huwelijk van echtscheidingskinderen vaker eindigt in echtscheiding.2 
Voor kinderen met een jong overleden vader lijkt er een zwak verband te bestaan 
tussen het meemaken van het overlijden van een ouder en de kans op echtschei-
ding.3 Daarnaast mag verwacht worden dat dochters met een moeder als kostwin-
ner in vergelijking met hun leeftijdgenoten vaker blijven doorwerken.4 Maar dat 
patronen van eenouderschap en kostwinnerschap zo ver terug konden gaan in de 
familiegeschiedenis, had ik van tevoren niet vermoed. 

Dit hoofdstuk gaat over de vraag hoe het vertellen van levensverhalen een extra 
bron van kennis voor dit onderzoek vormt. Levensverhalen gaan over persoonlijke 
ervaringen in een intermenselijke, sociale, culturele en historische context.5 Ze kun-
nen volgens Laslett inzicht geven in de levens van de vertellers en de context van de 
tijd waarin ze leefden, en perspectief bieden op het kruispunt tussen individu, de 
collectiviteit, het culturele en sociale klimaat.6 Zo kan zichtbaar worden hoe histori-
sche en maatschappelijke omstandigheden doorwerken in individuele levens en hoe 
mensen vorm geven aan hun leven binnen de omstandigheden waarin ze verkeren.7

Vertellers van levensverhalen krijgen volgens Bourdieu de gelegenheid om zichzelf 
tijdens interviews ten volle te verklaren omdat ze de mogelijkheid krijgen om hun 
gezichtspunt over zichzelf en de wereld te construeren.8 Daardoor kan ook dieper 
ingegaan worden op persoonlijke ervaringen van de vertellers, hun drijfveren, afwe-
gingen, keuzes en hun refl ecties. 

In levensverhalen zijn verschillende lagen te onderscheiden. Door het ontrafelen 
van deze lagen kan meer verdieping ontstaan.9 Iedere laag op zich en alle tezamen 
kunnen er toe bijdragen om een levensverhaal beter te begrijpen. 
 Lagen in levensverhalen kunnen vanuit verschillend perspectief benaderd wor-
den. Zo onderscheidt Du Bois-Reymond vier niveaus: de concrete gesprekssituatie 
waarbij het er om gaat wat tijdens het interview wel en niet wordt verteld; de actu-
ele levensomstandigheden waarin de verteller zich tijdens het interview bevindt; de 
door herinneringen opgeroepen tijdgenoten en ten slotte de tijdsperiode waarover 
verteld wordt.10 Naast deze verdeling in niveaus vanuit het perspectief van de ver-
teller, kunnen levensverhalen ook beschouwd worden naar het maatschappelijke 
niveau waarop ze betrekking hebben. Portelli onderscheidt drie niveaus: het insti-
tutionele niveau, het sociale niveau en het persoonlijke niveau. Ieder niveau wordt 
gekenmerkt door een eigen persoonsvorm. In verhalen die betrekking hebben op 
het institutionele niveau gebruikt de verteller de derde persoon. Verhalen die ver-
band houden met het sociale niveau worden in de eerste persoon meervoud verteld. 
Bij het persoonlijke verhaal ten slotte gebruikt de verteller de eerste persoon enkel-
voud. Deze drie niveaus in verhalen zijn nooit volledig gescheiden in een verhaal te 
horen, maar worden meestal gecombineerd.11 

De verhalen van de moeders die in de jaren vijftig kostwinner waren, gingen over 
het gezin waarin ze opgroeiden, het onderwijs dat ze gevolgd hadden en hun werk 
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voordat ze trouwden, hun huwelijk en de kinderen die ze kregen, de oorzaak voor 
hun kostwinnerschap, hun werk als kostwinner, het combineren van arbeid en de 
zorg voor kinderen en hun verdere levensloop. De dochters vertelden eveneens over 
hun levensloop en in het bijzonder over de oorzaak van het kostwinnerschap van 
hun moeder, het werk van hun moeder, de wijze waarop hun moeder werk en zorg 
combineerde en hun verdere levensloop en over de betekenis van het kostwinner-
schap van hun moeder voor hun eigen leven. In de levensverhalen van de moeders 
en dochters uit dit onderzoek waren dus vooral lagen herkenbaar die betrekking 
hadden op het persoonlijke en sociale niveau. Vaak ook was er een wisselwerking 
tussen deze twee niveaus herkenbaar.
 De moeders en dochters uit dit onderzoek vertelden meestal uitgebreid over 
hun werk. Hun verhalen wijken daardoor af van verhalen over sociale verbanden 
waar vrouwen vaker over vertellen.12 Dat is ook niet zo verwonderlijk. De moeders 
stonden immers aan het hoofd van een eenoudergezin en verdienden de kost met 
buitenshuis werken. Als moeders vervulden ze taken die traditioneel aan mannen 
toegeschreven werden. Deze bevinding komt overeen met de uitkomsten van een 
onderzoek onder getrouwde vrouwen die werkten in fabrieken. Deze vrouwen ver-
telden met meer enthousiasme over hun werk dan over hun huis- en gezinsleven. 
De herinneringen van deze werkende gehuwde vrouwen vertoonden gelijkenis met 
de herinneringen van mannen.13 Zo blijkt de inhoud van de verhalen de levensom-
standigheden van de vertellers te bevestigen. 

Naast het verhaal over hun feitelijke levensloop is er in de levensverhalen ook 
een laag herkenbaar waarin bespiegelingen tot uitdrukking komen. Moeders en 
dochters vertelden uitgebreid hoe ze terugkijken op hun leven en gingen uitvoerig 
in op de betekenis van het kostwinnerschap voor hun leven. Hun levensverhalen la-
ten zien hoe zij hun weg vonden in de samenleving, wat hun drijfveren waren, hoe 
ze tot keuzes kwamen, welke betekenis ze hieraan gaven en hun refl ecties hierop.

Zelfrefl ecties vormen een belangrijke invalshoek om zicht te krijgen op “agency” 
in levensverhalen.14 Giddens schrijft in 1984 over agency: “To be able to ‘act other-
wise’ means being able to intervene in the world, or to refrain from such interven-
tion, with the eff ect of infl uencing a specifi c process or state of aff airs”.15 Brinkgreve 
omschrijft agency kortweg als “het eigen handelen, naar het inzicht dat mensen 
ook actoren zijn in het maatschappelijke en relationele spel, en niet slechts passieve 
pionnen”.16 Het gaat er dus om dat mensen zelf keuzes maken en zich niet opstellen 
als slachtoff er van omstandigheden. 
 Maynes e.a. zijn in hun studie uitgebreid ingegaan op agency zoals dat in levens-
verhalen naar voren kan komen.17 Zij benadrukken dat het analyseren van levens-
verhalen een eff ectieve methode kan zijn om te laten zien hoe agency werkzaam is 
in het leven van vertellers.18 Analyses kunnen inzicht geven in het gezichtspunt van 
vertellers tegen de achtergrond van hun sociale, culturele en historische context. 
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Hierdoor wordt het mogelijk om van binnenuit inzicht te krijgen in agency van de 
vertellers. Zo kan de afstand tussen de uiterlijke verschijningsvorm van de vertel-
lers en hun innerlijke wereld, het sociale en het individuele, overbrugd worden. 
Analyses van levensverhalen zijn volgens Maynes e.a. het meest eff ectief wanneer 
ze complexe sociale en historische processen die van invloed zijn op de individuele 
levensloop zichtbaar maken en ideeën over de eigenheid en agency van de vertellers 
laten zien.19 

Naast de hiervoor beschreven voordelen van het werken met levensverhalen 
past het hier om ook enige epistemologische kanttekeningen te maken omtrent 
het gebruik van levensverhalen als bron van kennis. Allereerst het subjectieve ka-
rakter van oral history. Zo worden levensverhalen bepaald door de keuze van de 
herinneringen. Bij het vertellen is sprake van een actief proces van betekenisgeving 
van herinneringen in een persoonlijke en historische context.20 “De geïnterviewde 
‘identifi ceert zich’ door wat hij of zij vertelt”, aldus Leydesdorff .21 

Het vertellen van een levensverhaal kan ook beïnvloed worden door de inter-
viewsituatie en de interactie met de interviewer.22 Dat betekent dat een verhaal 
op een ander moment met een andere gesprekspartner of interviewer weer andere 
elementen zou kunnen bevatten.23 De verhalen die de vrouwen mij vertelden, wa-
ren hun verhalen zoals zij die op dat moment aan mij wilden vertellen. ‘Het hangt 
er van af aan wie je het vertelt’, zo vatte moeder Elly bij de aanvang van het tweede 
interview haar bevindingen van onze eerste ontmoeting samen. Door mijn eigen 
ervaring kon ik mij tijdens de interviews gemakkelijk verplaatsen en inleven in het 
leven van de vrouwen en ontstond er meestal vrij snel een vertrouwensrelatie.

Bekendheid van de interviewer met de situatie van de geïnterviewde is belang-
rijk. Hoe minder interviewers openbaren over zichzelf, des te meer zullen infor-
manten hun getuigenis inkleden in brede, veilige termen en zich houden aan de 
meer publieke en offi  ciële aspecten van hun cultuur, aldus Portelli.24 Het voordeel 
om zelf tot de doelgroep van het onderzoek te behoren, verkleint de afstand met de 
geïnterviewde en geeft vertrouwen.25 Maar overeenkomsten in achtergrond kunnen 
ook valkuilen veroorzaken op het moment dat de vrouwen er van uitgingen dat 
ik bekend was met hetgeen ze wilden vertellen en hun verhaal aanvulden met ‘je 
weet wel’. Ik kon dan hun veronderstelling zelf invullen met mijn ideeën hierover, 
maar het ging om hun levensverhaal, dus moest ik vragen om verduidelijking. Te 
veel vertrouwdheid kan leiden tot “gemeenschappelijke veronderstellingen die de 
zelfrefl ectie hinderen”, zo stelt Leydesdorff .26 Dit vormde voor mij een extra aan-
dachtspunt tijdens de interviews.

Dit hoofdstuk gaat over twee aspecten van het vertellen van levensverhalen die 
voor dit onderzoek van belang zijn. Allereerst wordt ingegaan op de vraag hoe de 
bijzondere positie waarin de moeders en dochters uit dit onderzoek verkeerden, 
zichtbaar wordt in de bespiegelingen op hun eigen leven en hun sociale omgeving. 
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Daarna worden de verschillende vertelvormen van de vrouwen uitgediept en wordt 
stil gestaan bij de vraag in hoeverre de manier van vertellen een extra bron van 
kennis kan vormen voor dit onderzoek. Vervolgens wordt kort stil gestaan bij het 
voorkomen van emoties. Aan het eind van dit hoofdstuk staat tot slot een korte 
terugblik op de belangrijkste bevindingen. 

2.2 BESPIEGELINGEN

Tijdens het vertellen van de levensverhalen lieten de moeders en dochters regelma-
tig refl ecties op hun eigen leven en op de hen omringende samenleving horen. Deze 
bespiegelingen laten zien hoe de vrouwen zich verhielden tot hun sociale omgeving 
en hoe ze hier ongeveer vijftig jaar later op terugkijken. 
 Bespiegelingen op hun eigen leven waren allereerst te horen in de motieven om 
mee te werken aan dit onderzoek. Verreweg de meeste moeders en dochters hadden 
gereageerd op een oproep in een artikel in “Plus Magazine”, een tijdschrift voor 
senioren. Sommige vrouwen reageerden enthousiast. Ze stelden het op prijs dat “nu 
eindelijk” deze groep moeders als kostwinner voor het voetlicht werd gehaald. Maar 
er waren ook andere motieven. Hierna vertellen enkele vrouwen hierover.
 Naast bespiegelingen die te horen waren in de motieven om mee te werken aan 
dit onderzoek, was in zelfbespiegelingen regelmatig te horen hoe de vrouwen terug-
keken op hun leven en op de keuzes die ze in hun leven gemaakt hadden. Dat is de 
tweede vorm van bespiegelingen die wordt uitgediept. Daarna komen bespiegelin-
gen ter sprake die betrekking hebben op de positie die de moeders en dochters in 
hun sociale omgeving innamen. Het gaat dan om de wisselwerking in de verhalen 
tussen het persoonlijke en sociale niveau. 

MOTIEVEN VAN VERTELLERS

Het vertellen van een levensverhaal kan volgens Fentress en Wickham verschil-
lende functies voor de vertellers hebben. Zo kan het vertellen van een levensverhaal 
voor de verteller betekenen dat de puzzel weer compleet wordt.27 Het vertellen kan 
leiden tot verheldering van het eigen leven of meer greep op het bestaan bewerk-
stelligen. Een levensverhaal kan iemand ook opluchten en goed doen.28 Portelli 
onderscheidt twee andere motieven om een levensverhaal te vertellen: of omdat 
het leven betekenisvol is geweest of omdat het verhaal goed verteld is. Het ideaal is 
volgens Portelli een combinatie van beide.29 

Voor sommige vrouwen uit dit onderzoek was het vertellen van hun levens-
verhaal een middel om zelf meer inzicht te krijgen in hun leven of om delen van 
hun leven te verwerken. Hierover vertellen twee dochters en een moeder. Allereerst 
komt dochter Anne aan het woord. Haar vader overleed plotseling in 1948. Ze 
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was toen veertien jaar. Daarna vertelt dochter Natasja wat het vertellen van haar 
levensverhaal voor haar betekende. Natasja is geboren in 1947. Ze was negen jaar 
toen haar moeder voor de tweede keer scheidde. Daarna komt moeder Toos kort 
aan het woord. Zij bleef na het overlijden van haar man in 1957 achter met twee 
jonge kinderen.

Recht doen
De moeder van Anne ging na het overlijden van haar man in de gezondheidszorg 
werken. Ook kwamen er kostgangers in huis. Anne over haar moeder: ‘Ik was trots 
op haar. En dat ben ik eigenlijk nog. En dat is dus de reden waarom ik jou gemaild 
heb. Dat ik denk van goh, ja, dat wil ik nou eigenlijk wel eens vertellen. Vooral omdat 
ik vroeger dus, nou ja, best wel een lastig kind geweest ben’. Als ik haar vraag waar deze 
trots vandaan komt, zegt ze: ‘Nou moet ik nadenken hoor. Nou krijg ik tranen in mijn 
ogen’. En dan na een lange stilte: ‘Ja, er komt zo’n gevoel uit voort van potverdorie, je 
doet het toch maar, denk ik. Misschien ook omdat je naderhand beseft, hoewel ik dat 
toen helemaal niet besefte hoor, dat ze dat toch in de eerste plaats voor ons heeft gedaan. 
En ze is nooit bij de pakken neer gaan zitten. Ja. Maar ik besefte toen niet, dat ze dat 
deed. Ja, trots op de mens die ze was, denk ik’. 
 Dan krijg ik een foto van haar moeder te zien. Anne: ‘Wat ik nog ieder jaar doe 
op haar verjaardag, dan zet ik haar foto hier neer, de hele dag. Komt er de hele dag een 
kaarsje bij’. En dan weer in tranen: ‘Wat ik ook veel doe, dan vertel ik haar eigenlijk 
alles wat ik niet gezegd heb. Dingen die ik dus wel had willen zeggen, zo noem ik dat. 
Ja. Ga ik gewoon een poosje met haar praten’.
 In het leven van Anne is veel onbesproken gebleven, maar door het vertellen van 
haar levensverhaal kan ze delen van haar leven alsnog doornemen. Doordat ze als 
dochter met een moeder als kostwinner in een uitzonderingspositie verkeerde, kon 
ze haar ervaringen niet delen met andere vrouwen met gelijksoortige ervaringen. 
 In het motief van Anne om mee te werken aan dit onderzoek, is bovenal te horen 
hoe zij achteraf haar respect voor haar moeder wil betuigen. Nu ze ouder is, reali-
seert ze zich de volle omvang van de inzet van haar moeder als kostwinner voor haar 
gezin. Het vertellen van haar levensverhaal geeft Anne de kans haar moeder alsnog 
recht te doen. Haar emoties die tijdens het vertellen naar boven kwamen, laten iets 
zien van de diepte van haar gevoelens hierbij. 

‘Opruimen’
Het vertellen van een levensverhaal kan iemand opluchting geven en goed doen.30 
Een goed voorbeeld hiervan is dochter Natasja die het vertellen van haar levens-
verhaal als bevrijdend ervoer. Natasja is een enthousiaste verteller die aan een stuk 
door aan het woord is en regelmatig geëmotioneerd raakt. In haar verhaal zitten 
soms onverwachte wendingen, maar iedere keer pakt ze zelf de draad weer op. Na-
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tasja: ‘Ik heb heel erg gewikt of ik wel of niet zou bellen. En toen ineens dacht ik: ik doe 
het, want ik ruim iets op. En dat blijkt wel. Je ruimt echt iets op. Je wordt wat luchtiger 
erover. Ik kan er beter over praten’. 
 De moeder van Natasja is geboren in Rusland. Er hangt een groot portret van 
haar in de woonkamer. Het leven van de moeder van Natasja kende vele onder-
nemende en avontuurlijke kanten. Op de rouwkaart stond haar moeder als volgt 
getypeerd: “geboren, gevochten, gevangen, geleefd, gezellig, genoten, gul en gaf ”. Haar 
moeder had in Rusland een technische opleiding gevolgd. In de oorlog was ze als 
partizane in Duitsland terecht gekomen, had daar in kampen gezeten en kwam via 
een vluchtroute in Nederland. Zij trouwde in Nederland en enige tijd later werd 
Natasja geboren. Maar het huwelijk tussen haar ouders hield niet lang stand. Na 
de scheiding hertrouwde haar moeder vrijwel direct in Engeland. Zij kon zo de 
verplichte wachttijd van driehonderd dagen voor vrouwen ontlopen om te kunnen 
hertrouwen.31 Maar ook dit huwelijk liep op een echtscheiding uit. Vanaf dat mo-
ment moest haar moeder de kost verdienen. 
 Natasja werd in haar jeugdjaren regelmatig aan haar lot overgelaten en ze maakte 
ingrijpende gebeurtenissen mee. Ze is een van de vrouwen bij wie ik twee keer ben 
geweest. Het eerste gesprek duurde bijna drie uur. Ze vertelde mij over gebeurtenis-
sen in haar leven die ze nog aan niemand had verteld. Als ze hieraan terugdenkt, 
zegt ze: ‘Was ik echt helemaal leeg. Was ik de dag daarna nog van streek. Want ik 
bedoel, dat wil je helemaal niet zo je gevoelens op tafel gooien. Maar het gebeurt. Het 
gebeurt’. Ter voorbereiding op het tweede interview heeft zij eerst met haar dochter 
gesproken. ‘En dan denk ik, ja, die mag het ook weten’. Als Natasja terugdenkt aan de 
interviews, zegt ze: ‘Ik denk dat het onbewust toch een stuk rust in jezelf zal brengen’. 
Na afl oop stuurde Natasja mij foto’s van haar moeder op haar werk. Op de begelei-
dende kaart schreef ze: “Best heftig zo’n gesprek uit mijn verleden, ook emotioneel. On-
danks alles heb ik respect voor mijn moeder hoe zij zich in de naoorlogse jaren staande 
heeft gehouden”. 
 Natasja wil eveneens haar respect voor haar moeder aan mij overbrengen. Maar 
voor haar was dat niet het eerste motief om mee te werken aan dit onderzoek. 
Natasja wilde met het vertellen van haar levensverhaal delen van haar leven “op-
ruimen”, zoals ze dat zelf noemt. Ook voor Natasja geldt dat haar jeugdervaringen 
uitzonderlijk zijn. Ze heeft jarenlang met geheimen rondgelopen die ze niet met 
anderen durfde te delen. Na het eerste interview was ruimte ontstaan om met haar 
dochter tot dan toe verborgen delen in haar leven te bespreken. Het vertellen van 
haar levensverhaal gaf Natasja een gevoel van opluchting.

Naast de motieven om mee te werken aan dit onderzoek waarover Anne en Natasja 
vertelden, brengt moeder Toos een ander aspect naar voren. Voor Toos vormde 
haar levensverhaal, dat ze voorafgaand aan het interview op papier had gezet, een 
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aanleiding om met haar kinderen te praten over nog onbesproken delen van haar 
leven. Zij had haar levensverhaal aan haar kinderen laten lezen. ‘Die weten niet half 
wat er gebeurd is. Want wat deed ik? Kijk je gaat niet met je verdriet naar je kinderen. 
Daar heb je niks aan. Ze weten eigenlijk niks, ze horen het eigenlijk voor het eerst’. 
Haar kinderen vonden het heel mooi. ‘Ik denk, dan weet je het ook eens, wat je 
moeder heeft moeten doen’. Ook voor Toos was het moeilijk om over haar verleden 
te vertellen. Ze heeft ervoor gekozen om het verdriet over het overlijden van haar 
man en de gevolgen hiervan voor haar persoonlijk leven, voor zichzelf te houden en 
haar kinderen hier niet mee te belasten. Maar ook ten tijde van het interview lijkt 
dit nog lastig voor haar te zijn. Dat wordt duidelijk wanneer ze hierover vertelt, en 
dan over zichzelf spreekt als ‘je moeder’. Door zo even buiten zichzelf te gaan staan, 
wordt duidelijk hoe ingewikkeld dit nog steeds voor haar is. 
 Het was voor veel vrouwen de eerste keer dat ze hun herinneringen aan een-
ouderschap en kostwinnerschap in de jaren vijftig met een ander deelden. Door 
het ontbreken van vrouwen in vergelijkbare omstandigheden in hun omgeving en 
het feit dat moeders en dochters zich niet rond dit thema hebben georganiseerd, 
kunnen zij hun herinneringen niet delen met lotgenoten en is er bij de moeders 
en dochters niet sprake van een collectieve herinnering. Uit de persoonlijke refl ec-
ties die in de motieven om mee te werken aan dit onderzoek doorklonken, wordt 
duidelijk hoe ingrijpend sommige tot dan toe verborgen delen in de levens van de 
vrouwen waren. Deze motieven geven een extra “inkijkje” in hun leven waardoor 
het perspectief op hun levensloop vergroot kan worden. 

ZELFBESPIEGELINGEN 
De moeders en dochters vormden als eenoudergezin met een moeder als kostwin-
ner een uitzondering in hun sociale omgeving. In bespiegelingen omtrent hun ei-
gen leven klinkt regelmatig door wat dit voor hen betekende. In bespiegelingen is 
in de woorden van Brinkgreve de ander de spiegel: “hij kijkt, geeft terug, reageert, 
met blikken of woorden”. De betekenis die de blikken krijgen is contextgebonden, 
“daarin spiegelen zich de verhouding en de ervaringen met anderen”.32 
 Bespiegelingen kunnen ook meer versluierd hoorbaar zijn in “key phrases” en 
“key patterns”. Bij “key phrases”, sleuteluitdrukkingen, is te horen hoe vertellers 
zich verhouden tot hun sociale omgeving of de maatschappij. Sleuteluitdrukkingen 
kunnen bijvoorbeeld harmonie, onverschilligheid, ambiguïteit of confl ict uitdruk-
ken tussen de verteller en de maatschappij en zijn te horen in uitspraken als “ik 
wilde niet, maar wat kon ik doen”, “we waren verplicht om”, “het was vanzelfspre-
kend”. Bij “key patterns”, sleutelpatronen, is in het levensverhaal een terugkerend 
en samenhangend patroon te horen waaruit de houding van de vertellers tot hun 
omgeving blijkt zoals identifi catie, aanvaarding of compromis aan de ene kant en 
aan de ander kant bijvoorbeeld ongehoorzaamheid, afwijzing en uitsluiting.33 
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Hierna volgen twee interviewfragmenten waarin bespiegelingen van moeders op 
hun eigen leven te horen zijn. Allereerst komt moeder Lena aan het woord, die in 
de inleiding vertelde over haar eigenzinnige grootmoeder. Lena is geboren in 1924. 
Ze trouwde toen ze 24 jaar was en ze kregen twee kinderen. Lena scheidde van 
haar man in 1953. Daarna vertelt moeder Rita over de liefde in haar leven. Rita is 
geboren in 1927. Ze trouwde toen ze 24 jaar was en scheidde na drie jaar huwelijk. 
Toen ze 34 jaar was, werd ze zwanger van een man van wie later bleek dat hij al ge-
trouwd was. Daarna wordt ingegaan op enkele “refreinen” die in de levensverhalen 
te horen waren.

Schuldgevoel
Moeder Lena, die in haar levensverhaal regelmatig laat horen hoe strijdbaarheid een 
sleutelpatroon in haar leven is, laat tijdens het interview ook haar twijfels doorklin-
ken als het gaat om haar echtscheiding en kostwinnerschap en de gevolgen daarvan 
voor haar kinderen. ‘Ja, dat is voor een moeder een moeilijk punt om aan te kaarten. 
Want ergens heb je je altijd schuldig gevoeld hè. Ook als je gaat werken. Want de leukste 
kinderjaren, de leukste dingen heb ik toch gemist’. Lena vindt het moeilijk om dit 
met haar kinderen te bespreken. ‘Ik denk dat het ook is, dat je daar niet zo erg mee 
geconfronteerd wilt worden dat je het niet goed gedaan hebt’, zegt ze lachend. Haar 
dochter Ellen hierover: ‘Ik heb altijd het idee dat mijn moeder er veel meer problemen 
mee gehad heeft, dan dat ik er ooit mee gehad heb. Want die probeerde het ook altijd wel 
een beetje te verbergen en zo. Ook dat ze gewoon de naam van mijn vader bleef voeren. 
Met als uitleg dat dat voor ons dan makkelijker was, dat we niks hadden uit te leggen. 
Terwijl ik eigenlijk nooit dat probleem gehad heb. En dat heeft ze nog. Ja, ze praat er 
ook eigenlijk helemaal niet over. Ik heb altijd gemerkt ook als je erover begint dat ze er 
altijd niet veel over zegt ook’. 
 In de zelfevaluerende uitspraken van Lena klinkt door hoe zij haar eigen hande-
len plaatst binnen de culturele normen van haar tijd. Ondanks de fi erheid van haar 
optreden blijken haar echtscheiding en kostwinnerschap toch gevoelig te liggen. 
Dat wordt ook bevestigd in de wisseling van de persoonsvorm wanneer Lena niet 
meer in de “ik-vorm” vertelt, maar in de derde persoon overgaat en als het ware 
even buiten zichzelf gaat staan en zich verplaatst in de positie van “een moeder”. 
 Het lijkt er op dat Ellen haar moeder goed begrepen heeft wanneer ze vertelt dat 
haar moeder liever niet over dit onderwerp wil spreken. Deze bespiegeling van Lena 
op haar leven en de keuzes die zij daarin gemaakt heeft, laat zien hoe ingewikkeld 
echtscheiding en kostwinnerschap in de jaren vijftig toch ook voor haar waren. 
Tegelijkertijd wordt duidelijk hoe opvattingen over eenouderschap en kostwinner-
schap in twee opeenvolgende generaties kunnen veranderen. 
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‘De liefde’
Een uitzonderlijk lange pauze kan de emotionele inhoud van wat daarna verteld 
wordt, nog intenser maken, aldus Portelli.34 Dat gebeurde tijdens het interview met 
de tachtigjarige moeder Rita, toen ik haar aan het eind van het interview vroeg of 
ze terugkerende patronen in haar leven herkende. Wat zij daarna over zichzelf liet 
zien, kwam onverwacht: ‘Laten we het zo zeggen, met de liefde. Vroeger was ik mak-
kelijk in de liefde. Ik werd gauw verliefd. Het was ook gauw weer over’. Rita denkt dat 
ze in die tijd mensen ook pijn heeft gedaan met haar manier van doen. ‘Kijk mensen 
werden gauw verliefd op me. Ja. En daar ben ik dus niet altijd even liefdevol mee om-
gegaan. Laat ik het zo zeggen. Ik heb misschien mensen ook pijn gedaan daarmee. Ik 
heb mensen misschien voor de gek gehouden.’ Rita moet hier de laatste tijd vaak aan 
denken en licht toe: ‘Van god hoe zou het met die zijn gegaan, hoe zou het met die zijn 
gegaan. God wat was ik toch eigenlijk een vervelend iemand, omdat ik dat maar deed 
en eigenlijk geen rekening hield met gevoelens van andere mensen. Ja’. 
 Stiltes tijdens het vertellen van een levensverhaal kunnen voortkomen uit een 
wirwar van met elkaar strijdende herinneringen.35 De liefde waarover Rita na een 
lange stilte vertelde, komt in haar leven ook wel in veel bijzondere vormen naar 
voren. Toen ze op haar vijftigste een zeer zware operatie moest ondergaan, ging ze 
anders over haar leven en de liefdes daarin denken en realiseerde ze zich, dat ze daar 
misschien niet altijd even liefdevol mee is omgegaan. Door deze zelfbespiegeling 
laat Rita een andere kant van haarzelf zien. Terwijl ze tijdens het vertellen van haar 
levensverhaal geen twijfel over de relaties in haar leven liet horen, blijkt ze toch te 
twijfelen als ze hieraan terugdenkt. 

Refreinen
Naast deze bespiegelingen waren in levensverhalen soms ook “refreinen” te ho-
ren, zoals regelmatig terugkerende uitdrukkingen waarin de vrouwen refl ecties op 
hun levensverhaal laten horen. Een voorbeeld hiervan is moeder Nora, die in 1957 
scheidde van haar man. ‘Leuk’ lijkt wel een stopwoord in haar verhaal te zijn. Ze 
vertelt haar levensverhaal onafgebroken en onderbreekt haar verhaal regelmatig 
met uitspraken als: ‘Raar hè, leuk leven hè’ of ‘Leuke levensloop, hè’ of ‘dat is een leuk 
verhaal hè’ en aan het eind van haar eerste vertelling: ‘Mijn levensgeschiedenis! Vol-
doende? Leuk hè’. Met deze refreinen benadrukt ze zo het bijzondere in haar levens-
verhaal tegenover mij. Naast de “leuke” aspecten in haar leven, kreeg Nora echter 
ook te maken met tegenslagen en vooroordelen als gescheiden werkende moeder, 
zoals beschreven wordt in het volgende hoofdstuk. Het lijkt er op dat ze met het 
benadrukken van het “leuke” in haar levensverhaal de tegenslagen in haar leven wil 
omkleden en zo haar levensloop positief wil evalueren. 

Moeder Maria die in 1958 weduwe werd en met zes jonge kinderen achterbleef, 
benadrukt een ander aspect in haar levensloop. In haar levensverhaal is in vele 
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variaties als sleuteluitdrukking te horen: ‘dat is ook weer goed gekomen’. En aan het 
eind zegt ze: ‘Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Ja’. In haar uitspraken klinkt 
harmonie door. Maria is een bescheiden en afwachtende verteller, maar in deze re-
fl ecties benadrukt ze herhaaldelijk dat zij er tevreden mee is hoe het haar en vooral 
haar kinderen is vergaan. 
 En tot slot dochter Jos. Haar ouders scheidden in 1946. Zij laat in haar levens-
verhaal regelmatig verbazing horen over gebeurtenissen die ze meegemaakt heeft: 
‘het is raar als je het vertelt, je zou het nou niet bedenken, maar het was zo’ of ‘het klinkt 
een beetje raar als ik dat zeg, maar het was echt waar’. Ook het levensverhaal van Jos 
is heel uitzonderlijk. Het lijkt er op dat ze met deze uitspraken afstand probeert te 
nemen van de gebeurtenissen waarover ze vertelde. Voor Jos was, zoals later zal blij-
ken, afstand nemen een strategie om te overleven in het gezin waarin ze opgroeide. 

De moeders en dochters laten in hun zelfbespiegelingen regelmatig morele oor-
delen over zichzelf horen. Soms lijkt het dat de ideeën over moederschap en be-
roepsarbeid door moeders met jonge kinderen in de jaren vijftig nog doorwerken 
in de hoofden van de moeders.
 Lena laat in haar bespiegelingen omtrent haar kostwinnerschap horen hoe ze 
soms toch ook haar twijfels heeft. En Rita vindt als ze terugkijkt op haar leven dat 
ze met de liefde niet altijd even liefdevol is omgegaan. Haar bespiegelingen laten zo 
zien hoe zelfwaardering gedurende het leven kan veranderen, een verschijnsel dat 
ook door Maynes e.a. is beschrijven.36 Door de zelfbespiegelingen en refreinen van 
de vrouwen kan de inhoud van hun levensverhaal versterkt, genuanceerd of omge-
bogen worden. Het beeld van de vrouwen wordt daardoor meer compleet.

BESPIEGELINGEN OMTRENT SOCIALE OMGEVING 
In de verhalen van de moeders en dochters is regelmatig een spanningsveld merk-
baars in de relatie tot hun sociale omgeving. Dit spanningsveld is herkenbaar in 
bespiegelingen omtrent hun sociale omgeving en kan vanuit twee invalshoeken be-
naderd worden. Allereerst bespiegelingen van de moeders en dochters ten opzichte 
van hun sociale omgeving. Hierbij gaat het om uitspraken waarin tot uitdrukking 
komt hoe zij zich verhouden tot hun omgeving. Daarnaast zijn bespiegelingen her-
kenbaar waarin naar voren komt hoe de sociale omgeving de moeders en dochters 
uit dit onderzoek bejegende.   

Moeders en dochters over hun sociale omgeving
Als het gaat om bespiegelingen van de vrouwen waarin tot uitdrukking komt hoe 
ze zich verhouden tot hun sociale omgeving, dan valt allereerst op dat strijdbaar-
heid een sleutelpatroon in de levensverhalen van enkele moeders is. Dit patroon is 
meestal verbonden met de werksituatie van de moeders als kostwinner en wordt 
uitgebreid beschreven in hoofdstuk IV dat gaat over het werk van de moeders. Ene-
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kele gescheiden moeders hebben van huis uit strijdbaarheid als levenshouding mee-
gekregen. Hierover vertellen twee moeders en een dochter. Allereerst komt moeder 
Dora aan het woord. Dora is in 1920 geboren, ze trouwde toen ze 24 jaar was en 
scheidde na tien jaar huwelijk. Vervolgens vertelt moeder Lena hierover. Daarna 
vertelt dochter Hanna hoe zij van jongs af aan alles moest bevechten. Hanna is 
geboren in 1939. Haar ouders zijn gescheiden toen ze veertien jaar was.
 Niet voor alle moeders was strijdbaarheid iets waarmee ze vanaf hun vroege 
jeugd vertrouwd waren. Bij sommige moeders was het kostwinnerschap de aanlei-
ding hiervoor. Hierover vertelt moeder Dina die in 1925 is geboren. Na het over-
lijden van haar man in 1959 bleef ze achter met vier kinderen.

Strijdbaarheid
Moeder Dora heeft van haar vader meegekregen dat je je moet verzetten tegen zaken 
waar je het niet mee eens bent. Haar ouders waren gereformeerd en toen Dora bij 
een café-restaurant als kantoorbediende ging werken, wees haar vader dit af. Dora: 
‘En op een gegeven moment kwam ik op kantoor en toen zeiden ze: je bent ontslagen. Ik 
zeg: waarom ben ik ontslagen? Ja, je vader heeft gisteren gezegd dat ik je ontslag moest 
geven’. Later zou haar vader nog een keer ontslag voor haar nemen. Dat gebeurde 
tijdens de Tweede Wereldoorlog toen hij merkte dat Dora in een bedrijf werkte 
waarvan de eigenaar sympathieën voor de Duitsers had. Als ze hieraan terugdenkt, 
zegt ze: ‘Ja, ik zeg het misschien een beetje raar, maar mijn vader nam voor mij ontslag. 
Hij belde op en zei: mijn dochter mag niet meer bij u werken’. Als ik Dora vraag wat 
ze daar van vond, zegt ze: ‘Nou ja, je vond het raar, ja. Daar ging je niet tegenin’ en 
laat zo de gezagsverhoudingen in het gezin horen. Dora trouwde later tegen de zin 
van haar ouders. ‘Want iets wat niet mag is het mooiste als je jong bent’.
 In het latere leven van Dora is vaker over strijdbaarheid te horen. Zo vertelde 
ze hoe ze zich op haar werk inzette voor pensioenrechten van parttimers: ‘Toen be-
gonnen de vrouwen te werken. En dat waren parttimers die of ’s morgens of ’s middags 
werkten. En ik vond het onbillijk dat zij geen pensioen kregen. En toen was de directeur 
nog het hoofd van de ondernemingsraad, wat nou niet meer is. Toen heb ik dus via de 
ondernemingsraad geprobeerd pensioen voor die vrouwen te krijgen. Toen werd me ge-
zegd: als ik mijn mond niet dicht hield, werd ik eruit gegooid. Maar de vrouwen hebben 
toch later pensioen gekregen’. Onlangs werd Dora nog door een van deze vrouwen 
opgebeld. ‘Die zegt: nou bedankt want dankzij jou heb ik nou pensioen. Dat vond ik 
toen heel fi jn’. 

Ook moeder Lena getuigt van strijdbaarheid. Haar vader was socialist en vak-
bondsman. Lena: ‘En dat heeft mijn leven ook wel gevormd. Daar ben ik ook strijd-
baar door geworden en het heeft me ontwikkeld. Want wij hoorden wel tot de werkende 
massa, hè’. Lena is opgegroeid met de Arbeidersjeugdcentrale (AJC) die tot doel 
had de arbeidersjeugd op te voeden en te ontwikkelen.37 Ze heeft daar naar eigen 
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zeggen een heleboel aan te danken. Haar eerste baan was bij een uitgeverij die bezet 
werd door de Duitsers. Lena: ‘Toen moest ik geld geven voor winterhulp38. Dat was 
voor recreatie voor NSB-vrouwen. En toen zei ik: nee, dat doe ik niet. Hier geef ik niets 
aan’. Ze moest bij de directeur komen. ‘Die zei toen tegen mij: je zal moeten geven 
anders krijg je volgende maand ontslag. Ik zeg: nou als het kan op staande voet’. Lena 
omschrijft zichzelf lachend als iemand die altijd controversieel is: ‘Ik schuw dingen 
niet. En ik zie wel wat de gevolgen zijn, dan pik ik dat maar’. Ook toen ze later voor 
haar gezin de kost verdiende, trok ze regelmatig ten strijde zoals in hoofdstuk IV 
over het werk van de moeders is beschreven. 
 Zowel Lena als Dora vertellen nu ze ruim tachtig jaar zijn nog steeds over strijd-
baarheid. Als zaken hen niet aanstaan, klimmen ze het liefst in de pen. Maar Dora 
laat ook horen hoe ze zich vanwege haar gezondheid probeert te beheersen: ‘En dan 
denk ik: zal ik een briefj e schrijven? Nee, niet doen’, zegt ze lachend.

Dochter Hanna heeft van jongs af aan alles moeten bevechten nadat haar vader 
het gezin voor een veel jongere vrouw achterliet. Haar moeder was een luxe leven 
gewend en kon niet wennen aan het lage inkomen dat ze als verkoopster zelf ver-
diende. ‘Het was altijd het gevecht tussen het rijke leven van mijn vader en dat arme le-
ven’. Haar moeder moest ieder dubbeltje omdraaien. Die tegenstelling heeft ervoor 
gezorgd ‘dat ik ook altijd opkom en dat ik altijd knok en niet tegen onrechtvaardigheid 
kan’, aldus Hanna. Deze houding is een terugkerend patroon in haar leven gewor-
den. Als ze het ergens niet mee eens is ‘Dan klim ik in de hoogste boom, dan bel ik 
de Socialistische Partij en dan bel ik de Partij van de Arbeid, en dan bel ik ze allemaal 
op. Om te knokken, dat je denkt, dit laat ik niet gebeuren, dat is niet eerlijk, weet je, 
dat heb ik heel erg’. Hanna heeft als kind geleerd dat niets vanzelfsprekend is. ‘Het 
was altijd alles toch voor de poorten van de hel wegslepen, zeggen ze wel eens. Maar een 
beetje toch alles bevechten geweest eigenlijk hè, alles bevechten’. 

Voor moeder Dina die na het overlijden van haar man de winkel alleen voort-
zette, lag dat anders. In haar leven is strijdbaarheid geen levenshouding. Maar als 
het nodig is, kan ze zich toch ook strijdbaar opstellen. De winkel stond in een 
gebied waar steeds meer huizen plaats moesten maken voor industrie. Hierdoor 
verminderde haar omzet. Ze ging toen naar de gemeente: ‘Toen heb ik alles voorge-
legd. Ik zeg: ik sta er alleen voor, maar jullie halen mijn broodwinning weg’. In deze 
ondernemende actie laat Dina horen hoe zij als winkelierster en weduwe met op-
groeiende kinderen opkomt voor de belangen van haar gezin. In haar verhaal blijkt 
hoe omstandigheden mensen kunnen maken. 
 Deze bespiegelingen omtrent de sociale omgeving laten zien hoe strijdbaarheid 
van de vrouwen een verschillende oorsprong kan hebben: van huis uit meegekre-
gen of gedwongen door omstandigheden of een combinatie van beide. Vooral bij 
de gescheiden moeders is strijdbaarheid een levenshouding waarmee ze soms vanaf 
hun jeugdjaren vertrouwd zijn geraakt. Door hierover te vertellen, plaatsen ze hun 
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strijdbaarheid in een intergenerationeel patroon en ze zijn hier trots op. In hun la-
ter leven kunnen ze de voorbeelden die ze hebben meegekregen, benutten om zich 
als gescheiden moeder en kostwinner voor het gezin te handhaven. Bij de weduwes 
is vaker een houding te beluisteren die gericht is op harmonie. Maar ook bij hen is 
soms strijdbaarheid te horen als ze opkomen voor de belangen van het gezin. 

Sociale omgeving over de moeders en dochters
Hiervoor ging het om bespiegelingen waarin tot uitdrukking komt hoe moeders 
en dochters uit dit onderzoek zich verhouden tot hun sociale omgeving. Maar er 
is ook een andere kant. Dan gaat het om bespiegelingen waarin te horen is hoe zij 
door hun omgeving worden bejegend. Daarbij vallen twee patronen op. Uit de ver-
halen van de vrouwen blijkt allereerst hoe zij geconfronteerd werden met stigmati-
sering door hun omgeving. Daarnaast kregen weduwes en hun dochters regelmatig 
te maken met bemoeizucht. 

Stigmatisering
Zowel dochters met een jong overleden vader als dochters van gescheiden ouders 
vertellen hoe ze op school gepest werden omdat ze geen vader hadden. Marijke, 
Marja en Sylvia, alle drie dochters met een overleden vader, werden gepest of kre-
gen te horen: ‘jij hebt niet eens een vader’ of ‘jouw vader is lekker doo-ood’. En Ina, 
een dochter van gescheiden ouders, vertelde hoe er over haar moeder werd gespro-
ken: ‘Dat mens van De Wit, dat was mijn moeder dan, die is geschee-en’, aldus Ina. 
Deze opmerkingen laten zien hoe dochters en een moeder worden gestigmatiseerd 
omdat ze een afwijkende positie innemen. Dode vaders vormen zo te horen een 
aanleiding om dochters hiermee te pesten en over een echtscheiding wordt deni-
grerend gesproken. 
 Maar soms is ook schaamte te horen over de manier waarop de sociale omgeving 
met dochters omgaat, zoals bij dochter Jos die op school iedere keer te horen kreeg 
‘jij bent van sociale zaken’. Dan is het de schoolleiding die het nodig vindt om stig-
matiserende opmerkingen te maken als de moeder van een leerling fi nanciële steun 
krijgt van de gemeente. 

Bemoeizucht
Dochters met een jong overleden vader vertelden regelmatig dat hun moeder het 
idee had dat er op het gezin werd gelet. Zo kan Betty zich nog herinneren hoe haar 
moeder na het overlijden van haar vader in de gaten werd gehouden: ‘Want op een 
gegeven moment was er een broer van haar over uit Amerika en die heeft een tijd lang 
bij ons op de bank geslapen en daar werd fl ink over geroddeld, want mevrouw De Graaf 
had een man over de vloer’. Betty kreeg toen van haar moeder de opdracht om dat 
recht te zetten, vertelt ze lachend: ‘Dan werd er tegen mij gezegd: roep eens een keer 
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Oom Jan. Dus, ik denk dat mijn moeder wat dat betreft redelijk op eieren gelopen 
heeft’. Ook Riet die opgroeide op een boerderij, wist zich te herinneren hoe haar 
moeder na het overlijden van haar vader het gevoel had dat er extra op het gezin 
werd gelet: ‘Ons moeder wou ook niet de naam hebben dat wij lui waren. Want dan 
was daar een boer die ging melken en daar één, want je hoorde ze allemaal rammelen. 
Maar wij moesten het eerst zijn, zo van: ze zullen van ons niet denken dat wij lui zijn’, 
aldus Riet.
 Weduwes konden daarnaast te maken krijgen met een andere vorm van bemoei-
zucht, zoals zogenaamde goedwillende familieleden die zich met het gezin willen 
bemoeien, die de moeder van Mieke deed verzuchten: ‘Het kleed van een weduw-
vrouw is lang en iedereen trapt er op’. 
 Sociale controle lijkt na het overlijden van de vader dus sterker te worden. De 
weduwes anticiperen op negatieve reacties uit hun omgeving en willen dit voorko-
men. Betty moet haar moeder behoeden voor roddel en het gezin van Riet moet 
duidelijk maken dat ze niet lui zijn. De weduwes willen na het overlijden van hun 
man hun goede naam behouden en instrueren daarvoor ook hun kinderen. 

Eenouderschap en kostwinnerschap van moeders gingen dus regelmatig met 
sociale afkeuring gepaard. In de bespiegelingen is van binnenuit te horen hoe zij 
zich opstellen tegenover de samenleving waarin ze afwijken van de norm én hoe 
zij door de sociale omgeving worden bejegend. Opvallend is dat vooral weduwes 
het gevoel hadden dat zij zich na het overlijden van hun man ten opzichte van hun 
sociale omgeving moesten verantwoorden. De weduwes hadden waarschijnlijk een 
uitgebreid sociaal netwerk, terwijl de gescheiden moeders na hun echtscheiding 
meer in een geïsoleerde positie terecht kwamen. Deze bespiegelingen benadrukken 
de beperkingen waarmee de vrouwen in de jaren vijftig geconfronteerd werden. In 
hoofdstuk III over de oorzaak van het kostwinnerschap van de moeders wordt dit 
onderwerp in de paragraaf “Schande en sociale uitsluiting” verder uitgediept en 
in hoofdstuk VI wordt de situatie van de dochters nader belicht in “Dochters van 
gescheiden ouders moeten zich verantwoorden”. 

De bespiegelingen in de levensverhalen geven iedere keer meer inzicht in de levens 
van de moeders en dochters. Soms wordt de inhoud van een verhaal versterkt, 
maar levensverhalen kunnen door de bespiegelingen ook genuanceerd worden. Zo 
laten dochters in hun bespiegelingen om mee te werken aan dit onderzoek zien 
hoe ingrijpend sommige tot dan toe niet vertelde en onverwerkte gebeurtenissen 
in hun leven waren. Opmerkelijk is dat in de zelfbespiegelingen soms een andere 
vrouw tevoorschijn komt dan op grond van haar feitelijke levensverhaal verwacht 
mocht worden. Eigenzinnige vrouwen laten als ze terugkijken op hun leven toch 
hun twijfels horen, terwijl bescheiden vrouwen in refreinen juist benadrukken wat 
ze in hun leven bereikt hebben. Zo wordt in navolging van Maynes e.a. duidelijk 
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hoe levensverhalen de afstand tussen de uiterlijke verschijningsvorm van de vertel-
lers en hun innerlijke wereld, het sociale en het individuele, kunnen overbruggen.39 
 In de bespiegelingen omtrent de sociale omgeving wordt de wisselwerking tus-
sen het persoonlijke en sociale niveau zichtbaar. Dan wordt duidelijk hoe afwij-
zend de sociale omgeving kon reageren op vrouwen die vanwege eenouderschap en 
kostwinnerschap een afwijkende positie in de samenleving innamen en hoe deze 
vrouwen op hun beurt met hun sociale omgeving omgingen. 
 Regelmatig komt in de levensverhalen het spanningsveld tussen sociale belem-
meringen en agency tot uitdrukking. Dat gebeurde wanneer de vrouwen vertelden 
over hun houding ten opzichte van hun omgeving of vertelden over keuzes waar-
mee ze hun leven zelf vorm gaven. Maynes e.a. schrijven hierover: “Individuals are 
shaped by their contexts but never reducible to them”.40

2.3 VERTELVORMEN

De manier waarop een levensverhaal verteld wordt, kan eveneens inzicht geven 
over vertellers.41 Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen in de vertelwijze tussen mannen 
en vrouwen. Mannen lijken vaker te vertellen in een aandachtvragende monoloog 
waar zij zelf een centrale rol in hebben, met climaxen en dramatische hoogtepun-
ten. Vrouwen zouden daarentegen veel minder geneigd zijn om verhalen te vertellen 
waar de verteller in het centrum staat.42 Volgens Bertaux-Wiame zouden vrouwen 
hun levensverhalen vaker in het collectieve “men” of meervoud “wij” vertellen.43 
Aan vrouwen wordt in vergelijking met mannen meer een vertelvorm toegeschre-
ven waarin citaten en dialogen van verschillende mensen te horen zijn.44 

Opmerkelijk is dat zowel moeders als dochters uit dit onderzoek hun levens-
verhaal regelmatig als een monoloog vertelden, een manier van vertellen die veelal 
aan mannen toegeschreven wordt. Bovendien vertelden de vrouwen veelal in de ik-
vorm, de grammaticale eerste persoon. Dit wijkt af van de bevinding van Bertaux-
Wiame. Het lijkt er op dat de afwijkende levensloop van de vrouwen uit dit onder-
zoek zo zichtbaar wordt in hun manier van vertellen. Deze verschillen kunnen ech-
ter ook beinvloed zijn door verschillen in cultuur en leeftijd tussen de vertellers uit 
het onderzoek van Bertaux-Wiame en de moeders en dochters uit dit onderzoek.
 De manier van vertellen kan ook op andere wijze betekenis krijgen. Zo kan, 
zoals hiervoor is beschreven, een uitzonderlijk lange pauze de emotionele inhoud 
van wat daarna verteld wordt nog intenser maken.45 En stiltes tijdens het vertellen 
van een levensverhaal kunnen voortkomen uit een wirwar van met elkaar strijden-
de herinneringen.46 In levensverhalen kan daarnaast sprake zijn van terugkerende 
incoherentie en het herhalen van dezelfde ingrijpende gebeurtenissen. Deze ver-
schijnselen kunnen signalen zijn voor heftige ervaringen in gezinnen.47 
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 Tussen de vrouwen uit dit onderzoek waren ook verschillen in presentatie tijdens 
het vertellen van hun levensverhaal te horen. Zo waren er bescheiden en afwachten-
de vertellers, voorzichtige vertellers, maar ook enthousiaste vertellers en vrouwen 
die op een stellige toon hun levensverhaal vertelden. Er waren vrouwen die tijdens 
het vertellen regelmatig om bevestiging vroegen met aan het eind van een zin een 
vragende ‘hè?’ of, zoals hiervoor beschreven is, “refreinen” lieten horen. Daarnaast 
waren er vrouwen die uit zichzelf een toelichting gaven op hetgeen ze vertelden, 
vrouwen die hardop dachten over wat ze zich precies herinnerden en ten slotte wa-
ren er vertellers die iets uitbeeldden. 

De bescheiden en afwachtende vertellers kwamen moeilijk op gang. Ze wilden 
het liefst vragen horen waarop ze konden antwoorden. Ze hoopten waarschijnlijk 
dat ik als interviewer hen door het interview heen zou loodsen, zoals Minister dit 
verschijnsel beschrijft.48 De voorzichtige vertellers hadden geen probleem om op 
gang te komen, maar waren voorzichtig in hun formuleringen zoals doorklinkt in 
uitspraken als ‘denk ik’ of ‘misschien’ of ‘het zou kunnen’. De enthousiaste vertellers 
en de vrouwen die op een stellige toon vertelden, zetten vanaf het begin zelf de 
toon. Ze hadden geen stimulerende vragen nodig en waren vaak onafgebroken aan 
het woord. De enthousiaste vertellers vielen direct met de deur in huis en vertelden 
hun verhaal met zoveel enthousiasme, dat ik als interviewer gemakkelijk “meegezo-
gen” werd in hun verhaal. 

In de manier van vertellen is zo een continuüm te herkennen met aan de ene 
kant de afwachtende vertellers en aan de andere kant de vrouwen die op een stellige 
toon hun levensverhaal vertellen. Vooral de bescheiden en afwachtende vertellers, 
voorzichtige vertellers, enthousiaste vertellers en vertellers die om bevestiging vra-
gen, waren regelmatig te horen. Bescheiden en afwachtende vertellers waren iets 
vaker te vinden bij de dochters met een jong overleden vader. Het gebeurde ook 
regelmatig dat verschillende vertelvormen tijdens de interviews te horen waren: 
vaak afwachtend in het begin en eenmaal op gang gekomen vertelden ze hun le-
vensverhaal met steeds meer enthousiasme. 

Hierna wordt verder ingegaan op de vertelvormen die in de levensverhalen te 
horen waren. Allereerst komen verschillen in verhaalstijl aan de orde. De volgorde 
in het vertellen kan eveneens iets zeggen over de verteller. Hieraan wordt daarna 
aandacht besteed. Ten slotte wordt ingegaan op het vergeten van delen uit het leven 
of tijdens het vertellen. 

VERHAALSTIJLEN 
In de levensverhalen van de moeders en dochters zijn verschillende verhaalstijlen te 
herkennen. Chanfrault-Duchet onderscheidt drie stijlen zoals die in de literatuur 
bekend zijn: de romanstijl, de schelmenstijl en de epische stijl. De romanstijl wil de 
zoektocht naar authentieke waarden in een wereld van verandering uitdrukken. In 
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dit model gaat het vaak over vrouwen die willen ontsnappen aan de sociale voor-
schriften van het vrouwzijn en mogelijkheden voor verandering zien. De schelmen-
roman of picareske roman laat een ironische en satirische positie van de verteller in 
relatie tot heersende waarden zien, terwijl het epische model staat voor identifi catie 
met de bestaande waarden van de samenleving.49

 Daarnaast is in de levensverhalen nog een vierde vorm te onderscheiden, die 
het best omschreven kan worden als een avonturenroman, een verhaal met avon-
tuurlijke en spannende passages. Vaak ook is er sprake van mengvormen, zoals de 
romanstijl of de avonturenroman met daarin soms episodes die het beste als een 
schelmenroman omschreven kunnen worden. 
 Hierna volgt allereerst een samenvatting van het levensverhaal van moeder Elly, 
een verhaal dat op een roman lijkt. Daarna komt dochter Marga aan het woord. 
Marga is geboren in 1935. Haar ouders zijn offi  cieel gescheiden toen ze veertien 
jaar was. Haar vader was toen al geruime tijd uit huis. 

Roman
Moeder Elly ontvangt mij in haar sfeervol ingerichte fl at. Van een enkele bloem of 
een klein plantje weet ze iets moois te maken. Ze wijst me een stoel aan met de me-
dedeling ‘gaat u daar maar zitten, dan kan ik u goed verstaan’. Dan steekt ze van wal. 
Elly is een enthousiaste verteller. Ze vertelt haar levensverhaal als een monoloog, 
waarin zij zelf het middelpunt is. 

Elly is geboren in 1916. Haar ouders waren beroepsmusici en ze groeide op 
in het buitenland. Na een aanvankelijk vreugdevolle jeugd met ouders die 
ze adoreert, veranderde haar leven drastisch als haar vader vlakbij huis door 
een groep dronken mannen wordt neergestoken. Elly was toen zes jaar. Kort 
daarna keerde het gezin terug naar Nederland waar haar vader enige jaren 
later overleed. Haar moeder ging in haar levensonderhoud voorzien door ka-
mers te verhuren. Haar moeder was theosofe en van haar heeft ze als waarde 
meegekregen ‘make the best of it’. 
Na de mulo ging Elly naar het buitenland om een opleiding tot lerares rit-
mische gymnastiek te volgen. Daar beleefde ze een romantische liefde met 
een Duitser die later gefusilleerd werd, omdat hij tot de offi  cieren behoorde 
die tegen Hitler samenspanden. Na deze opleiding keerde Elly terug naar 
Nederland en begon een eigen praktijk voor houdingsgymnastiek. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werd het huis waar ze woonde geconfi squeerd, ze 
maakte V2-aanvallen mee en werd samen met haar moeder geëvacueerd.
Na de oorlog raakte Elly bevriend met een vrouw uit een aristocratisch milieu 
voor wie ze veel bewondering had. Diens man en twee zonen waren omge-
bracht omdat ze in het verzet zaten. Elly trouwde in 1946 met de derde zoon, 
die in een concentratiekamp had gezeten en daar zwaar onder geleden had: 



43

‘Meer uit fascinatie moet ik eerlijk zeggen’. Ze kregen twee kinderen. Tijdens 
haar huwelijk ontplooide ze diverse activiteiten: ze gaf les in houdingsgym-
nastiek, richtte een vrouwensociëteit op, organiseerde tentoonstellingen en 
begon met oppasochtenden voor jonge kinderen. Ze zette voor het eerst in 
Nederland een ponymanege voor gehandicapte kinderen op. Elly is een vol-
geling van Krishnamurti die ze enige keren persoonlijk heeft ontmoet. Zijn 
zienswijzen betekenen voor haar de authentieke waarden waar ze in haar le-
ven naar op zoek is. 
Elly scheidde na zeventien jaar huwelijk. Ze heeft zelf het initiatief hiertoe 
genomen. Als ze hieraan terugdenkt, schaamt ze zich er nog steeds voor dat 
ze dit huwelijk is aangegaan. Na de echtscheiding vertrok ze met haar kinde-
ren naar het buitenland waar ze een baan in een kliniek zou krijgen. Eenmaal 
daar aangekomen bleek dit niet door te kunnen gaan. Elly ging toen geld 
verdienen met het geven van houdingsgymnastiek. Ze zocht contact met een 
psychiatrisch ziekenhuis dat naar vernieuwing streefde en bood haar diensten 
aan. Nadat ze een proefl es had gegeven, kreeg ze een aanstelling. Ze ontwik-
kelde bewegingstherapie voor psychiatrische patiënten en probeerde hen uit 
hun isolement te halen. Ook voor drugsverslaafde jongeren ontwikkelde ze 
nieuwe werkvormen. ‘Het was de mooiste tijd van mijn leven’, zegt Elly als ze 
hieraan terugdenkt. 
Op haar 59e keerde ze terug naar Nederland, maar werd toen te oud bevon-
den om nog een baan te krijgen. Ze kwam in aanraking met een theosofi sch 
centrum, organiseerde congressen en tentoonstellingen en zette een spiritueel 
ontmoetingscentrum op. Daarna begon ze aan een nieuwe fase in haar leven. 
Ze ging met een groep geestverwanten in een kasteel wonen waar ze tentoon-
stellingen, concerten en lezingen organiseerde. Op haar zeventigste stopte 
Elly hiermee. Daarna organiseerde ze lezingen rondom het thema creativiteit. 
En nog steeds wordt ze gebeld voor nieuwe initiatieven. 

De intense manier waarop Elly haar levensverhaal vertelde, lijkt een weerspiegeling 
te zijn van de vele hoogte- en dieptepunten die haar leven kenmerken. Allereerst is 
de Tweede Wereldoorlog veelvuldig aanwezig: haar jeugdvriend was één van de of-
fi cieren die tegen Hitler samenspande en werd gefusilleerd; het huis waarin ze met 
haar moeder woonde werd geconfi squeerd, ze maakte diverse luchtaanvallen mee 
en ze trouwde later met een man die in een kamp had gezeten. Tijdens haar hu-
welijk en in haar werk na haar echtscheiding ontwikkelde ze tal van vernieuwende 
initiatieven. 
 Elly maakt mij duidelijk dat zij ondanks alle tegenslagen zelf vorm wil geven 
aan haar leven. Ze omschrijft zichzelf als iemand die zeer zelfstandig is. Ze is naar 
eigen zeggen een echte ‘starter’. Muziek en creativiteit vormen de rode draad in haar 
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leven. In haar levensverhaal, dat ze bijna in de vorm van een roman vertelt, is ze 
voortdurend op zoek naar authentieke waarden. Elly heeft ook een duidelijk visie 
op mogelijkheden voor verandering en verbetering en ze pakt haar kansen. Het 
lijkt er op dat ze iedere tegenslag omzet in een kans om iets nieuws te ondernemen. 
‘In ieder probleem wat er is, ligt een les verborgen om te zien dat het niet goed is zoals 
het is. Maar dan wel te zorgen dat je die oplossing dan vindt’, aldus Elly. Dat is haar 
levenshouding. 

Schelm
In het levendige en emotionele levensverhaal van dochter Marga zijn delen herken-
baar, die lijken op een avonturenroman en een schelmenroman. Ze ontvangt mij in 
haar ruime woning met uitzicht op de bossen. Als Marga begint met haar levensver-
haal, raakt ze vrijwel direct geëmotioneerd als ze vertelt over haar vader die lid was 
van de Nationaal-Socialistische Beweging en na de oorlog in een interneringskamp 
terecht kwam.50 Ze laat horen hoe deze moeilijke periode in haar leven ook span-
nende kanten kende.

Marga: ‘Dan gingen we met de bus mijn vader bezoeken’. Haar moeder nam 
sigaretten voor haar vader mee, maar die mocht ze niet afgeven. Ze spraken 
af dat ze die bij een bepaalde paal zouden begraven. Rond het kamp reden 
pantserwagens. Ze moesten quasi argeloos over de heide rondlopen tot die uit 
het zicht waren. ‘En dan ergens bij het hek, dan haalde ik een plag uit de grond, 
en daar stopte ik dan sigaretjes in of een appel of iets en maandag als hij weer aan 
het werk ging, dan wist hij waar ik dat ongeveer in de grond had gestopt. Dus dan 
kon hij dat opzoeken. En dat was natuurlijk spannend als kind’. 
Haar moeder verdiende de kost als naaister en Marga werd al heel jong door 
haar moeder verantwoordelijk gesteld voor het huishouden en de boodschap-
pen. Toen ze een keer in de schoolpauze een blik doperwten had gekocht, zag 
een klasgenoot dat in haar tas en ging er mee rollen. Toen de directeur dit 
merkte, wilde hij weten van wie dat blik was. Maar Marga durfde niets te zeg-
gen. Marga: ‘Hij zegt: oké, wij blijven net zo lang zitten totdat wij weten van wie 
dat blik doperwten is. Nou en iedereen hield ijzeren heinig zijn mond dicht. Maar 
ik had de zenuwen, want ik denk: oh god, ik ben nooit op tijd thuis en ik moet 
dat allemaal nog doen en ik krijg op mijn donder als ik thuis kom. Dus ik begon 
te janken, of tenminste de tranen stroomden over mijn wangen. Nou dat moet die 
man gezien hebben, die zat voor mij. En dat blik doperwten dat stond dus op zijn 
tafel, zijn lessenaar stond pal voor mij. Nou en het was half zes, ja, niemand had 
dus wat gezegd. En ik denk, ja, ik moet weg, ik moet weg, want dat red ik niet. Dus 
toen heb ik dat blik doperwten gepakt, ben de klas uit geracet, mijn jas gepakt, naar 
de tram gerend, werkelijk in een recordtijd en steeds maar achterom kijken. Want 
ik dacht, die man die komt achter mij aan. Zo’n naïef gevoel heb je dan ook nog’.
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Het bijzondere van het verhaal van Marga is dat zij moeilijke episoden in haar leven 
kan verbinden met spannende verhalen, waardoor als het ware de pijnlijke delen in 
haar leven wat op de achtergrond raken. Het NSB-verleden van haar vader dat haar 
verdriet doet, kende ook spannende momenten en een angstig moment op school, 
wordt spannend als ze vertelt hoe ze uit school vluchtte. Beide keren handelt Marga 
als een schelm: ze laat een ironische en satirische positie tot heersende waarden zien.  

De verhaalstijlen waarin de moeders en dochters hun levensverhaal vertelden, geven 
iedere keer een beeld van hoe zij (delen van) hun leven hebben beleefd en ook hoe 
zij hun levensloop aan mij willen overdragen. Vooral de verhalen over (gevolgen 
van) de Tweede Wereldoorlog vertonen kenmerken van een avonturenroman. De 
levensverhalen van enkele andere moeders en dochters hebben ook kenmerken van 
de romanstijl en schelmenstijl. De epische stijl is eveneens regelmatig als verhaal-
stijl herkenbaar. Opvallend is voorts zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken, 
dat vooral de moeders regelmatig citaten en dialogen met andere mensen in hun 
levensverhalen laten doorklinken. Dat gebeurde vooral in verhalen over vertegen-
woordigers van instanties. Deze vorm van vertellen waarbij stemmen van verschil-
lende mensen te horen zijn, zou vaker bij vrouwen te horen zijn dan bij mannen.51

 De verhaalstijl van de vrouwen kan de inhoud van hun levensverhaal soms in 
een ander perspectief plaatsen, waardoor hun levensverhalen anders opgevat kun-
nen worden. De manier van vertellen kan zo de inhoud van een levensverhaal 
versterken. Maar er kan ook sprake zijn van omkering als verdrietige episodes 
verbonden worden met spannende verhalen, waardoor het verdriet naar de achter-
grond schuift. 

VOLGORDE 
De volgorde van het levensverhaal kan eveneens iets laten zien van de relatie van de 
vertellers met hun verleden.52 De moeders en dochters begonnen hun levensverhaal 
op mijn verzoek meestal met te vertellen over het gezin waar ze in opgroeiden. Als 
de moeders van de dochters die meewerkten aan dit onderzoek niet meer leefden, 
gingen ze in op (de oorzaak voor) het kostwinnerschap van hun moeder en op haar 
werk. Daarna vertelden ze over hun eigen levensloop. 
 De vrouwen kregen de vrijheid om zelf de volgorde in hun levensverhaal aan te 
brengen en “heen en weer” te gaan in de tijd zoals zij dat wilden. In de levensver-
halen van de meeste vrouwen is sprake van een vrij chronologische volgorde. Maar 
er waren ook uitzonderingen. Zo begon moeder Sonja die in Rusland is geboren 
haar verhaal toen ze zestien jaar was en naar een werkkamp moest. En moeder Dina 
begon te vertellen over de buurt waarin ze opgroeide en over verschillen tussen de 
rijke en arme buurt. 

Soms vertelden de vrouwen hun levensverhaal in cirkels.53 Een voorbeeld hier-
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van is het levensverhaal van dochter Riet, die zoals hiervoor is beschreven, opgroei-
de op een boerderij. Riet is geboren in 1936. Toen ze acht jaar was, overleed haar 
vader plotseling. Tijdens het vertellen raakte ze regelmatig geëmotioneerd. Riet 
begon haar levensverhaal met het overlijden van haar vader, dan over de knecht 
die het werk op de boerderij overnam, daarna weer over de dood van haar vader, 
dan weer over de inwonende knecht, dan over het vele zware werk dat de kinderen 
moesten doen toen de knecht vanwege geldgebrek weg moest, vervolgens over de 
ziekte van haar broertje waarvoor ze niet verzekerd waren, dan over de strengheid 
van haar moeder en het ontbreken van steun van de grootvader, dan weer over het 
overlijden van haar vader. Het overlijden van haar vader vormde, net zoals bij veel 
andere dochters met een jong overleden vader, een cesuur in haar leven. ‘Het had zo 
anders kunnen zijn’, zegt Riet in tranen aan het eind van het interview. Een andere 
dochter, die het niet-chronologische van haar levensverhaal tijdens het vertellen 
zelf herkende, zegt hierover: ‘Zo moeilijk is het om te vertellen over eigen dingen. Op 
volgorde krijg je het niet rond gewoon, nee’, aldus Jos. 
 De uitspraak van Th ompson dat terugkerende incoherentie in levensverhalen 
en het herhalen van dezelfde ingrijpende gebeurtenissen signalen kunnen zijn voor 
heftige ervaringen in gezinnen54 lijkt ook van toepassing op de levensverhalen van 
enkele vrouwen die meewerkten aan dit onderzoek. De volgorde in het vertellen 
van hun levensverhaal of het ontbreken hiervan kunnen zo het ingrijpende karakter 
van gebeurtenissen in hun leven bevestigen. 

VERGETEN 
“Er bestaat een theorie over de verdringing, ja, de algehele verduistering van on-
aangename herinneringen. Ik geloof dat er veel waars in die theorie is, mits zo 
opgevat dat het gehele wegdringingsproces buiten de menselijke wil om gaat.” 

Th eo Th ijssen, “In de ochtend van het leven: jeugdherinneringen”55

Deze uitspraak van Th eo Th ijssen in 1941 heeft betrekking op het gebrek aan her-
innering aan de periode van het overlijden van zijn vader toen hij twaalf jaar was. 
Ook enkele dochters uit dit onderzoek kunnen zich sommige delen van hun leven 
niet meer herinneren. 
 Voor de term “trauma” bestaat geen eensluidende defi nitie. De term is door 
onderzoekers op verschillende manieren gebruikt.56 Volgens Erikson kan er sprake 
zijn van trauma vanwege een acute situatie maar ook vanwege een aanhoudende 
sociale omstandigheid.57 Leydesdorff  zou de term liever reserveren “voor die geval-
len waarin alles wat erna is gebeurd zo is vervormd dat reëel contact met de wereld 
moeizaam of onmogelijk is geworden (de offi  ciële term is ‘dissociatie’)”.58 
 Hierna laten twee dochters horen hoe “vergeten” zich manifesteert in hun leven. 
Eerst komt dochter Marijke aan het woord. Ze is geboren in 1948, haar vader over-
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leed toen ze vier jaar was. Een bijzondere vorm van vergeten is vervolgens te horen 
in het levensverhaal van Merel, die in 1947 als dochter van een ongehuwde moeder 
is geboren. 

‘Het licht even uit’
Toen de vader van Marijke plotseling overleed, werd ze opgehaald door een tante 
bij wie ze ging logeren. ‘Ik weet dat nog als de dag van gisteren. Want dat nichtje had 
een hele strenge moeder. En alles mocht die week. Dat is me zo bij gebleven. Dat alles 
kon en alles mocht’. Daarna moest Marijke naar het ziekenhuis om haar amandelen 
te laten knippen. ‘Dus toen ik thuis kwam stond er voor mij een nieuwe pop, een soort 
schildpadpop en ik kreeg een theeserviesje. Dus het was eigenlijk een beetje feestelijke 
thuiskomst na die amandelen knippen. En daarna gaat voor mij gewoon het licht even 
uit, tot de kerstdagen daarna. Ik weet niet wie gezegd heeft dat mijn vader overleden is. 
Dat is bij mij gewoon een heel stuk donker’. 

‘De draad kwijt’ 
Merel sprong tijdens het vertellen van haar levensverhaal regelmatig van het ene 
onderwerp naar het andere en raakte tijdens de eerste drie kwartier van het vertellen 
herhaaldelijk de draad van het verhaal kwijt. Vrijwel direct aan het begin van het 
interview, zegt Merel: ‘nou weet ik het niet meer’. Na een kwartier gebeurde het weer: 
‘ik ben het even kwijt’ en zes minuten later: ‘jij houdt de draad goed vast. Ja, fi jn is 
dat’. En dan weer vier minuten later: ‘nu ben ik de draad weer even kwijt’. Even later 
gebeurde het twee keer: ‘ik ben de draad weer kwijt’; ‘ik ben je vraag weer kwijt’ en 
na bijna een kwartier ‘ik ben het weer even kwijt’ en even later ‘ik ben het weer kwijt. 
Ik wou nog iets anders vertellen. Ik ben het kwijt, het komt dadelijk wel weer boven 
drijven’ en een minuut daarna: ‘ik weet het niet meer’. 
Het deel waarin Merel regelmatig de draad kwijt was, ging over haar moeder die 
ongehuwd was, de weerstanden hiertegen in haar omgeving, de jeugdjaren van Me-
rel en familieleden die haar opvingen, het latere huwelijk van haar moeder, de ge-
welddadigheid van haar stiefvader en haar vertrek uit huis. Merel geeft hiervoor de 
volgende verklaring: ‘dat komt omdat er dan zo veel gedachten in je opkomen’. Daarna 
komt er een deel waarin Merel haar verhaal aan een stuk door vertelt. Dat deel ging 
over de waarden die ze van haar moeder heeft meegekregen, de opleidingen die ze 
heeft gevolgd, haar werk, haar huwelijk en kinderen en haar echtscheiding. Toen 
ik na ruim twee uur de vaste thema’s ter sprake bracht en weer terugging naar haar 
jeugdjaren, raakte Merel weer de draad kwijt. 
 Naast de verhalen van deze dochters, vertellen nog twee moeders over “verge-
ten”. Dan gaat het om hun zonen die stukken uit hun herinnering missen. Bij 
beide zonen ging het om herinneringen uit de periode dat zij in een kindertehuis 
verbleven. 
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 Dit “vergeten” waarover enkele dochters en moeders vertelden, kan laten zien 
hoe ingrijpend sommige gebeurtenissen waren. Erikson schrijft over de invloed van 
trauma op de geestestoestand: “Iets vreemds dringt bij je binnen, het vertrapt de 
muren die je geest heeft opgeworpen om je te verdedigen. Het is een invasie, het 
bezit je, neemt bezit van je en neemt het van je over, en wordt het dominerende 
kenmerk van jouw innerlijk landschap. Deze gebeurtenis is een aderlating en laat je 
leeg achter”.59 Over deze leegte was ook in enkele levensverhalen te horen. 

De vorm waarin de vrouwen hun levensverhaal vertelden, vormt dus regelmatig 
een extra bron van kennis. Zo worden levensverhalen door een verhaalstijl soms 
verdiept, maar de manier van vertellen blijkt ook te kunnen leiden tot nuancering 
of ombuiging van de inhoud van het verhaal. Andere verschijnselen kunnen even-
eens tot verdieping van de inhoud van levensverhalen leiden, zoals het ontbreken 
van een chronologische volgorde, het vergeten van delen uit het leven of tijdens het 
vertellen van een levensverhaal. Deze verschijnselen laten zien hoe ingrijpend som-
mige delen in de levens van de vrouwen waren.

2.4 EMOTIES 

Brinkgreve vestigt in de Kohnstammlezing in 2010 de aandacht op het belang 
van emotioneel kapitaal. Ze pleit voor een goed beheer van emoties, “dat men-
sen ze kennen en onderkennen, er niet aan ten prooi vallen, en ze goed kunnen 
hanteren”.60 
 In de levensverhalen speelden emoties een belangrijke rol. Soms ging het om 
emoties uit het verleden, maar vaak ook riep het vertellen van het levensverhaal 
emoties op. Zo werd er door de vrouwen tijdens de interviews regelmatig voluit 
gelachen, maar eveneens veelvuldig gevochten tegen tranen of gehuild. Een enkele 
keer kwam kwaadheid naar voren. 
 Het tonen van emoties lijkt tijdgebonden te zijn. Zo lieten de moeders tijdens 
het vertellen van hun levensverhaal, in vergelijking met de dochters, hun emoties 
minder zien, of zoals moeder Lena het zegt: ‘Wij hebben geleerd: sterk zijn naar bui-
ten. Niemand hoeft je emoties en je gevoelens te zien’. Maar er waren ook moeders die 
wel geëmotioneerd raakten, zoals moeder Sonja die moest huilen, toen ze vertelde 
over het overlijden van haar vader en van haar man. Ook dochters vertelden over 
verdriet van hun moeder of werden verdrietig tijdens het vertellen van hun levens-
verhaal. Hierna vertellen enkele dochters over verdriet van hun moeder. Maar er 
waren ook vreugdetranen. Dat overkwam moeder Toos. 
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Verdriet
Veel dochters vertelden over emoties in het verleden. Volgens sommige dochters 
wilde hun moeder nooit verdriet tonen, zoals Marijke die vertelde dat haar moeder 
na het overlijden van haar vader tegen haar tante had gezegd: ‘Mijn dochter zal nooit 
een huilende moeder zien’. En Corrie laat horen hoe haar moeder over het nut van 
huilen dacht: ‘Daar had je niks aan. Je moest toch verder. Dat was altijd zo. Daar heb 
je niks aan, je moet verder’. Andere dochters met een jong overleden vader vertellen 
juist over moeders die steeds moesten huilen om het verlies van hun man. Marja, 
die als enig kind met haar moeder achterbleef, is een dochter die hiermee te maken 
kreeg: ‘Nou, ik heb eigenlijk jarenlang met een huilende moeder ’s avonds gezeten. Dat 
was echt niet altijd even vrolijk’. Of zoals bij Janny thuis, waar de kinderen liever niet 
met het verdriet van hun moeder geconfronteerd werden: ‘Ze had verschrikkelijk 
verdriet natuurlijk dat mijn vader gestorven was. Daar hebben we allemaal heel erg 
onder geleden. Ze kon daar niet over praten, dan ging ze huilen. Zodra wij maar papa 
zeiden, dan ging ze huilen. Dus dat lieten we’. 
 De verhalen van de dochters laten zien hoe verschillend hun moeders met het 
verdriet om hun overleden man omgingen. Voor Merel, dochter van een ongehuw-
de moeder, kreeg verdriet een bijzondere invulling. De lijfspreuk van haar moeder 
was: ‘Om eigen schuld wordt men het meest gemaand’. Merel legt dat uit: ‘Dus het 
verdriet van de man die haar verliet, waar ze zwanger van was, daar mocht ze niet om 
rouwen, want het was een schande en het was haar eigen schuld. Klagen om dat kind 
wat er was, en waar je dan toch hard voor moest werken om de kost te verdienen, kun 
je ook niet, want ook dat, eigen schuld. Nou daar word je het meest om gemaand, dat 
had zij natuurlijk aan de lijve ervaren’.

Dochters met een jong overleden vader hebben ook hun eigen verdriet over het 
verlies van hun vader. Maar er is ook kwaadheid, zoals bij Carla toen ze vertelde 
over het overlijden van haar eigen vader, stiefvader en haar jongere broertje. Ook 
dochters van gescheiden ouders lieten emoties zien. Een voorbeeld hiervan is Joke. 
Zij schoot in tranen toen ze vertelde dat haar moeder haar als kind verantwoorde-
lijk maakte voor de zorg van een jonger broertje en steeds zei: ‘kind ik reken op je’.

Ook vreugde kan samengaan met tranen. Dit komt uitdrukking in het verhaal 
van moeder Toos die na het overlijden van haar man een baan als fi liaalhoudster 
kon krijgen.

Vreugdetranen
Toos moest als fi liaalhoudster een middenstandsdiploma hebben. Toos over het 
examen dat ze hiervoor moest afl eggen: ‘Ik was natuurlijk heel zenuwachtig met dat 
mondeling en ik kreeg twee oudere heren voor mijn neus. En ik wist dat ze zouden gaan 
vragen: in wat voor soort zaak gaat u werken? En dat was een fi rma. Dat wist ik na-
tuurlijk dat het een fi rma was. En die man begint te vragen. En ik wist alles. Ik kende 
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alles van buiten. Toen zijn ze opgehouden. Toen zeiden ze: nou we houden op hoor, u 
weet het toch wel’. Maar tijdens de diploma-uitreiking was ze toch ongerust. ‘Ik werd 
maar niet afgeroepen. Ik denk, ik zal toch niet gezakt zijn. Maar dat kan niet, want als 
je gezakt was dan had je dat allang geweten hè. En toen was ik de laatste. En toen kreeg 
ik nog een complimentje dat ik met drie tienen...’. Toos moet huilen als ze dit vertelt. 
‘Zo blij was ik. En dan kom ik beneden, en gelukkig stond mijn zuster daar en toen 
zeg ik: zullen we maar meteen gebak gaan eten’. Het zijn vreugdetranen die Toos liet 
zien. Deze emoties over de diploma-uitreiking lang geleden, benadrukken nog eens 
hoe belangrijk het voor haar was dat ze slaagde voor dit examen. Haar toekomst en 
broodwinning voor haar twee jonge kinderen en haarzelf hingen hiervan af.

Emoties kwamen tijdens het vertellen van herinneringen in vele vormen naar voren. 
Het kon gaan om emoties van lang geleden, maar het vertellen over herinneringen 
kon eveneens emoties oproepen. Het verdriet, waarover de moeders en dochters 
vertelden of dat naar boven kwam tijdens het vertellen, kon eveneens leiden tot 
verdieping van hun levensverhaal. 
 Duidelijk wordt ook hoe tijdgebonden en hoe verschillend er over het tonen 
van emoties werd gedacht. In hoofdstuk VI wordt hier verder op ingegaan. Tijdens 
verdrietige momenten liet ik de vrouwen rustig uithuilen, af en toe mompelde ik 
iets als: ‘ja, het is moeilijk’. Th ompson schrijft hierover: “Usually an unembarrassed, 
sympathetic response is all that is needed in this situation: expressing the feelings 
will in itself have been positive”.61 

2.5 TERUGBLIK

“Als iemand je interviewt word je gedwongen om iets te formuleren wat je misschien 
anders niet had gedaan. Soms zeg je ook wel eens iets in een interview waar je zon-
der interview niet op gekomen was, een goede vraag waardoor je wordt gestuurd”.

Harry Mulisch, “Een schrijver is een man van het woord”62 

De bespiegelingen en vertelvormen van de moeders en dochters laten zien hoe deze 
kunnen leiden tot verdieping van de inhoud van hun levensverhaal en vormen zo 
een extra bron van kennis voor dit onderzoek. 
Zo was in de motieven om mee te werken aan dit onderzoek te horen hoe ingewik-
keld en ingrijpend tot dan toe onbesproken delen in hun leven waren. De moeders 
en dochters uit dit onderzoek verkeerden in de jaren vijftig in een uitzonderingspo-
sitie en kenden niemand in vergelijkbare omstandigheden met wie ze hun ervarin-
gen konden delen. Het was voor velen dan ook voor het eerst dat ze zo uitgebreid 
over hun leven konden vertellen.
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 Uit de zelfbespiegelingen kwam soms een ander beeld van de vrouwen te voor-
schijn, dan op grond van hun feitelijke levensverhaal kon worden verwacht. Strijd-
bare moeders lieten ook hun twijfels horen en aarzelende vertellers keken met over-
tuiging terug op hetgeen ze in hun leven bereikt hadden. De bespiegelingen van 
de vrouwen konden zo leiden tot bevestiging, nuancering of bijstelling van het 
beeld dat uit hun levensverhalen was ontstaan. In de bespiegelingen was regelmatig 
een spanningsveld tussen sociale belemmeringen en agency te horen. Dat gebeurde 
vooral als de vrouwen vertelden over hun houding ten opzichte van de samenleving 
en de keuzes die ze in hun leven gemaakt hebben. 

In de bespiegelingen omtrent de sociale omgeving wordt duidelijk hoe in de 
jaren vijftig “anders zijn” wegens eenouderschap en kostwinnerschap van de moe-
ders kon leiden tot sociale belemmeringen. Gescheiden moeders en hun dochters 
kregen te maken met stigmatisering. Ook de weduwes verkeerden in een uitzon-
deringspositie. De sociale omgeving bemoeide zich ongevraagd met hen en wedu-
wes kregen het idee dat zij zich moesten verantwoorden. Opvallend is dat het hier 
ogenschijnlijk gaat om vrouwen die in dezelfde maatschappelijke positie verkeren. 
Zowel de gescheiden moeders als weduwes stonden immers aan het hoofd van 
een eenoudergezin en verdienden met werken de kost. Maar uit de bespiegelingen 
komt naar voren dat de omstandigheden die hiertoe leidden, in hoge mate de reac-
ties uit de sociale omgeving bepalen. 
 De moeders verweerden zich ook, dat lieten ze nadrukkelijk horen. Vooral in de 
bespiegelingen van gescheiden moeders kwam tot uiting hoe strijdbaarheid soms 
een intergenerationeel patroon was dat ze van huis uit hadden meegekregen. Deze 
houding pasten de vrouwen ook in hun eigen leven toe. Voor weduwes was strijd-
baarheid meer een opstelling die soms noodzakelijk was om zich te handhaven. 

De vorm van het vertellen vormt eveneens een extra bron van kennis. Door 
de vrijheid die de vrouwen kregen om hun levensverhaal naar eigen inzicht te 
vertellen, kwamen aspecten naar voren die bij de aanvang van dit onderzoek niet 
waren voorzien. Zo kwam het intergenerationele patroon van eenouderschap en 
kostwinnerschap waarover gescheiden moeders vertelden, onverwacht naar voren. 
Dit patroon zal verder uitgediept worden in hoofdstuk IX over intergenerationele 
patronen.
 Opvallend is voorts dat veel vrouwen hun levensverhaal in een monoloog vertel-
den, een manier van vertellen die vooral aan mannen wordt toegeschreven. Zo kan 
de manier van vertellen de inhoud van levensverhalen bevestigen. De verhaalstijl 
waarin de vrouwen hun levensverhaal vertellen, leidt eveneens tot verdieping van 
de levensverhalen. In sommige levensverhalen is de romanstijl te herkennen, terwijl 
in andere ook de schelmen- en avonturenroman herkenbaar zijn. Deze verhaalstij-
len benadrukken iedere keer de wijze waarop de vrouwen terugkijken op hun leven 
en kunnen een ombuiging aan de inhoud van het verhaal geven, wanneer episoden 
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met een verdrietige achtergrond op een schelmse manier worden verteld. 
 Het wisselen van de persoonsvorm, het ontbreken van een volgorde in het vertel-
len van hun levensverhaal, de verdwenen delen uit hun herinnering en de emoties 
waarover ze vertellen, of die naar boven kwamen tijdens het vertellen, benadrukken 
het ingrijpende karakter van sommige episodes in hun leven. Al deze facetten vor-
men elk op zich én als geheel een extra bron van kennis om inzicht te krijgen in de 
levens van deze vrouwen. 
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HOOFDSTUK III

ALLEENSTAANDE MOEDERS ALS KOSTWINNER IN 
DE JAREN VIJFTIG 

DEEL 1: DE OORZAAK VAN HUN KOSTWINNERSCHAP

3.1 INLEIDING

Voordat de moeders uit dit onderzoek kostwinner werden, hadden ze een moei-
lijke periode achter de rug vanwege het overlijden van hun man, echtscheiding 
of ongehuwd moederschap. Voor de weduwes kwam het overlijden van hun man 
soms onverwacht, maar in een aantal situaties ging er een ziekteperiode met veel 
onzekerheid aan vooraf. De echtscheidingen kwamen meestal tot stand na een tijd 
van onenigheid, ruzie en twijfel. En de ongehuwde moeder die meewerkte aan dit 
onderzoek kreeg tijdens haar zwangerschap onverwacht van haar vriend te horen 
dat hij al getrouwd was. Voor de weduwes was er, doordat hun man op jonge leef-
tijd was overleden, geen of onvoldoende weduwepensioen opgebouwd en de ge-
scheiden moeders kregen te weinig alimentatie om hun gezin van te onderhouden. 
De moeders kregen te maken met een sterke daling van inkomsten en dit was de 
oorzaak voor hun kostwinnerschap.

De moeders die meewerkten aan dit onderzoek zijn geboren tussen 1914 en 
1928 (zie bijlage twee). Volgens de indeling van Becker die generaties naar opeen-
volgende clusters van geboortejaargangen heeft beschreven, behoren de moeders 
uit dit onderzoek tot de vooroorlogse generatie. Deze generatie heeft in hun jeugd-
jaren de economische crisis van het midden van de jaren dertig meegemaakt en 
kreeg daarna te maken met de Tweede Wereldoorlog. Hun kinderjaren zijn meestal 
uiterst conventioneel verlopen. Vader’s wil was wet en moeders waren aan huis en 
haard gebonden. De mannen en vrouwen van deze generatie hebben hun waar-
denoriëntaties verworven in een traditionele periode met een strakke seksuele mo-
raal, een hoog arbeidsethos en gezagsgetrouwheid. Voor vrouwen was vooral de rol 
van echtgenote en moeder weggelegd. Vrouwen stopten meestal met werken als zij 
trouwden. De meeste vrouwen uit deze generatie hebben dan ook geen zelfstandig 
beroepsleven kunnen leiden.1 
 Uit landelijke gegevens komt naar voren dat vrouwen in de leeftijdsgroep van 
de moeders niet zo jong trouwden en kinderen kregen. De helft van deze vrouwen 
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was met ruim 25 jaar getrouwd en kreeg het eerste kind toen ze ongeveer 28 jaar 
waren.2 Hoe hoger het opleidingsniveau van vrouwen, des te later trouwden ze en 
kregen ze hun eerste kind.3 

Gehuwde vrouwen beschikten nog over weinig rechten. Op grond van het 
Burgerlijk Wetboek waren vrouwen “gehoorzaamheidsplichtig aan de man” en 
in wettelijk opzicht “handelingsonbekwaam”.4 Dat betekende onder meer dat 
zij zonder toestemming van hun man geen fi nanciële transacties konden ver-
richten.5 De opheffi  ng van de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen 
vond in 1957 plaats, maar tot 1970 bleef de man formeel het “hoofd der echt-
vereniging”.6 
 Echtscheiding, jonge verweduwing en ongehuwd moederschap kwamen in de 
jaren vijftig weinig voor.7 Jaarlijks vonden gemiddeld zo’n zesduizend echtschei-
dingen plaats. Het ging in 1950 om drie en in 1959 om twee echtscheidingen per 
duizend echtparen.8 Daarnaast waren er per jaar tussen de 785 en 1008 scheidin-
gen van tafel en bed.9 Over het voorkomen van jonge verweduwing in gezinnen 
met minderjarige kinderen bestaan minder gegevens. Wel blijkt uit de Volkstelling 
in 1960 dat er toen 112.124 verweduwde vrouwelijke gezinshoofden tot 64 jaar 
waren, waarvan 15.169 (13,5%) met een beroep.10 Het aantal buitenechtelijke ge-
boorten was meestal één per honderd levendgeborenen.11

De moeders uit dit onderzoek wijken dus om verschillende redenen af van de 
meerderheid van hun generatie. Na het wegvallen van hun man kwamen zij aller-
eerst aan het hoofd van hun gezin te staan. Daarnaast werden ze vanwege het gemis 
aan inkomsten van hun man kostwinner voor hun gezin. Vanwege het geringe 
aantal eenoudergezinnen in de jaren vijftig verkeerden de moeders in een uitzon-
deringssituatie en moesten zij zonder voorbeelden in hun omgeving hun leven zelf 
vorm geven. 

Afgaande op publicaties van sociologen in de jaren vijftig lijken er geen eenou-
dergezinnen te bestaan. Zo kwamen eenoudergezinnen niet ter sprake in de stu-
dies van Banning, Ponsioen en Veldkamp en Kooy.12 Zij constateerden wel dat zich 
veranderingen in het gezinsleven hebben voorgedaan. Zo onderscheidde Banning 
in 1953 een nieuw gezinstype op basis van gelijkwaardigheid van man en vrouw.13 
De gezinssociologen Ponsioen en Veldkamp onderscheidden in 1956 zes gezinsty-
pen: het “patriarchale gezin” dat op het platteland nog wel voorkomt, waarbij “de 
man als hoofd absoluut heer en meester is en beschikt over zijn vrouw en kinderen 
als het zijne, primair als arbeidskrachten”; het “open gezin binnen een gesloten 
kring, dorp of buurt” dat vooral in het dorpse milieu te vinden is; het “gesloten 
19e eeuwse gezinstype” dat fungeert als “vluchtheuvel” ten opzichte van de bui-
tenwereld, dat in sommige “standskringen” nog voorkomt; het “schijngezin” dat 
zich voor de buitenwereld als warm gesloten gezin voordoet, maar waar inwendig 
hevige spanningen heersen; het “kosthuisgezin” met wel een gemeenschappelijk 
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huis, maar waar verder veelal buitenshuis geleefd wordt en ten slotte een nieuw 
gezinstype dat wordt omschreven als het “open gezin in de open maatschappij”. 
Hierbij zijn man en vrouw “gelijken in hun verhouding naar de maatschappij en 
in de regeling van het gezinsleven”.14 De gezinssocioloog Kooy onderscheidde het 
“moderne geïndividualiseerde gezin” dat hij omschreef als een democratisch gezin 
waarbij man en vrouw gelijkwaardig zijn en waarbij ieder individueel gezinslid 
grote verantwoordelijkheid draagt. Dit gezin dat op grond van wederzijdse aff ectie 
tot stand komt, is volgens hem een kwetsbaar gezin geworden. Doordat het mo-
derne gezin een leven leidt zonder inmenging van vroegere derden, is er meer kans 
op uiteenvallen, aldus Kooy.15 
 Deze sociologen beschreven alle vier dus wel een nieuw gezinstype waarbij spra-
ke is van meer gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, maar gingen niet in op 
de situatie van eenoudergezinnen. Ook Kooy, die wel aandacht besteedde aan de 
toename van en verklaringen voor echtscheidingscijfers vanaf het einde van de ne-
gentiende eeuw tot 195016, ging niet zo ver dat hij het eenoudergezin in zijn studie 
betrok. Dat geldt eveneens voor zijn studie van twintig jaar later getiteld “Het 
modern-westers gezin”. Ook hierin weer uitgebreid aandacht voor het verschijnsel 
echtscheiding, maar geen aandacht voor het eenoudergezin als gezinstype.17 Maar 
ondanks het feit dat deze gezinssociologen voorbij gingen aan het eenoudergezin, 
blijken er wel degelijk van dit soort gezinnen bestaan te hebben.

Dit hoofdstuk gaat over de oorzaken van het kostwinnerschap van de moeders. De 
situatie waarin de moeders tijdens en na het wegvallen van hun man verkeerden, 
zou omschreven kunnen worden als een periode van crisis. Hoe een crisis verloopt 
hangt niet alleen af van de aard van de crisis, maar ook van de hulpbronnen in 
het gezin om met crises om te gaan en de wijze waarop betrokkenen de crisis 
defi niëren.18 
 De centrale vraag in dit hoofdstuk is hoe de moeders, na het wegvallen van hun 
man, hun weg vonden in de samenleving. Welke ervaringen hadden de gescheiden 
moeders in de periode voorafgaand aan hun echtscheiding en hoe hebben de 
weduwes het overlijden van hun man ervaren? Hoe reageerde de omgeving op 
het wegvallen van hun man en op het eenouderschap en kostwinnerschap van de 
moeders en in hoeverre waren kerk, geloof en levensovertuiging hierop van invloed? 
Welke oplossingen vonden de moeders die afweken van de norm om hun weg in de 
samenleving te vinden? En in hoeverre zijn verschillen tussen weduwes, gescheiden 
en ongehuwde moeders herkenbaar?
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3.2 DE MOEDERS OVER HUN ECHTSCHEIDING

Een echtscheiding is veelal een emotioneel proces waarin volgens Wallerstein en 
Blakeslee, die ouders en kinderen tien jaar na de scheiding hebben gevolgd, zich in 
grote lijnen drie elkaar overlappende stadia voordoen. Het eerste stadium begint 
met een toenemend ongelukkig gevoel binnen het huwelijk, wat uiteindelijk resul-
teert in het besluit om te scheiden. Het tweede stadium kan omschreven worden als 
de overgangsfase, waarbij ouders en kinderen te maken krijgen met nieuwe rollen 
en relaties binnen de nieuwe gezinsstructuur. Het derde stadium ten slotte wordt 
gekenmerkt door een hernieuwd gevoel van stabiliteit, waarbij er weer rust in de 
relaties komt.19

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in de jaren vijftig scheidden was ruim 
36 jaar en de gemiddelde huwelijksduur was ruim elf jaar.20 Bij 60% van de echt-
scheidingen waren minderjarige kinderen betrokken. De meeste gescheiden paren 
met minderjarige kinderen hadden een kind (46%) of twee kinderen (30%). Naar-
mate er meer minderjarige kinderen in het gezin waren, daalde het aantal echt-
scheidingen.21 De meeste echtscheidingen vonden relatief plaats in de provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland en in de grote steden Amsterdam, Rotterdam 
en ’s-Gravenhage.22 In plattelandsgemeenten met een agrarische beroepsbevolking 
kwamen echtscheidingen het minst voor. In het algemeen gold hoe groter het aan-
tal inwoners in een gemeente, hoe vaker echtscheiding voorkwam.23 
 Behalve met het kindertal, de regio en het inwonertal van de woonplaats, lijkt 
er ook een verband te zijn tussen de kans op echtscheiding en opleidingsniveau en 
economische afhankelijkheid van vrouwen. Zo blijkt dat vrouwen geboren tussen 
1903 en 1937 met een hoger opleidingsniveau bijna tweeëneenhalf keer zo vaak 
scheiden als vrouwen die een minder hoog niveau hebben bereikt. Voor vrouwen 
met een betaalde baan was de kans op echtscheiding ruim drie keer zo groot.24 Ook 
het beroep van de man blijkt van invloed te zijn op echtscheiding. Zo was de kans 
op echtscheiding in de jaren vijftig relatief het grootst bij mannen met vrije beroe-
pen, terwijl er bij bedrijfshoofden sprake is van een constant laag echtscheidings-
cijfer.25 Maar de absolute cijfers geven een ander beeld. Dan blijkt dat in diezelfde 
periode de meeste echtscheidingen voorkomen bij “handarbeiders” (in het bijzon-
der “overige handarbeiders”), gevolgd door “employés”.26 Kooy komt in 1957 op 
basis van gegevens van het CBS voorts tot de conclusie dat een groot leeftijdsver-
schil tussen man en vrouw en het trouwen op jonge leeftijd de echtscheidingskans 
vergroten.27 Ook waren er verschillen naar geloof. Zo kwam echtscheiding in de 
jaren vijftig relatief minder voor bij gereformeerden en rooms-katholieken en vaker 
bij kerkelijk “gemengde” huwelijken, in het bijzonder wanneer een van de partners 
rooms-katholiek was.28 
 De echtscheidingen van de moeders vonden plaats in een tijd dat kerken hier 
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afwijzend tegenover stonden. Zo huldigde de Rooms-Katholieke Kerk de opvat-
ting dat het huwelijk uit zijn aard onontbindbaar is, omdat het huwelijk als één der 
zeven sacramenten beschouwd wordt. Het huwelijk valt onder de jurisdictie van de 
kerk en kan slechts vanwege bijzondere omstandigheden door een kerkelijke auto-
riteit worden ontbonden. Het standpunt van de protestantse kerken ten opzichte 
van echtscheiding is verschillend. In de Hervormde Kerk is het huwelijk nooit een 
sacrament geweest, terwijl in de Gereformeerde Kerken het huwelijk, behoudens in 
de bijbel genoemde gevallen,29 onontbindbaar is.30 

In partijprogramma’s van de meeste politieke partijen werd weinig aandacht be-
steed aan echtscheiding. Bij de christelijke partijen werd echtscheiding meestal in 
een negatief daglicht geplaatst. Zo was er in de verkiezingsprogramma’s van de Ka-
tholieke Volkspartij (KVP) in 1948 en 1952 één zin aan gewijd, namelijk “wettelij-
ke regeling op het tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen”. Daarvoor had de 
KVP nog in 1945 gesteld dat echtscheiding een “ramp voor de samenleving” bete-
kent.31 De Anti-Revolutionaire Partij (ARP) stelde in haar verkiezingsprogramma’s 
van 1948 en 1952 dat “maatregelen dienen te worden getroff en ter voorkoming van 
lichtvaardige echtscheidingen, en tot beteugeling van de leugenachtige praktijk om, 
met behulp van een niet-weersproken beschuldiging van een der beide echtgeno-
ten, tot huwelijksontbinding met wederzijds goedvinden te geraken”.32 In de pro-
gramma’s van de andere protestants christelijke politieke partijen en van de Partij 
van de Arbeid (PvdA) werd in de jaren vijftig niet over echtscheiding gesproken. De 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) besteedde daarentegen wel aan-
dacht aan huwelijk en huwelijkswetgeving. Over echtscheiding stelde de VVD in 
haar werkprogram in 1951 dat “uitbreiding van bestaande echtscheidingsgronden 
met ongeneeslijke krankzinnigheid” wenselijk is. Ook pleitten zij voor vereenvou-
diging van de echtscheidingsprocedure na een scheiding van tafel en bed.33

Over de oorzaken van echtscheidingen bestaan verschillende ideeën. Zo veron-
derstelt de rechtsgeleerde Wijsman in 1946 dat de toename van het echtscheidings-
cijfer eerder toe te schrijven is aan de omstandigheid dat de huwelijken niet op de 
juiste wijze tot stand komen of aan “het feit dat de echtgenooten zich eerder bewust 
de mislukking van hun huwelijk realiseeren”. Andere oorzaken zoekt Wijsman on-
der meer in de emancipatie van de vrouw en haar grotere economische onafhanke-
lijkheid, kinderloosheid en dalend geboortecijfer.34 Uit de NIPO-enquête in 1952 
komt een ander beeld naar voren. Dan blijkt dat de ondervraagden als belangrijkste 
redenen voor echtscheiding noemden: zij pasten niet bij elkaar (30%) en ontrouw 
(27%).35 Zeven jaar na de studie van Wijsman die vooral gericht was op juridische 
aspecten van echtscheiding, vroeg de socioloog Banning zich af waarom men thans 
gemakkelijker breekt in vergelijking met vroeger. Hij veronderstelt op basis van ei-
gen waarneming de volgende motieven: het volkomen gescheiden zijn van woning 
en gezinsleven enerzijds en arbeidsleven anderzijds; de maatschappijcrisis vanwege 
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de werkloosheidsperiode van de jaren 1930-1940, de oorlogsjaren en de bezetting, 
het werken in Duitsland en het illegale werk; de invloed van de fi lm; individualisme 
en utilisme met recht op zelfontplooiing, waarbij gezinnen worden gehandhaafd 
zolang zij als nuttig worden ervaren en worden verbroken als zij schadelijk of lastig 
voor het individu worden.36 
 Over de oorzaken van echtscheidingen bestonden dus uiteenlopende ideeën. 
Opvallend daarbij zijn de verschillen in oorzaken voor de hogere echtscheidings-
frequentie die Banning en Wijsman noemen, en de oorzaken die uit een NIPO-
enquête naar voren komen. Daar waar Wijsman en Banning de oorzaken vooral 
verbinden met maatschappelijke ontwikkelingen, komen uit de NIPO-enquête 
juist echtscheidingsgronden op individueel niveau naar voren.

Maar welke redenen zien de moeders uit dit onderzoek voor hun echtscheiding? 
En welke ervaringen hebben zij als gescheiden moeder? Alvorens hier op in te gaan, 
volgt nu eerst een korte introductie van de gescheiden moeders die meewerkten aan 
dit onderzoek. 
 De gescheiden moeders uit dit onderzoek zijn geboren tussen 1914 en 1927. 
Hun opleidingsniveau is redelijk hoog. Twee moeders hebben na het gymnasium 
een opleiding op hbo-niveau gevolgd, de andere gescheiden moeders hadden een 
opleiding op mbo-niveau. Ze zijn getrouwd tussen hun 22e en 29e jaar. Hun echt-
genoten hadden de volgende beroepen: barkeeper, boekhouder, kunstenaar, ma-
gazijnmeester, medicus, stationschef en vertegenwoordiger. Vier moeders hebben 
een of twee kinderen en drie moeders hebben drie of vier kinderen. Twee moeders 
zijn gescheiden toen ze drie jaar getrouwd waren, vijf moeders scheidden na tien 
tot zeventien jaar huwelijk. Ten tijde van hun echtscheiding woonden vier moeders 
in de provincie Noord-Holland, twee in Zuid-Holland en een moeder woonde in 
Friesland. Vijf moeders woonden toen in de grote steden Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam, een moeder woonde in een middelgrote gemeente en een in een plat-
telandsdorp. Drie moeders waren nederlands hervormd, de andere vier waren ge-
reformeerd, rooms-katholiek, doopsgezind of niet aangesloten bij een kerkgenoot-
schap. Enkele gescheiden moeders waren “gemengd getrouwd” (zie bijlage twee).

Na deze eerste kennismaking met de gescheiden moeders vertellen hierna twee 
moeders hoe geloof en kerk een rol speelden, eerst bij hun huwelijk en later bij 
hun echtscheiding. Allereerst komt moeder Dora aan het woord. Haar vader was 
leraar en haar moeder werkte voor haar huwelijk in de verpleging. Dora heeft na 
de mulo diverse boekhouddiploma’s behaald en werkte als kantoorbediende. Haar 
ouders waren gereformeerd en hoorden tot de vrijzinnige richting. Later werden 
ze lid van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, een afsplitsing van de 
Gereformeerde Kerk, die is ontstaan vanwege verschillen van uitleg van een bijbel-
fragment.37 Vervolgens vertelt moeder Flora die in een rooms-katholiek gezin op-
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groeide over de negatieve reacties op haar huwelijk en echtscheiding. Haar ouders 
hadden een uitgeverij. Flora is geboren in 1920. Na het gymnasium volgde ze de 
Academie van Beeldende Kunsten. Daarna komen de echtscheidingsgronden van 
de andere moeders ter sprake. Vervolgens wordt ingegaan op twee andere aspecten 
die in de levensverhalen van de gescheiden moeders naar voren kwamen: de schuld-
vraag en hun ervaringen met schande en sociale uitsluiting.

‘Scheiden deed je niet’
Moeder Dora ontvangt mij in haar gezellig ingerichte fl at. Ter voorbereiding op het 
interview heeft zij haar levensloop in hoofdlijnen uitgewerkt op de computer. Dora 
omschrijft zichzelf als tegendraads en eigenzinnig. Toen ze bevriend raakte met een 
barkeeper en met hem wilde trouwen, waren haar ouders daar op tegen. ‘Want ik 
ben getrouwd zonder dat mijn ouders het wilden. Dat mocht dus niet. Want, ja, mijn 
man was barkeeper. Nou ja, en dan uit een gereformeerd gezin. Nou ja, dat mocht niet’. 
Ze trouwde ondanks deze tegenwerpingen in 1944 en ze kregen twee kinderen. 
Haar man werkte inmiddels bij de grote vaart en was vaak lang van huis. Ze be-
sloten om te emigreren. Haar man vertrok als eerste en Dora zou in de tussentijd 
geld verdienen om met het gezin over te komen. Haar man dronk al veel voor zijn 
vertrek en was in het buitenland nog meer gaan drinken. Dora: ‘Toen schreef degene 
die borg voor hem stond: je kan beter gaan scheiden. Want hij heeft hier delirium gehad, 
delirium tremens’. Dora heeft dit advies opgevolgd en in 1954 echtscheiding aange-
vraagd. Haar familie die eerst tegen haar huwelijk was, keerde zich nu fel tegen deze 
echtscheiding. Dora: ‘Schandelijk. Schande. In mijn familie helemaal. Allereerst om-
dat ze gereformeerd waren en ten tweede dat kwam in onze familie niet voor. Scheiden 
deed je niet. Dat deed je niet. Dat vonden ze schandelijk. Dat hoorde gewoon niet, dat 
hoorde niet hè. Moesten ze zeggen: mijn dochter is gescheiden. Het idee’. Haar moeder 
legt een relatie met het geloof: ‘wat God verbonden heeft, hè’.
 ‘Je moet jezelf maken’, dat is het uitgangspunt in het leven van Dora. Ze vertelde 
mij dit direct aan het begin van het interview. Maar dit ging niet vanzelf. Dora 
heeft zich in haar leven een weg moeten banen waarbij ze herhaaldelijk te maken 
kreeg met beperkingen die haar sociale omgeving haar wilde opleggen. Dat begon 
toen haar ouders zich verzetten tegen haar huwelijksplannen. Toen ze na een aan-
tal jaren huwelijk wilde scheiden, verzetten haar ouders zich wederom tegen haar 
plannen. Ook nu brengt Dora deze afwijzing in verband met het geloof van haar 
ouders, maar ze laat daarnaast horen hoe echtscheiding niet paste in haar familie.
 Haar levensverhaal laat zo zien hoe vrouwen uit de vooroorlogse generatie te 
maken kunnen krijgen met beperkingen die hun familie wil opleggen als het gaat 
om de keuze van een huwelijkspartner en echtscheiding. Opmerkelijk is dat de 
bezwaren van haar familie tegen haar man naar de achtergrond  verdwijnen op het 
moment dat Dora aangeeft dat ze van hem wil scheiden. Dan overheerst de angst 
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voor schande. Maar Dora heeft zich niet laten weerhouden door beperkingen die 
zij opgelegd kreeg. Ze laat in haar levensverhaal duidelijk doorklinken hoe ze iedere 
keer de ruimte heeft genomen om haar leven zelf vorm te geven. 

‘Hij sleepte me naar een of andere pater toe’
Moeder Flora ontvangt mij in haar ruime appartement met uitzicht op de bossen. 
Flora maakt een bescheiden indruk en omschrijft zichzelf als ‘niet zo verschrikkelijk 
ambitieus’. Toen Flora zich wilde verloven, maakten haar ouders bezwaar. ‘Hij was 
artiest hè. Daar waren ze niet erg dol op dat ik met hem in zee wilde gaan’. Toen ze 
haar vader van haar trouwplannen vertelde, zei hij: ‘Waarom wil je dat? Ik zei: nou 
hij zegt dat hij van mij houdt. Toen zei hij: nou ik neem aan dat als hij dat zegt, hij het 
tegenovergestelde bedoelt. Ik herinner me nog wel dat mijn vader dat zei’, vertelt ze la-
chend. Flora kreeg naast de bedenkingen van haar vader ook nog een waarschuwing 
in de trein. Het was tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Ik herinner me wel, dat ik op de 
terugweg in een onverlichte coupé zat, met een vrouw die me onderweg een heel verhaal 
ging vertellen over haar huwelijk. Ze vertelde dat ze met een artiest getrouwd was ge-
weest. Dat ze daar zo’n ongelukkig leven mee had gehad’. Als Flora hier aan terugdenkt, 
zegt ze: ‘Heel idioot, dat je eigenlijk een soort waarschuwing krijgt van: doe dat niet, 
mens doe dat niet, want dat gaat niet goed. Dat je dan zoiets overkomt. Heel vreemd’. 
Ondanks deze waarschuwingen trouwde ze in 1944 en ze kregen drie kinderen. 
Flora voelde zich niet gelukkig in haar huwelijk. Flora: ‘Ik heb altijd getwijfeld of hij 
wel echt verliefd op mij was. Hij wilde wel met mij trouwen, maar daar heb ik altijd 
erg aan getwijfeld’. Ze omschrijft haar man als lastig. Er waren hevige ruzies. ‘Hij 
kon ook wel slaan en tegen me te keer gaan. En hij treiterde wel, hij zag kans om te 
treiteren en mij daarmee op de kast te jagen. En dat lukte wel hoor, ik kan best op de 
kast terecht komen. Dus het waren altijd een beetje onverkwikkelijke ruzies’, zegt ze als 
ze hieraan terugdenkt. Flora had een tijdje een relatie met een andere man. Toen zij 
aan haar man vertelde dat ze van hem wilde scheiden, reageerde hij afwijzend. ‘Hij 
vond dat buitengewoon slecht van mij dat ik wilde scheiden’. Haar man betrok ook 
de kerk er bij. Flora: ‘Hij sleepte me naar een of andere pater toe, waar ik dan moest 
biechten en zo. Daardoor hoopte hij me weer op het rechte pad te krijgen’. Haar ouders 
schrokken in eerste instantie van haar echtscheidingsplannen, maar aanvaardden 
het later wel. Flora: ‘Ze zagen wel dat ik niet al te gelukkig was in dat huwelijk. 
Maar mijn moeder vond het aanvankelijk wel heel erg gênant. Ze vond het gênant, ze 
geneerde zich wel voor de omgeving min of meer’. Uiteindelijk werkten haar ouders 
mee om een echtscheidingsprocedure op gang te brengen en ze scheidden in 1956. 
 “God is inderdaad letterlijk overal en ziet alles”, aldus Stuurman. Hij is niet al-
leen aanwezig in de vorm van bewakers als de pastoor, biechtvader of katholieke 
onderwijzer, maar ook “als stem van het geweten”.38 Flora kreeg tijdens haar huwe-
lijk met “God in de vorm van bewaker” te maken toen haar man de kerk inscha-
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kelde om haar te weerhouden van haar voornemen om te scheiden. Dat gebeurde 
in een tijd dat het gebruikelijk was dat de pastoor, biechtvader en de katholieke 
dokter de moederschapsideologie overdroegen.39 “De zedelijke norm is gefundeerd 
in de goddelijke wet die verklaard en uitgelegd wordt door de kerk. Het is de kerk 
die het sociale leven ordent, niet de burgerlijke staat”, aldus Vega.40 Maar Flora is 
het daar niet mee eens. Ze is verontwaardigd over de wijze waarop geloof en kerk 
gebruikt werden, om haar aan banden te leggen. Ondanks de tegenwerking die ze 
ondervindt, zet Flora haar echtscheiding door. Flora stapte later uit de kerk. ‘Ik 
geloof absoluut niet meer in een Opperwezen die alle mogelijke dingen van je wil’.

Tussen de verhalen van Flora en Dora vallen enkele overeenkomsten op. Zo zijn 
de ouders van Flora evenals de ouders van Dora tegen haar huwelijk vanwege het 
beroep dat haar man uitoefent en maken haar ouders later eveneens bezwaar tegen 
haar voornemen tot echtscheiding terwijl het beroep van haar man in de tussentijd 
niet veranderd was. Kennelijk is de angst voor schande door een echtscheiding van 
een dochter groter dan een huwelijkspartner die niet past in de familie. Het bijzon-
dere in het verhaal van Flora is ook dat ze vertelt over een “waarschuwing” van een 
onbekende vrouw. 

Dora en Flora noemen alcoholisme, ontrouw en niet bij elkaar passen als echtschei-
dingsgronden. In de enquête van het NIPO uit 195241 wordt overmatig alcohol-
gebruik als echtscheidingsgrond niet genoemd. Toch speelt dit als reden voor echt-
scheiding in de levensverhalen van twee moeders mee. Door vier gescheiden moe-
ders wordt “uit elkaar gegroeid” als belangrijkste echtscheidingsgrond genoemd en 
twee keer was sprake van ontrouw. Bij de echtscheidingen speelde regelmatig ook 
(de nasleep van) de Tweede Wereldoorlog op de achtergrond mee. 
 In de verhalen van Dora en Flora waren zowel stemmen van vaders als van moe-
ders te horen. Hun vaders spraken zich duidelijk uit tegen hun aanstaande man. 
Het lijkt er op dat deze vaders in hun afwijzing een verbinding leggen met de sta-
tustoekennende functie van een huwelijk voor het gezin, waarbij er van uit gegaan 
wordt dat huwelijkspartners binnen de eigen stand gezocht moeten worden.42 Maar 
als het om echtscheiding gaat, dan zijn de stemmen van hun moeders te horen, 
die spreken over gevoelens van schande en schaamte. Bij de moeders lijkt zo hun 
sociale omgeving een belangrijke rol te spelen. Zij staan waarschijnlijk meer onder 
invloed van geloof en kerk. Maar het lijkt er ook op dat ze bang zijn dat hun eigen 
status – die toen in hoge mate bepaald werd door hun positie als gehuwde vrouw 
met kinderen – door een echtscheiding van hun dochter zou worden aangetast. 
 Opmerkelijk is dat de gescheiden moeders uit dit onderzoek regelmatig uit-
gebreid vertellen over de afwijzing van hun huwelijkspartner door hun ouders. 
Het zou er op kunnen wijzen dat zij door hier zo uitvoerig over te vertellen dit 
als copingstrategie gebruiken om hun eigen omstreden besluit tot echtscheiding, 
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ruim vijftig jaar geleden, in een bredere context te plaatsen. Over de term “coping” 
bestaan verschillende theorieën die regelmatig gebruikt worden in studies naar het 
combineren van arbeid en zorg door vrouwen.43 Groenendijk omschrijft op basis 
van enkele theorieën coping “als een verzameling van meer of minder bewuste stra-
tegieën om praktische en mentale problemen het hoofd te bieden”.44 Door uitge-
breid te vertellen over de afwijzing van hun huwelijkskandidaat door hun ouders, 
kan hun besluit tot echtscheiding zo genuanceerd worden. Deze achtergrondver-
halen laten nog eens duidelijk zien hoe levensverhalen een extra bron van kennis 
kunnen vormen. 

DE SCHULDVRAAG

Echtscheiding viel onder het Burgerlijk Wetboek. Hierin werden sedert 1886 de 
volgende echtscheidingsgronden onderscheiden: overspel; kwaadwillige verlating; 
veroordeling wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van vier jaren of langer, na het 
huwelijk uitgesproken; zware verwondingen of mishandelingen. 
De Hoge Raad heeft het in 1883 mogelijk gemaakt dat echtscheiding kon worden 
uitgesproken als één van de partijen overspel bekende. Deze gerechtelijke bekente-
nis leverde “volledig bewijs” op, waarna echtscheiding kon volgen. De gedaagde 
partij kon ook verstek laten gaan – verstek had dezelfde gevolgen als de bekente-
nis – waarop de toewijzing volgde. De “Grote Leugen” zoals deze procedure wel 
omschreven werd, was tot 1971 een zeer gebruikelijke methode om echtscheiding 
te verkrijgen.45 
 Echtscheiding op basis van onderling goedvinden was in die tijd onmogelijk. 
Wijsman stelt vast “dat de meerendeels conservatieve opvattingen der kamerleden 
iedere verbetering hebben tegengewerkt, ofschoon men in de practijk unaniem 
van meening is dat veranderingen zeer noodzakelijk zijn”. Als voorbeeld van ver-
anderde opvattingen noemt hij de actie van verschillende verenigingen omstreeks 
1925 om verandering in de wetgeving aan te brengen. “Het is merkwaardig dat 
deze acties voornamelijk zijn uitgegaan van het vrouwelijk deel van het Neder-
landsche volk”, aldus Wijsman. Deze commissies waren van mening dat echtschei-
ding met onderling goedvinden moest worden toegestaan en dat in elk geval meer 
echtscheidingsgronden in de wet moesten worden opgenomen.46 Wijsman pleitte 
voor verruiming van de echtscheidingswetgeving. “De wet moet zich dynamisch 
aanpassen aan de meening van het overwegende deel der bevolking, in plaats dat 
van de bevolking geëischt wordt dat zij zich aan een alleszins verouderde wetgeving 
houdt”, aldus Wijsman.47 Maar ondanks het pleidooi van Wijsman in zijn disser-
tatie uit 1946, zal het nog tot 1971 duren voordat de nieuwe echtscheidingswet-
geving in werking treedt. 
 

In de levensverhalen van de gescheiden moeders was regelmatig te horen hoe zij 
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zelf het initiatief tot echtscheiding namen. Dat is opmerkelijk want in de rubriek 
“Margriet Weet Raad” van het damesblad “Margriet” wordt duidelijk dat de morele 
maatstaven voor mannen en vrouwen toen duidelijk verschilden. Zo kregen vrou-
wen in deze rubriek het advies “om vooral geduldig te wachten tot hun man weer 
van zijn ‘afdwaling’ zou terugkeren”. Dit terwijl een vrouw geadviseerd werd om de 
“zuivere vriendschap” met een andere man te verbreken omdat haar man dit niet 
prettig vond.48 
 De moeders uit dit onderzoek laten zien dat er in die tijd ook vrouwen waren 
die er voor kozen om hun leven zelf vorm te geven en daarbij echtscheiding niet 
te schuwen. Maar niet alle mannen wilden hieraan meewerken. Hierover vertelt 
moeder Lena. Haar vader werkte als kantoorbediende. Haar moeder verdiende wat 
bij met een krantenwijk. Lena komt uit een klein gezin. Haar ouders hadden de 
weg gevonden naar de bureaus van de Neo-Malthusiaanse bond die hulp boden bij 
geboortebeperking.49 Nadat Lena de detailhandelsschool had doorlopen, ging ze 
werken. Ze trouwde in 1948 met een boekhouder en scheidde vijf jaar later. Na het 
verhaal van Lena wordt een relatie gelegd met de ervaringen over de schuldvraag 
van de andere gescheiden moeders.

‘De Contre-lettre’
Als Lena terugdenkt aan haar echtscheiding, zegt ze: ‘Nou ik denk ook dat de oorlog 
daar tussen gezeten had. Dat we toch allebei op drift geraakt waren. Dat dat ook wel 
een grote oorzaak geweest is hoor. Ik wil hem geen schuld geven hoor. Het ging niet en 
ik vond het het beste om vroeg te scheiden want ik wilde mijn kinderen niet in ruzie en 
ellende op laten groeien. En ik denk, ik heb zelf een paar handen, ik kan zelf werken’. 
Maar de man van Lena wilde niet scheiden. ‘Toen zei hij: onder één beding, ik neem 
de schuld niet op me. Toen zeg ik: nou dan doe ik dat. En toen heb ik een ‘contre-lettre’ 
gekregen. Lena laat mij de tekst zien, die als volgt luidt:

“De ondergetekende (naam echtgenoot) wonende te (gemeente) verklaart dat hij 
in het door hem in de echtscheidingsprocedure tegen zijn echtgenote (naam echt-
genote) het overspel uitsluitend heeft gesteld om tot echtscheiding te geraken en dat 
hij zijn echtgenote voor een persoon van eer houdt. (gemeente, maand en jaartal) 
(ondertekend door de echtgenoot)”.

De vader van Lena had geen bezwaar tegen de echtscheiding: ‘Mijn vader vond het 
prima. Ja hoor, die vond het prima. Het is beter dan een slecht huwelijk, zei hij. Mijn 
moeder vond het wel erg. En mijn christelijke familie vond het verschrikkelijk. Wat God 
verbonden heeft, mag een mensenhand niet scheiden. Maar God had het niet verbon-
den, want ik ben niet in de kerk getrouwd’, vertelt Lena lachend. 
 Strijdbaarheid is, zoals ook in het vorige hoofdstuk is beschreven, een terug-
kerend thema in het levensverhaal van Lena. Haar vooruitstrevende ouders geven 
haar ruimte om eigen keuzes in haar leven te maken. Maar desondanks klinkt in 
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haar levensverhaal ook door hoe christelijke familieleden op de achtergrond haar 
echtscheiding afkeuren. Hierdoor wordt duidelijk hoe geloof en kerk toch nog pro-
beren invloed uit te oefenen. Lena voelt zich hierdoor evenwel niet aangesproken. 
Ze laat ook duidelijk horen hoe de echtscheidingspraktijk van de “Grote Leugen” 
werd toegepast. Om tegen de wil van haar man te kunnen scheiden, neemt ze zelf 
de schuld op zich en kreeg hiervoor een “contre-lettre” die haar in ere herstelt. Lena 
legt voor haar echtscheiding een verband met de Tweede Wereldoorlog, maar haar 
besluit tot echtscheiding wordt ook ingegeven door het feit dat ze zich bewust is dat 
ze ‘zelf een paar handen’ heeft om te werken. 

Lena is niet de enige die de schuld voor de echtscheiding op zich nam. Ook andere 
moeders vertelden hierover, zoals moeder Louise. Haar man werd uitgezonden naar 
het buitenland en ontmoette daar een andere vrouw. ‘En ik ben heel rigoureus, heel 
radicaal. Dus dat had ik gehoord en toen heb ik hem een brief geschreven dat ik hem 
nooit meer wilde zien. Toen ben ik zelf erop uit gegaan voor die scheiding’. Haar man 
is rooms-katholiek en weigerde de schuld op zich te nemen. ‘En dat sleepte maar en 
dat sleepte maar. Ik zeg: weet je wat ik doe? Ik neem de schuld op me, dan ben ik er ten-
minste van af ’. Als ik haar vraag hoe dit voor haar was, zegt zij: ‘Vreselijk. Dat weet 
ik nog heel goed. Maar ik heb niet gehuild of zo. Ik heb die rechter niets laten merken’, 
aldus Louise. En moeder Nora zei tegen haar man nadat hij had verteld dat ze een 
blok aan zijn been is: ‘Nou dan moet je maar weggaan als ik een blok aan je been ben, 
dat maakt mij helemaal van de kook af. En het gaat nu ten koste van de kinderen. Dat 
vind ik het ergste. Dan gaan we er een streep onder zetten’. Ook moeder Elly vond 
het op een gegeven moment genoeg. ‘Ik zei: het is afgelopen, het is uit. Ik wil gaan 
scheiden, ik wil een nieuw leven opbouwen. Ik heb een totaal nieuw leven opgebouwd 
en ben weggegaan’. 

In totaal hebben zes van de zeven gescheiden moeders die meewerkten aan dit 
onderzoek zelf het initiatief tot echtscheiding genomen. Het is mogelijk dat hun 
relatief hogere opleidingsniveau en het feit dat enkele moeders al werkten tijdens 
hun huwelijk dit besluit hebben beïnvloed. De meeste echtscheidingsgronden zo-
als verwoord in het Burgerlijk Wetboek kwamen niet in hun levensverhalen voor. 
Daarom werd soms gebruik gemaakt van de “Grote Leugen” omdat echtscheiding 
met onderling goedvinden nog niet mogelijk was. Dat gebeurde in een tijd dat 
echtscheiding taboe was en vrouwen geadviseerd werd om zich min of meer onder-
geschikt aan hun man op te stellen en kerken zich veelal afzetten tegen echtschei-
ding. Ondanks deze beperkingen zetten de moeders wegens uiteenlopende redenen, 
de echtscheiding door. Maar het was geen gemakkelijke stap. De lichtvaardigheid 
waarmee echtscheidingen zouden worden aangegaan volgens eerder genoemde ver-
kiezingsprogramma’s van enkele confessionele partijen uit die tijd, komt afgaande 
op de levensverhalen van deze gescheiden moeders dus niet overeen met de realiteit. 
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SCHANDE EN SOCIALE UITSLUITING

“Een echtscheiding is doorgaans een bewijs van een mislukte aanpassing tussen de 
echtgenoten, maar het ontbreken van echtscheidingen levert geen bewijs van het te-
gendeel”, aldus Kooy.50 Deze genuanceerde opstelling jegens echtscheiding van een 
gezinssocioloog in de jaren vijftig vond in het dagelijks leven weinig weerklank. Uit 
enquêtes in 1947 en 1960 wordt het maatschappelijk klimaat rond echtscheiding 
duidelijk. Zo blijkt in 1947 dat 48% van de ondervraagden vond dat echtscheiding 
moeilijker gemaakt moet worden. Deze houding veranderde iets in de jaren vijftig. 
Want in 1960 was 39% deze mening toegedaan.51

 De gescheiden moeders vertelden regelmatig hoe hun echtscheiding gevoelens 
van schande bij familieleden opriep en hoe zij te maken kregen met sociale uitslui-
ting. Schande werd vaak in verband gebracht met geloof en kerk. Voor vrouwen uit 
katholieke huize was moederschap het enig denkbare lot en een eventuele misluk-
king van het huwelijk zou de vrouw aangerekend worden.52 Maar het waren niet 
alleen familieleden die hun echtscheiding afwezen. Dat overkwam moeder Nora 
die in 1920 is geboren. Haar vader was procuratiehouder en kwam zoals zij zelf 
omschrijft uit ‘een zwaar gereformeerd geslacht’. Haar opa was hoofd van een school 
met de bijbel en haar oma was dochter van een herenboer. Nora ging naar de h.b.s., 
volgde een secretaresseopleiding en ging daarna werken.

‘Dus ik zei: ja, hij is dood’
Moeder Nora ontvangt mij in haar comfortabele servicefl at. Ze maakt op mij een 
charmante en frivole indruk. In de gang hangt een prachtig portret van haar vader, 
een man met een karakteristiek gezicht. Ze vertelt haar verhaal aan een stuk door, 
springt soms van de hak op de tak, maar probeert iedere keer weer zelf de draad in 
haar verhaal op te pakken.
 Nora raakte in haar jeugdjaren bevriend met de zoon van een melkhandelaar, 
maar haar vader was het absoluut niet eens met deze vriendschap. Haar vriend ging 
naar Indonesië en Nora trouwde in 1947 met de handschoen53, zonder toestem-
ming van haar ouders. Ze reisde later naar haar man en ze kregen daar twee kinde-
ren. Toen ze na enige tijd terugkwamen in Nederland, vonden ze dat ze niet meer 
bij elkaar pasten en ze besloten te scheiden. Nora begon als secretaresse te werken 
en klom uiteindelijk op tot sales promotor. Voor dit werk was ze vaak van huis. 
Tijdens haar zakenreizen praatte zij zichzelf schoon, zoals zij dit zelf noemt: ‘Toen 
zeiden ze: vindt uw man dat nou niet erg dat u zo vaak van huis bent? En dan zei ik: ik 
heb geen man. Oh nee, is hij dood? En dan dorst ik niet te zeggen dat ik gescheiden was. 
Want een gescheiden vrouw was een del hè, dan was je uitgeschakeld. Dus ik zei: ja, hij 
is dood. Toen zeiden ze: waar is hij dan aan gestorven. En dan wist ik niks anders dan 
te zeggen: aan een hartstilstand’. Nora werd buitengesloten door vroegere vrienden. 
‘In die tijd was echtscheiding toch een blaam. Ik weet dat veel vrienden je afdankten 
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omdat ze bang waren dat de mannen op mij zouden vallen’. 
Bij Nora klinkt het maatschappelijk klimaat jegens echtscheiding door wan-

neer ze vertelt over schande en sociale uitsluiting. Maar zij benadrukt ook de ef-
fecten hiervan op haar werk. Om ruimte voor zichzelf te creëren kiest zij ervoor 
om tijdens zakenreizen haar echtscheiding te verbergen. Door te verkondigen dat 
haar man overleden is, hoopt ze de schande te ontlopen en te voorkomen dat ze 
buitengesloten wordt. Nora kan zich de gesprekken hierover met zakenrelaties nog 
letterlijk herinneren. 
 Nora omkleedt evenals andere moeders haar echtscheiding met een verhaal over 
weerstand van haar vader tegen haar vriend. Dit keer gaat het om verschillen in 
stand tussen haar aanstaande man en het milieu waar ze zelf uit komt. Tijdens het 
vertellen van haar levensverhaal was ze hier al mee begonnen, door direct aan het 
begin het accent te leggen op haar grootmoeder, de dochter van een herenboer. 

Andere gescheiden moeders vertellen eveneens over schande en sociale uitslui-
ting, zoals moeder Lena die hiervoor vertelde over de “contre-lettre”. Lena: ‘Mijn 
vriendenkring, dat waren AJC-vrienden. Daarvan zou je verwachten, zeer moderne 
opvattingen. Maar ik zal u zeggen als je gescheiden bent, valt dat ontzettend tegen’. 
Vroegere vrienden kwamen niet meer bij haar thuis. Als reden kreeg ze te horen: 
‘Het is niet gezellig bij je, want er is geen man’. Echtparen kwamen niet meer op be-
zoek: ‘Nee nooit. Nee hoor, altijd mensen die ook alleen waren. Maar gezinnen nooit’. 
Als Lena hier aan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik denk ook dat ze bevreesd waren: én ik was 
gescheiden, én ik werkte én ik was een geëmancipeerde vrouw. Ik was toch wel een ge-
vaar voor ze’. Het waren pijnlijke ervaringen die haar ook gevormd hebben: ‘Want 
ik had heel andere verwachtingen van mijn vrienden. Ja, dat heeft wel littekens achter-
gelaten hoor. Ik ben toch altijd terughoudend tegen ze’. Als Lena hieraan terugdenkt, 
zegt ze: ‘Dus het is een eenzaam gevecht eigenlijk geweest hoor. Maar ik kan niet anders 
zeggen, ik ben er toch wel sterk uit gekomen’. 
 Ook moeder Elly kreeg met sociale uitsluiting te maken: ‘Die scheiding maakt, 
ook dat de man er niet is, dat er mensen wegvallen die je niet meer ziet. Want het is niet 
meer die familie, nee het is een gescheiden vrouw’. Elly vertrok na haar echtscheiding 
met haar kinderen naar het buitenland. ‘Ik wou weg van het geroddel en het gedoe en 
al die toestanden van gescheiden vrouwen die met de rug aangekeken werden’. Of zoals 
moeder Flora het genuanceerd formuleert: ‘Mensen reageerden vaak een beetje nega-
tief op het feit dat je gescheiden was. Van ouders van vriendinnetjes heb ik dat wel eens 
gemerkt. Althans ik had het gevoel’. Of moeder Regina die zich minder herkenbaar 
maakte als ze op straat liep: ‘Dus ze kenden me niet als ik dan een zonnebril op had. 
Want anders dan zag je ze kijken allemaal hoor’. En tenslotte moeder Louise: ‘Je ging 
door het leven als: zij is een gescheiden vrouw. Het was altijd net of je een hoer was. 
Er werd altijd zo denigrerend over gepraat. Want het was altijd jouw schuld, nooit de 
schuld van de man. Dat was toen zo’.
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 Daar waar de gescheiden moeders vertelden over schande en sociale uitsluiting 
door hun sociale omgeving, is de reactie van de enige ongehuwde moeder uit dit 
onderzoek, moeder Rita, opmerkelijk. Als ik haar vraag hoe de omgeving hierop 
heeft gereageerd, zegt ze: ‘We woonden in Amsterdam aan een gracht en die is zo druk 
daar bemoeiden buren zich niet met elkaar’. Wel was er contact met een paar buren. 
Rita: ‘Maar voor de rest, ach, dat vonden ze eigenlijk, nou ja, verder heel gewoon geloof 
ik’. De familie reageerde positief: ‘Ja, mijn familie die was allemaal gek met hem. Het 
was een enig kind om te zien. Grote donkere ogen, ja. Het was een mooi kind, eerlijk 
waar’, aldus Rita. Mogelijk dat het intergenerationele patroon van eenouderschap 
in haar familie - haar grootvader overleed toen haar moeder twee jaar was en de 
ouders van Rita waren gescheiden - deze reacties heeft beïnvloed. Haar familie was 
al vertrouwd hiermee. 

Schande en sociale uitsluiting zijn terugkerende onderwerpen in de levensverha-
len van de gescheiden moeders. Gescheiden vrouwen werden in de jaren vijftig 
en zestig volgens Morée omschreven als “een getekende”, een “slechte vrouw”. Zij 
baseerde deze uitspraken op interviews met twee gescheiden moeders.54 Dit onder-
zoek bevestigt deze uitspraak van Morée. In de verhalen van de gescheiden moeders 
uit dit onderzoek klinken andere typeringen door als “del”, “hoer” of “gevaar”. Zij 
weken af van de sociale en morele normen in de jaren vijftig en werden daarom zelf 
ontweken. 
 Verontwaardiging en teleurstelling zijn gevoelens die regelmatig in de levens-
verhalen van de gescheiden moeders doorklinken. Contacten met echtparen ver-
dwenen naar de achtergrond. Hun ervaringen komen overeen met de opvattingen 
van Goode55 die van mening is dat de “status ambiguity” van gescheiden moeders 
groter is in vergelijking met weduwes met kinderen of moeders die getrouwd zijn. 
Sommige moeders reageerden hierop door met hun kinderen naar het buitenland 
te vertrekken of zich minder herkenbaar te maken of door te verkondigen dat hun 
man was overleden. 
 De ervaringen van de gescheiden moeders met sociale uitsluiting in de jaren 
vijftig worden in1983 nog bevestigd door Van den Akker en Zeijl. Zij kwamen tot 
de conclusie dat gescheiden moeders met jonge kinderen te maken krijgen met een 
afname van sociale contacten en dat er tevens sprake was van een verschuiving in 
de aard van de contacten. Contacten met echtparen verdwenen grotendeels. “De 
gescheiden moeder voelt zich ‘het vijfde rad aan de wagen’; met name de manne-
lijke partner mist een gesprekspartner; of ze heeft het idee dat ze als een bedreiging 
wordt ervaren”.56 Het lijkt er dus op dat er in de houding ten opzichte van geschei-
den moeders in die dertig jaar nog maar weinig veranderd was. 
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3.3 DE WEDUWES OVER HET OVERLIJDEN

Marris, die in de jaren vijftig in Groot-Brittannië weduwes van 25 tot 56 jaar heeft 
geïnterviewd die een tot drie jaar weduwe waren, omschrijft het overlijden van 
hun man als een grote wond, die langzaam heelt en littekens achterlaat. “Once the 
numbness of shock has worn off , the pain is at fi rst acute; gradually the attacks of 
sharp distress become less frequent, the despair duller, until at last grief is recalled 
only on rare occasions”, aldus Marris. In het algemeen duurde de acute fase van 
verdriet enkele weken en verminderde deze gedurende een jaar of langer. De wedu-
wes leken ongeveer twee jaar nodig te hebben om van hun verdriet te herstellen. Ze 
vertelden onder meer over verslechtering van hun gezondheid, slaapproblemen en 
verlies aan contact met de realiteit.57 Volgens Marris leek het er op dat de weduwes 
door het overlijden van hun man ook zichzelf verloren hadden, alsof zij treurden 
om hun eigen dood. De enige plek die niet beïnvloed was door zijn overlijden, was 
hun werk. Daarom hadden de weduwes de neiging om zo snel mogelijk weer aan 
het werk te gaan. “It was the one place where they could be their old selves again”, 
aldus Marris.58 
 Ook Bowlby, die bekendheid verwierf met zijn studie in 1952 naar de gevolgen 
van aff ectieve verwaarlozing van kinderen, heeft de fasen na het verlies van een 
dierbare uitgebreid beschreven. Hij onderscheidde drie fasen: de fase van protest, 
de fase van wanhoop en tenslotte de fase van loskomen. Deze indeling in fasen is 
kunstmatig, verschillende fasen kunnen elkaar overlappen en geleidelijk in elkaar 
overgaan.59 Later komt Nevejan op grond van een onderzoek in 1965 onder wedu-
wes in Nederland die drie tot negen jaar weduwe waren, tot de conclusie dat “er een 
lichte positieve aanwijzing bestaat van de mogelijkheid het verwerkingsproces in te 
delen in de fasen van Bowlby”.60 

In 1955 waren de belangrijkste doodsoorzaken voor mannen: “ziekten van 
bloedsomlooporganen” en “nieuwvormingen”. Doodsoorzaken vanwege “ziekten 
van ademhalingsorganen”, “ziekten van spijsverteringsorganen” en “wegverkeerson-
gevallen” kwamen veel minder vaak voor.61 
 Maar welke ervaringen hebben de moeders uit dit onderzoek met het overlijden 
van hun man? En welke ervaringen hebben zij als weduwe? Alvorens hier op in te 
gaan volgen nu eerst enkele achtergrondgegevens van de weduwes die meewerkten 
aan dit onderzoek. 

De weduwes uit dit onderzoek zijn geboren tussen 1920 en 1926. Een van hen 
heeft een hbo-opleiding, de andere vier hebben een opleiding op lbo-niveau. Drie 
weduwes waren tussen hun 20e en 22e jaar getrouwd, een op haar 24e en een we-
duwe was getrouwd toen ze 29 jaar was. Twee echtgenoten werkten als fabrieks- of 
landbouwarbeider, de andere mannen waren marinier, middenstander of vertegen-
woordiger. Twee weduwes hadden twee of drie kinderen, drie weduwes hadden vier 
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tot zeven kinderen. Twee weduwes waren vier of vijf jaar getrouwd toen hun man 
overleed en drie weduwes verloren hun man na negen tot dertien jaar huwelijk. Ze 
woonden ten tijde van het overlijden van hun man in de provincies Groningen, 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Vier weduwes woon-
den in een dorp en één weduwe woonde in een stad. Vier weduwes waren rooms-
katholiek en één weduwe was doopsgezind. 
 Hierna komen twee weduwes aan het woord. Eerst vertelt moeder Toos over het 
overlijden van haar man. Vervolgens komt moeder Dina aan het woord. Haar vader 
had een transportbedrijfj e en haar moeder deed schoonmaakwerk. Dina heeft na 
de lagere school een paar jaar de huishoudschool gevolgd en werkte daarna in een 
naaiatelier. Na haar huwelijk ging ze meewerken in de kruidenierswinkel van haar 
man. Haar man overleed later aan kanker. 

‘In het begin ben je helemaal verdoofd’
Moeder Toos ontvangt mij in haar seniorenfl at die uitkijkt op een drukke verkeers-
weg. ‘Ga daar maar zitten voor het raam’, zegt ze. De man van Toos overleed na een 
lang ziekbed in een ziekenhuis. Haar twee kinderen waren toen twee en vier jaar. ‘Ik 
werd midden in de nacht wakker gebeld dat mijn man overleden was. Ja, dat hadden 
ze ook niet hoeven doen, denk ik dan om drie uur. Dat zal ik nooit vergeten. Ik heb 
wekenlang die bel nog gehoord, bij wijze van spreken’. 
Voor de begrafenis was er een avondwake. Na afl oop kwam de pastoor haar condo-
leren. ‘Waar is de weduwe?’, hoorde ze de pastoor zeggen. ‘Daar sloeg ik van achter-
over. Niet fatsoenlijk zeggen: mevrouw. Weduwe! Nou dan gaf hij een slap handje. Weg 
was hij. En ik heb nooit meer een geestelijke gezien. Nooit meer. Dat is toch schandalig’. 
Toos was aanwezig bij de kerkdienst, maar ze mocht niet naar de begrafenis van 
haar man: ‘De dames gingen niet mee naar het kerkhof. Die gingen dan de volgende dag 
of uren naderhand’. Over de rekening van de kerk voor de begrafenis is Toos niet te 
spreken. ‘Ik moest toen 350 gulden, dat was heel veel, geven voor die mis zal ik maar 
zeggen, toen hij begraven werd dan hè. En ik was zo kwaad op die pastoor. De koster 
zou het komen halen. Ik zeg: niks ervan de pastoor kan het komen halen, want anders 
betaal ik het niet. Zo kwaad was ik’.
 Toos vertelt als een van de weinige weduwes uitgebreid over haar gevoelens na het 
overlijden van haar man. ‘In het begin ben je helemaal verdoofd’, zegt ze. ‘Dat is heel 
gek. We woonden vlakbij het kanaal, daar wou ik toen nog inspringen. Dat heb ik maar 
niet gedaan’. Als ze aan die tijd terugdenkt, zegt ze: ‘Ja, ik heb het gered met hangen 
en wurgen en vallen en opstaan natuurlijk hè. Dus, ja, ik moest wat. Ik zeg wel eens, het 
gaat gewoon in een waas voorbij eigenlijk. Heel gek’. Na het overlijden van haar man 
kreeg Toos keelklachten. Toen ze hiermee naar de huisarts ging, kreeg ze van hem te 
horen: ‘Je moet gaan werken. Ja, ga maar werken’. Ze ging eerst op een kantoor wer-
ken en daarna deed zich de kans voor om fi liaalhoudster van een winkel te worden. 
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 ‘Ik heb het gered’, zegt Toos als ze terugkijkt op haar leven. Deze uitspraak laat iets 
zien van de moeilijke opgave waar ze voor kwam te staan na het overlijden van haar 
man. De aanmoediging van haar huisarts gaf haar ruimte om te gaan werken in een 
tijd dat buitenshuis werken van moeders met jonge kinderen veelal werd afgewezen.
 Toos is regelmatig verontwaardigd en geeft ruimte aan haar emoties. Ze is kwaad 
over de handelswijze van de kerk, over de pastoor die haar niet bij naam aanspreekt 
maar als weduwe en over de hoge begrafeniskosten. Opmerkelijk is dat Toos als 
weduwe laat horen hoe zij zelf haar grenzen stelt aan de handelswijze van de kerk. 
In het levensverhaal van Toos is tevens te horen hoe in een klein dorpje in Zuid-
Nederland bij begrafenissen alleen mannen naar het kerkhof mogen. 

‘Je leven gaat verder’
De man van Dina had een lang ziekbed. ‘Maar ja vroeger zeiden ze niet wat je had, 
hè, dat werd niet gezegd’. Maar ze wilde duidelijkheid ook vanwege de voortgang 
van de winkel en ging naar de huisarts. ‘En toen schudde hij met zijn hoofd en zegt: 
het kan zes maanden duren, zes weken duren, maar terug komt het’. Dina durfde het 
niet aan haar man te vertellen en moest dit geheim alleen dragen. Ook het zieken-
huis gaf geen openheid. Een week voordat haar man overleed, hebben de artsen 
uiteindelijk met haar man gesproken. Toen ze bij hem op bezoek kwam, zei hij: 
‘Nou, ik ben toch ook stom hè, want het is natuurlijk helemaal niks meer met mij hè’. 
Haar man regelde voor zijn overlijden allerlei zaken voor de kinderen, maar gaf 
Dina ook een boodschap mee voor haar toekomst door te zeggen: ‘Natuurlijk ben 
je verdrietig, maar je leven gaat verder. Je bent nog zo jong. Wat op je weg komt, moet 
je niet denken dat kan niet, want hij is mijn man geweest. Moet je gewoon doen wat er 
op je weg komt. Alleen hoop ik dat ik in gedachten blijf, in herinnering’. 
 Alleen de oudste kinderen mochten mee naar de begrafenis. Dina: ‘Vroeger nam 
je geen kinderen mee naar de begrafenis’. Na het overlijden zette Dina de winkel al-
leen voort. Ze kreeg veel steun uit haar omgeving. ‘Iedereen vindt je dan zielig, dus 
je wordt gevraagd’. Ook de kinderen werden verwend: ‘Ja, het waren toch de zieltjes 
eigenlijk hè’, zegt Dina lachend. ‘Ze hadden geen vader meer en hun moeder moest nog 
werken. Dus dan werden ze overal verwend’.

Dina laat horen hoe in de jaren vijftig artsen nog zeer terughoudend zijn met het 
geven van informatie over de levensverwachting van patiënten. Pas aan het einde 
van zijn leven geven de artsen in het ziekenhuis hem duidelijkheid. Haar man gaf 
Dina ook ruimte voor een nieuw leven met zijn boodschap ‘Je leven gaat verder’. 
Door deze boodschap werd het voor haar gemakkelijker om later te hertrouwen 
met een buurtgenoot die haar man ook kende. Dina en haar kinderen krijgen na 
het overlijden van haar man veel steun uit de omgeving. Ze verbindt dit ook met 
haar kostwinnerschap: de kinderen hadden na het overlijden van hun vader ook 
nog een moeder die moest werken.
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 Van de vijf weduwes die meewerkten aan dit onderzoek zijn drie mannen overle-
den aan kanker, één aan polio en van één echtgenoot is de doodsoorzaak onbekend, 
hij overleed volkomen onverwacht. De eerste man van de moeder die twee keer 
weduwe werd, overleed in een concentratiekamp. 

OPVANG VOOR WEDUWES

De weduwes spraken in tegenstelling tot de gescheiden moeders niet over sociale 
uitsluiting. Zij werden juist goed opgevangen door familieleden en vrienden. De 
weduwe geniet volgens Goode aanzienlijk meer sympathie, krijgt ongevraagd hulp 
en kan een beroep doen op vrienden en verwanten.62 Lopata onderscheidt vier 
groepen van factoren die de sociale integratie van en steun voor weduwen beïnvloe-
den. Allereerst de maatschappij zelf, haar structuur, samenstelling en cultuur. Ver-
volgens de sociale omgeving waarin vrouwen wonen, dan de familie en het sociale 
netwerk en ten slotte de persoonlijke hulpbronnen van de weduwes zelf.63 
 Hiervoor was al te lezen hoe de kinderen van Dina verwend werden door hun 
omgeving. Ook andere weduwes vertelden hierover, zoals moeder Willy: ‘Ik had 
vrienden en die waren geweldig voor mij. Daar ging ik ook altijd mee op vakantie en zo. 
Ja, die deden ook heel veel met mijn zoon en zo. Dan gingen we kamperen. Die hadden 
ook kinderen van die leeftijd’. En moeder Sonja die in Rusland geboren is, vertelt: ‘Ik 
had veel vriendinnen. Daar heb ik heel veel steun van gehad. Weet je, als we bij elkaar 
waren, dan wordt dat gewoon als familie’. Sonja kreeg ook steun van haar huisarts: 
‘Als ik problemen had, dat kon ik bij hem kwijt. Dan zei hij: ik ben arts, maar jij kunt 
mij beschouwen als een vader. Dan neemt hij mij op schoot en zegt: vertel me alles van 
de dingen. Dan kon ik al mijn dingen waar ik problemen mee had vertellen. Daar heb 
ik enorme steun aan gehad’.
 Deze positieve ervaringen met opvang en steun door de sociale omgeving zijn 
ook regelmatig in de levensverhalen van de andere weduwes te horen. Wellen heeft 
het veranderende relatiepatroon van weduwes beschreven. Hij constateerde dat er 
voor de weduwe kort na het overlijden van haar man een zekere uitzonderings-
toestand wordt geschapen. De weduwe kan zich door allerlei vormen van hulp 
onttrekken aan sociale verplichtingen. De rouw kan worden gezien als een “rite 
de passage” die voor de weduwe de overgang markeert van de status van gehuwde 
vrouw naar die van weduwe. Na de rouwtijd wil de omgeving de weduwe meestal 
zo snel mogelijk weer in het alledaagse gareel terugbrengen. Maar ze kan ook te 
maken krijgen met sociale isolatie omdat aan veel sociale activiteiten door man en 
vrouw gezamenlijk wordt deelgenomen. De weduwe krijgt daarbij te maken met 
een veranderde positie. Haar positie bevat elementen van de alleenstaande vrouw, 
de gehuwde vrouw en de vrouw als hoofd van het gezin en blijkt daardoor moei-
lijk sociaal te situeren.64 Terwijl Wellen het heeft over isolement van de weduwe, 
schrijft Goode juist over sympathie en steun uit de omgeving. Ook in de levensver-
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halen van de vijf weduwes uit dit onderzoek, valt op hoe goed zij door hun sociale 
omgeving opgevangen werden. 

Maar de weduwes hadden ook hun teleurstellingen als het gaat om steun van 
de kerk na het overlijden van hun man. Toos vertelde hiervoor al hoe teleurgesteld 
ze was over het geringe medeleven van de pastoor en hoe kwaad ze was over de 
kosten die de kerk voor de begrafenis in rekening bracht. Ook Sonja, die zo goed 
werd opgevangen door haar vriendinnen en de huisarts, is niet te spreken over de 
handelswijze van de pastoor na het overlijden van haar man. Sonja: ‘Het is wel zo 
sterk geweest, toen mijn man overleden was, toen kwam de kapelaan en de pastoor. De 
kapelaan kwam hem bedienen, maar naderhand heb ik de pastoor nooit meer gezien. 
Die is nooit bij ons gekomen. Toen heb ik de rekening van de begrafenis gekregen. 
Schoonvader ging dat betalen. Maar ik heb die pastoor nooit gezien. Toen vroeg mijn 
schoonvader: wat moet ik tegen pastoor zeggen? Nou ik zeg: moet je groetjes doen, dat 
ik het schande vind dat hij nog niet een keertje is komen praten’. Even later kwam de 
pastoor toch bij Sonja op bezoek. ‘Hij zegt: ja, ik heb van schoonvader gehoord, dat 
je het niet leuk vindt, dat ik niet geweest ben. Ik zeg: nee, dat vind ik ook niet leuk. 
Ik zeg: meneer pastoor, hier bij ons naast, dat was een grote boer, daar bent ge iedere 
dag en dat is maar vijftig meter. Maar u weet goed, ik heb geen sigaren en ik heb geen 
borrel’, aldus Sonja.

Hoewel weduwes en gescheiden moeders beiden als hoofd van een eenoudergezin 
door het leven gaan, maakte de samenleving dus duidelijk onderscheid naar de 
oorzaak hiervan. Terwijl gescheiden moeders geconfronteerd werden met beperkin-
gen door hun sociale omgeving en zich soms in bochten moesten wringen om zich 
staande te houden, laten weduwes horen hoe zij geaccepteerd werden en hoe goed 
zij waren opgevangen. Opvallend is dat de weduwes zich permitteren om zelf eisen 
te stellen. En wanneer hier niet aan voldaan wordt, hebben ze hier kritiek op en 
soms klinkt ook kwaadheid door. Door hun kwaadheid te tonen, lukt het weduwes 
soms om achteraf zaken naar hun hand zetten.

3.4 DALING VAN INKOMSTEN

Na het wegvallen van hun man kregen de moeders te maken met daling van in-
komsten. De weduwes ontvingen soms (tijdelijk) een klein pensioen. Pensioenen 
waren in die tijd nog gebaseerd op “het aan de private verzekering ontleende stelsel 
van uitkeringen, gebaseerd op door of voor de individuele personen gedane stor-
tingen”. Er was geen sprake van het behoeftebeginsel.65 Doordat de mannen van 
de weduwes op zeer jonge leeftijd overleden, hadden zij nog maar weinig pensi-
oenrechten opgebouwd. De gescheiden moeders waren in het meest gunstige geval 
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aangewezen op alimentatie. Maar alimentatie en weduwe- en wezenpensioen waren 
veelal te laag om een gezin van te onderhouden.
 Naast pensioen en alimentatie waren er ook sociale verzekeringswetten waar de 
moeders soms voor in aanmerking kwamen. De Kinderbijslagwet voor Loontrek-
kenden van 1939 gold vanaf het derde kind. Volgens deze wet kon alleen de wet-
tige vader de beschikking krijgen over de kinderbijslag. Hierdoor konden wedu-
wes, gescheiden en ongehuwde moeders hier geen aanspraak op maken, ook als 
ze kostwinner waren.66 In 1946 werd de kinderbijslag uitgebreid en kwam er ook 
kinderbijslag voor de eerste twee kinderen. De wet kreeg nu ook voor ongehuwde 
moeders betekenis omdat zij meestal tot de groep kleine gezinnen behoorden.67 
Weduwes kregen vanaf 1948 een zelfstandig recht op kinderbijslag.68 Voor geschei-
den moeders lag dat wat ingewikkelder, zoals hierna zal blijken. In oktober 1959 
trad de Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) in werking. De AWW wordt 
omschreven als een bodemvoorziening: “men kon van de uitkering niet leven zon-
der een aanvullende bron van inkomsten.69 Hierna volgen de verhalen van enkele 
weduwes en gescheiden moeders over uitkeringen, alimentatie en kinderbijslag.

WEDUWES OVER (TIJDELIJKE) UITKERINGEN

De meeste weduwes kregen na het overlijden van hun man weinig of geen pensi-
oen. Moeder Willy: ‘Nou dan krijg je honderd gulden pensioen en voor de kinderen 
elk 31 gulden’. De andere weduwes kregen nog minder. Zoals moeder Sonja die 
gedurende korte tijd wat geld van de werkgever van haar man ontving. Sonja: ‘Dan 
een envelopje van vijftig gulden, dan met 25. Op een gegeven moment kwam de directie 
naar ons toe en toen zeiden ze: sorry mevrouw het gaat niet meer. Wij hebben zo veel de-
zelfde gevallen gekregen, ik kan u niet meer steunen’. Ook moeder Toos kreeg hiermee 
te maken: ‘Totaal geen inkomen, helemaal niks. Want ik weet nog wel de boekhouder 
kwam van die zaak waar hij werkte. Ze hadden een inzameling gehouden voor missen. 
En gelukkig kwam hij aan mij vragen wat hij daarmee moest, of hij missen moest laten 
lezen of het geld. Ik zeg: geef mij het geld maar, want met de missen word ik ook niet 
rijker van. En dat was 85 gulden dat was toen twee weekgelden minstens’. 
 Bij de ervaringen van deze weduwes steekt het optreden van de werkgever van 
de man van moeder Maria wel zeer gunstig af. Toen haar man overleed en ze ach-
terbleef met zes jonge kinderen, steunde deze werkgever haar. Maria: ‘De baas waar 
mijn man werkte dat was een hele goede sociale man met gevoel. Die heeft mij heel lang 
gewoon het loon uitbetaald wat mijn man altijd had. Want er was nog geen uitkering. 
En nou ja, dat ging goed. Ik kon er altijd van rondkomen’. Toen ze na enige tijd AWW 
kreeg, zei ze tegen de werkgever van haar man: ‘Ik kan dat nu wel weer redden hoor’. 
Maar de werkgever wilde haar nog even helpen. Hij zei: ‘Nou laat nou maar eff e zo, 
dan kom je er een beetje bovenop’. Toen Maria het op een gegeven moment genoeg 
vond, ging ze weer naar de werkgever toe. ‘Toen heb ik echt gezegd: meneer, zo is het 
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echt goed, ik wil het niet meer van u aannemen, want het gaat goed. Dat vond hij heel 
fi jn natuurlijk’. Afgezien van de ruime fi nanciële steun voor Maria van de werkge-
ver van haar man voert toch vooral de daling van inkomsten de boventoon in de 
verhalen van de weduwes. 

GESCHEIDEN MOEDERS OVER ALIMENTATIE EN KINDERBIJSLAG

De meeste gescheiden moeders kregen alleen voor hun kinderen alimentatie, een 
enkele keer kregen zij ook zelf alimentatie. Volgens Terpstra gold in de jaren vijf-
tig voor gescheiden vrouwen dat de man verantwoordelijk is voor het onderhoud 
van zijn vrouw en kinderen.70 Maar alimentatieplicht en alimentatierecht waren 
gekoppeld aan de schuldvraag ten aanzien van de huwelijksontbinding.71 En zo-
als hiervoor was te lezen, kwam het regelmatig voor dat de moeders de schuld op 
zich namen om een echtscheiding tot stand te brengen. Het gevolg hiervan was 
dat zij minder aanspraak op alimentatie konden maken. Alimentatie was niet een 
onderwerp waar politieke partijen zich mee bezig hielden. Een uitzondering hierop 
vormde de VVD die in 1951 uitspraken deed over alimentatieverplichtingen tussen 
echtgenoten en het strafbaar stellen van niet-nakoming hiervan.72 

 Gescheiden moeders moesten vaak met zeer weinig alimentatie genoegen ne-
men. Vijf moeders ontvingen weinig of geen alimentatie. Bij twee moeders viel het 
alimentatiebedrag wat hoger uit. Moeder Flora ontving twaalfeneenhalve gulden 
per kind, per maand. De man van moeder Dora die was geëmigreerd, moest 33 
gulden voor zijn twee kinderen betalen. ‘Maar hij heeft het nooit gedaan. Hij schreef 
aan de kinderen: zorg goed voor je moeder’, vertelt Dora lachend. Moeder Louise 
kreeg te maken met een uitspraak van de rechter waarbij zij en haar man ieder 75 
gulden moesten betalen voor het onderhoud van hun kind. ‘Ik vergeet het nooit. Ik 
was er zo perplex van. Ik zei: maar ik weet niet hoe ik aan 75 gulden kom, want ik 
heb geen werk. Toen zegt hij: nou dan zoekt u maar werk’. Haar man betaalde heel 
sporadisch. ‘Bijna nooit. Maar dat was zo’n toestand om daar achterheen te zitten. 
Dat kostte ook een hoop geld. Dan moest je weer een advocaat nemen. Dat kon ik niet 
betalen. Ik kon nauwelijks eten, laat staan dat ik een advocaat kon betalen. Dus dat 
heb ik altijd maar zo gelaten’. Het waren dus meestal lage alimentatiebedragen die 
de moeders ontvingen. Bovendien betaalde hun man vaak sporadisch en soms he-
lemaal niet. Uitzonderingen hierop vormen Nora en Regina bij wie de alimentatie 
wat hoger uitviel.

Na wijzigingen in de kinderbijslagwetgeving in 1950 werd het mogelijk om 
na een echtscheiding kinderbijslag aan te vragen, maar het recht van de man ging 
veelal voor dat van de vrouw, ook al betaalde zij mee aan het onderhoud van de 
kinderen.73 Moeder Dora vertelt hierover: ‘De vrouwen kregen het niet. De mannen 
kregen het. In het begin had mijn man het en dan kreeg ik dus niet. En daarna, toen 
ging ik werken, ja een hele toestand is dat geweest om dat bij mij te krijgen’. Dat gold 
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ook voor moeder Lena: ’Dat pikte hij ook in. En daar heb ik altijd achterheen gezeten. 
Raad voor de Kinderbescherming ook geschreven. Nou die trokken er dan weer achter-
aan. Dus ik heb het altijd wel gekregen maar soms een jaar later of een half jaar later’. 
 Gevoelens van verontwaardiging zijn regelmatig bij de gescheiden moeders te 
horen als ze vertellen over de geringe alimentatie die ze ontvingen of het uitblijven 
daarvan. Ook de betaling van kinderbijslag roept ergernis op. Alleen als de moeder 
meer bijdroeg aan het onderhoud van het kind kon zij zelf de kinderbijslag ont-
vangen. Wanneer haar inkomen hetzelfde of minder was, dan ging de uitkering 
automatisch naar de man.74

FINANCIËLE STEUN VAN DE GEMEENTE

Hoewel de moeders gingen werken om de kost te verdienen, was er soms een korte 
periode waarin ze onvoldoende geld hadden om hun gezin te onderhouden. Ze 
waren dan aangewezen op fi nanciële steun van de gemeente, kerken en soms van 
familieleden. 
 In de jaren vijftig was de Armenwet uit 1912 nog van kracht. Deze wet moest 
“nog vrijwel iedereen, die om wat voor reden ook niet in zijn bestaan kon voorzien, 
opvangen”.75 Het ging daarbij om vier groepen: zij die niet (meer) arbeidsgeschikt 
waren (bejaarden, minder-validen); weduwen en wezen; valide arbeidskrachten die 
door omstandigheden (ziekte, werkloosheid of een talrijk gezin) niet (volledig) in 
eigen onderhoud konden voorzien; valide arbeidskrachten die niet in hun eigen on-
derhoud wilden voorzien.76 De Armenwet kende drie vormen van ondersteuning: 
“als loon voor werk; steun in natura en bedeling in geld”.77 Bij werkverschaffi  ng 
voor vrouwen stond de armenzorg voor een dilemma, omdat de algemeen geldende 
opvatting toen was dat vrouwen thuis voor hun gezin moesten zorgen. Weduwes 
zonder weduwevoorziening konden een beroep doen op de armenzorg, maar bui-
tenshuis werken zou in confl ict komen met “de rol van de vrouw als verzorgster van 
het huisgezin”. Daarom werd volgens Van der Valk getracht deze vrouwen thuis-
werk te bezorgen.78 

De gemeentelijke overheid was verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoe-
ring van de Armenwet en de arme was in hoge mate afhankelijk van de plaatselijke 
bestuurders.79 Aanvragers bij Sociale Zaken konden verdeeld worden in “undeser-
ving poor” en “deserving poor”. Bij “undeserving poor” gaat het om aanvragers 
waarbij de waarschuwing geldt dat “we voorzichtig moeten zijn met het verstrekken 
van uitkeringen”. “Deserving poor” zijn mensen die een extra beroep doen op het 
sociaal gevoel, van wie men weet dat het geld “goed besteed” is. Terpstra noemt 
hierbij als voorbeelden onder meer weduwes met kleine kinderen. Het gaat om 
mensen die buiten hun schuld in problemen zijn geraakt.80 Maar welke ervarin-
gen hebben de alleenstaande moeders met jonge kinderen, die omschreven kunnen 
worden als “deserving poor”? Hierover komt allereerst moeder Toos aan het woord. 
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Daarna vertelt moeder Sonja over haar ervaringen. Sonja is in 1926 geboren in 
Rusland. Ze bracht haar jeugd door op de boerderij van haar ouders. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog moest ze naar Duitsland om daar in werkkampen en later in 
een fabriek te werken. Daar ontmoette ze haar man met wie ze later zou trouwen. 
In 1951 overleed hij plotseling. Sonja bleef achter met drie kinderen, de jongste 
moest nog geboren worden.

‘Dat was toen een gunst’ 
Moeder Toos ontving na het overlijden van haar man een uitkering van een kleine 
levensverzekering. Een buurman heeft ervoor gezorgd dat ze een uitkering van so-
ciale zaken kreeg. Maar aan de gang van zaken rond deze uitkering heeft ze geen 
goede herinneringen. ‘Dat was toen een gunst. Nou ik gun het niemand. Dat is ver-
schrikkelijk’. Ze herinnert zich hoe ze thuis controle kreeg. ‘Dan kwam er zo’n taart, 
zo’n vrijgezellentaart bij me. En die kwam eerst alle kasten nakijken wat ik allemaal 
had’. Toos moest zich verantwoorden als controleurs dachten dat ze iets nieuws had 
gekocht: ‘Is die lamp nieuw gekocht? Ik zeg: nee die heb ik al van mijn trouwen af ’. 
Ze kreeg ook te maken met de onderhoudsplicht van ouders voor kinderen. Haar 
ouders en schoonouders moesten meebetalen. Haar ouders betaalden wel, maar 
haar schoonouders deden dat niet. Toos over haar schoonvader: ‘Hij is nog voor het 
kantongerecht gemoeten’. Toen ze na een paar maanden ging werken, ging ze naar 
sociale zaken. ‘Toen zeiden ze tegen mij: u hoeft niet te gaan werken. Ik zeg: nee, dat 
weet ik ook wel, maar ik ben niet van plan om nog langer mijn hand op te houden’. Ze 
kaartte toen tegelijk het uitblijven van de fi nanciële bijdrage van haar schoonouders 
aan. ‘Ik zeg: mijn schoonvader heeft nooit betaald en mijn ouders wel. Waar blijft dat 
geld nu?’ Later kreeg ze dat geld alsnog. 

Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, schoonouders en behuwd-
kinderen kwamen in de jaren vijftig als eersten in aanmerking om in het levens-
onderhoud van hulpbehoevenden te voorzien.81 De hulp van familieleden en van 
kerkelijke en particuliere zijde ging aan de hulp van gemeentewege vooraf. Maar 
in het verhaal van Toos komt naar voren dat de fi nanciële hulp van familieleden 
ook kon uitblijven. In 1961 werd dit zogenaamde verhaalsrecht wettelijk beperkt.82 
Toos heeft de handelswijze van de gemeente als heel vernederend ervaren. Mede op 
doktersadvies ging ze daarom zo snel mogelijk aan het werk.

‘Hoh, hoh, hoh, niet zo brutaal’
Moeder Sonja ontvangt mij in haar knus ingerichte woonkamer. In een hoekje 
brandt een lichtje bij een Mariabeeld. Ze vertelt haar levensverhaal aan een stuk 
door, is regelmatig geëmotioneerd, maar schiet vaak even later weer in de lach. 
Sonja werd na het overlijden van haar man geholpen door de kerngroep van het 
bedrijf waar hij werkte. Deze personeelskernen hielden zich vooral bezig met de 
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interne gang van zaken in ondernemingen. Het zijn de voorlopers van de onderne-
mingsraden die vanaf 1950 ontstonden.83

 Sonja: ‘Na de dood van mijn man, ik kreeg van nergens een cent. Ze hebben gezegd, 
ja, ik moet naar het gemeentehuis’. Wanneer ze daar kwam, vertelde de ambtenaar 
steeds dat hij nog niets wist. Toen ze aan leden van de kerngroep vertelde dat ze 
daar al ettelijke keren was geweest, raadde de kerngroep haar aan om weer naar de 
ambtenaar te gaan en als hij geen uitsluitsel kon geven, te zeggen ‘morgenvroeg gaat 
er een brief naar de Commissaris van de Koningin’. Sonja volgde hun advies op en 
doet verslag van het gesprek met de ambtenaar:

- Ambtenaar: ‘Mevrouw, ik weet nog niks’.
- Sonja: ‘Wat weet ge niet?’
- Ambtenaar: ‘Hoh, hoh, hoh, niet zo brutaal’.
- Sonja: ‘Ik ben helemaal niet brutaal. U hebt mij al zeven maanden laten lopen 

met “wij weten niks, wij weten niks”, maar anderen weten het wel. Morgen-
vroeg gaat er een brief naar de Commissaris van de Koningin’. 

- Ambtenaar: ‘Hoh, hoh, kom binnen mevrouw’. 
- Sonja: ‘Ik kom niet binnen’.
- Ambtenaar: ‘En, wie helpt u dan?’
- Sonja: ‘Ja, dat zou u wel graag weten willen. Daar komt u wel achter’. 

Na afl oop bracht ze verslag uit aan de leden van de kerngroep. Ze zeiden: ‘Hij komt 
nog vanavond, als het waar is wat jij hebt gezegd en gedaan’. Sonja vertrouwt het 
nog niet: ‘Ik zeg, zeven maanden geen cent gekregen, dat zal vanavond komen’. Maar 
die avond werd er inderdaad aangebeld en de ambtenaar kwam haar driehonderd 
gulden brengen. 

Sonja was dus volledig afhankelijk van de opstelling van de gemeente. Maar de 
kerngroep van het bedrijf bleek de zaak goed in te schatten. De verhalen van Toos 
en Sonja speelden zich allebei af in kleine dorpen in Zuid-Nederland. Hoewel zij 
als weduwes met jonge kinderen ingedeeld konden worden bij de “deserving poor”, 
probeerde de sociale dienst hen aan banden te leggen. Maar ook het feit dat zij alle-
bei in een klein dorp woonden, kan van invloed zijn geweest. Volgens Van der Valk 
varieerde de uitkeringen per gemeente: ze waren het hoogst in grote steden en het 
laagst in kleine gemeenten. Hierdoor kon het in 1948 gebeuren dat een weduwe 
met negen kinderen in een kleine gemeente een armenzorgtoeslag van fl . 1,55 zou 
krijgen, terwijl een grote gemeente haar inkomen met fl . 43,20 zou aanvullen. Ook 
in de jaren vijftig waren er nog verschillen naar provincie, waarbij opvalt dat pro-
vincies in Zuid-Nederland het minst uitkeren.84 

FINANCIËLE STEUN VAN FAMILIE EN (ON)BEKENDEN

Naast de onderhoudsplicht van (schoon)ouders voor kinderen waarover Toos ver-
telde, sprongen een enkele keer ouders of familieleden fi nancieel bij als moeders te 
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weinig geld verdienden. Hierover vertellen Dora, Elly en Flora.
 Dora vindt het belangrijk om nooit “dank je” te hoeven zeggen. Ook geld van 
haar ouders accepteerde ze niet. ‘Nou omdat ik geen geld van een ander aanneem. 
Alleen waar ik voor werk’. Het enige geld dat zij van haar vader heeft geaccepteerd, 
was voor vakantie: ‘En dan mocht ik een week met vakantie en dat betaalde mijn 
vader. Dat is het enige wat ik ooit heb aangenomen. Twee keer en daarna nooit meer ’. 
Elly kreeg na haar echtscheiding van familie van haar man een stipendium voor de 
studie van haar zoon. Ook Flora werd tijdelijk ondersteund door haar familie. Haar 
vader kocht een huis en wat inrichting voor haar en gaf een maandelijkse toelage. 
Verder verdiende ze haar geld als reclametekenares. Als Flora hier op terugkijkt, 
zegt ze: ‘Het was natuurlijk niet zo prettig dat ik nog een aanvullende toelage van mijn 
ouders nodig had’. Flora werkte in het bedrijf van haar ouders. Ze ervoer dat als ta-
melijk problematisch ‘omdat ik eigenlijk toch een beetje het gevoel daarvan kreeg dat 
ik een soort genadebrood at’. 
 Maria die hiervoor vertelde dat de werkgever van haar man tot de invoering van 
de AWW een overbruggingsuitkering gaf, kreeg ook te maken met giften van onbe-
kenden. Op een ochtend lag de voortuin vol met hout voor de kachel en een andere 
keer kwam de kolenman onaangekondigd. Maria: ‘Dat moest je dan van tevoren 
bestellen en dat had ik nog niet gedaan. En toch kwam die kolenman er aan, ging het 
hok vol gooien. Ik zeg: goh, u bent al vroeg. Ik had nog niet besteld precies wat ik wilde 
hebben, maar u weet het zeker wel van vorig jaar wat ik wil hebben. Hij zegt: nee, dit 
hok mag ik volgooien door iemand. Snappie?’, zegt Maria tegen mij. Als ze daaraan 
terugdenkt, zegt ze: ‘Nou ja, dat komt toch ook niet zomaar. Dat was natuurlijk heel 
wat, want kolen in die tijd waren heel duur’. 

Financiële steun van de overheid was in de jaren vijftig een gunst en zoals hier-
voor beschreven is, handelden de verstrekkers hier ook naar. Dit terwijl weduwes 
met zeer jonge kinderen toch als “deserving poor” omschreven konden worden en 
ook familieleden via de onderhoudsplicht moesten bijdragen. Enkele gescheiden 
moeders werden tijdelijk fi nancieel ondersteund door familieleden, maar ze had-
den daar soms wel moeite mee. Een moeder ervoer het zelfs als een “soort genade-
brood”. Maar het kan ook anders, dat blijkt uit het verhaal van Maria die weduwe 
is. Zij ontving naast “verrassingen” van onbekenden een overbruggingsuitkering 
van de werkgever van haar man. Zij moest deze werkgever zelfs aansporen om deze 
uitkering te beëindigen! De moeders vertelden niet over steun die ze van kerken 
ontvingen. De dochters vertellen zoals later zal blijken in hun levensverhalen hier 
wel regelmatig over. 
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3.5 TERUGBLIK 

Wanneer de levensverhalen van de moeders uit dit onderzoek vergeleken worden 
met de eigenschappen die vrouwen van de vooroorlogse generatie krijgen toege-
dicht, dan valt op dat zij hier op tal van manieren van afwijken. Ze kwamen na het 
wegvallen van hun man aan het hoofd van het gezin te staan en moesten door het 
ontbreken van voldoende inkomsten zelf de kost verdienen. Van het “fundamentele 
gevoel van beperktheid en begrensdheid”85 en het gebonden zijn aan huis en haard,  
waarmee de leefsituatie van vrouwen in de jaren vijftig in verband gebracht wordt, 
is in de levensverhalen van de moeders dan ook weinig te merken. Zij moesten 
tegen de stroom in, zonder voorbeelden in hun directe omgeving, hun leven zelf 
vorm geven. 

De oorzaak van het kostwinnerschap van de moeders kwam voort uit omstan-
digheden waarvoor zij niet hadden gekozen. Hun man overleed of ze scheidden 
vanwege huwelijksproblemen en bij een moeder was de vader van haar kind al 
getrouwd. Het wegvallen van hun man betekende daling van inkomsten en een 
verlies aan maatschappelijke status. De moeders kwamen in een ambigue positie 
terecht, die moeilijk sociaal te situeren was. Ze verloren hun rol als echtgenote en 
status als gehuwde vrouw en werden gehuwd-geweest zijnde vrouw, alleenstaande 
moeder, gezinshoofd en toen ze gingen werken ook kostwinner. De verschillen tus-
sen weduwes en gescheiden moeders zijn daarbij opmerkelijk. Terwijl zij als moe-
ders beiden aan het hoofd van een eenoudergezin kwamen te staan, namen zij een 
totaal andere positie in de samenleving in. 

De gescheiden moeders kregen te maken met een sociale omgeving die hen aan 
banden wilde leggen en hun handelingsruimte wilde inperken. Ouders reageer-
den afwijzend op hun echtscheidingsplannen. Deze houding werd veelal ingegeven 
door geloof en kerk en sociale druk uit de omgeving. De moeders reageerden met 
verontwaardiging hier op en lieten duidelijk horen dat ze er toch voor kozen om 
hun echtscheiding door te zetten. Dan kregen ze wederom met beperkingen te 
maken, nu vanwege de toen geldende verouderde echtscheidingswetgeving waarbij 
echtscheiding met wederzijds goedvinden niet was toegestaan. Ook na hun echt-
scheiding werden ze geconfronteerd met beperkingen vanwege sociale uitsluiting. 
Omdat de gescheiden moeders afweken van de norm, werden zij door hun omge-
ving ontweken. Als gescheiden en werkende vrouw werden ze als een gevaar gezien. 
Terwijl aan hun echtscheiding een periode met veel problemen voorafging, lijkt 
het er soms op dat de gescheiden moeders zich hiervoor toch willen verontschuldi-
gen. Zo vertellen ze regelmatig uitgebreid over negatieve uitspraken van hun vader 
aangaande hun aanstaande huwelijkspartner. Het lijkt er soms op dat zij deze ach-
tergrond als copingstrategie gebruiken om hun latere besluit tot echtscheiding te 
nuanceren. 
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 De moeders die jong weduwe werden, laten een totaal andere kant zien van hoe  
de samenleving om kan gaan met eenoudergezinnen. Daar waar de gescheiden 
moeders vertellen over sociale uitsluiting, benadrukken de weduwes juist hoe goed 
zij door hun omgeving werden opgevangen. Zo wordt duidelijk hoe achtergronden 
voor eenouderschap van doorslaggevende betekenis waren voor de houding vanuit 
de omgeving. De weduwes kregen na het overlijden van hun man niet alleen veel 
steun, maar stelden daarbij zelf ook eisen. En als hiervan afgeweken wordt, reageer-
den ze met ergernis of lieten hun kwaadheid horen.

In de levensverhalen van de moeders zijn regelmatig dialogen te horen, een ver-
telvorm die wel aan vrouwen wordt toegeschreven.86 Dat gebeurde vooral bij ge-
sprekken met vertegenwoordigers van instanties. Het is alsof deze gesprekken in 
hun geheugen gegrift staan. De moeders vertellen ook over gevoelens van teleurstel-
ling, kwaadheid, verontwaardiging, afhankelijkheid en vernedering. Gescheiden 
moeders waren verontwaardigd over de rol van de kerk en teleurgesteld vanwege 
sociale uitsluiting door vroegere vrienden. Bij weduwes was verontwaardiging en 
kwaadheid te horen over de houding van de kerk na het overlijden van hun man. 
Ze lieten, op een wel zeer gunstige uitzondering na, gevoelens van afhankelijkheid 
en vernedering horen wanneer zij veelal onvoorbereid na het overlijden van hun 
man, hun gezin moesten onderhouden en tijdelijk aangewezen waren op fi nanciële 
steun van instanties. 

Opmerkelijk is dat terwijl de gescheiden moeders te maken kregen met normen 
uit hun sociale omgeving waarbij echtscheiding werd afgewezen, de weduwes juist 
laten horen hoe zij zelf eisen aan hun omgeving stelden. Terwijl de weduwes steun 
uit hun omgeving verwachtten en bij het ontbreken hiervan hun irritatie uitspre-
ken, leggen de gescheiden moeders het accent op de schande en sociale uitsluiting 
waarmee ze geconfronteerd werden. Het lijkt er op dat de gescheiden moeders niet 
op het idee kwamen dat zij en hun kinderen ook steun uit hun omgeving konden 
gebruiken. Maar ondanks de sociale beperkingen waar de weduwes en gescheiden 
moeders mee te maken kregen, laten zij door alles heen horen hoe zij hun leven 
actief zelf vorm geven. In het volgende hoofdstuk is te lezen met wat voor werk de 
moeders de kost verdienden en hoe zij daar als kostwinner voor hun gezin regelma-
tig hun rechten opeisten.
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HOOFDSTUK IV

ALLEENSTAANDE MOEDERS ALS KOSTWINNER
IN DE JAREN VIJFTIG

DEEL 2: HUN WERK

4.1 INLEIDING

‘Want je moet je brood verdienen’, dat is een veelgehoorde uitspraak tijdens de inter-
views met de dertien moeders die kostwinner waren in de jaren vijftig. Een uitspraak 
die de moeders uit dit onderzoek met elkaar verbindt. In een tijd met nauwelijks 
fi nanciële voorzieningen voor weduwes, gescheiden en ongehuwde moeders, gin-
gen zij werken om de kost te verdienen voor hun gezin. In dit hoofdstuk vertellen 
zij uitgebreid over het werk dat ze verrichtten. 

De moeders gingen aan het werk in een tijd dat de politiek steeds meer aan-
dacht voor het buitenshuis werken van gehuwde vrouwen kreeg. Er was daarbij 
een verschil in standpunten in confessionele en niet-confessionele kring. In de pro-
gramma’s van de confessionele partijen ging het vooral om de vraag of de gehuwde 
vrouw wel behoorde te werken. De Christelijk-Historische Unie (CHU) stond hier 
tot het midden van de jaren vijftig nogal gereserveerd tegenover.1 Voor de KVP was 
het uitgangspunt “de plicht van de gehuwde vrouw tot gezinsarbeid op grond van 
de ‘spontaniteit van de arbeidsdeling naar sekse”. Maar volgens deze partij bestond 
er wel “een plicht tot arbeid in geval de vrouw kostwinster is of haar man onvol-
doende in het levensonderhoud van het gezin kan voorzien of wanneer de gemeen-
schap in grote nood verkeert, zoals in oorlogstijd”. Onder intellectuelen in confes-
sionele kring was echter een ommekeer in standpunten te bespeuren, zo bleek uit 
een publicatie van het Nederlands Gesprekscentrum in 1956. In dit orgaan vonden 
intellectuelen van verschillende geloofsovertuigingen elkaar in de opvatting dat er 
geen bezwaren meer bestonden tegen activiteiten buitenshuis van gehuwde vrou-
wen, behalve als er kleine kinderen waren.2 
 Niet-confessionele partijen stonden meer open voor het buitenshuis werken van 
vrouwen en pleitten voor voorzieningen die het mogelijk maakten dat getrouwde 
vrouwen werk en gezin konden combineren. De VVD erkende het recht op ar-
beid van gehuwde vrouwen en wenste dit ook vastgelegd te zien in de wetgeving. 
De PvdA en de Communistische Partij Nederland (CPN) gingen nog een stapje 
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verder. Zij pleitten in hun verkiezingsprogramma’s voor gelijke beloning van man 
en vrouw voor gelijke arbeid en voor voorzieningen om het (deeltijd)werken van 
gehuwde vrouwen mogelijk te maken.3 

Ondanks een toenemende acceptatie van het buitenshuis werken door gehuwde 
vrouwen, werd de wet ontslag huwende ambtenaressen pas in 1957 ingetrokken. 
Dit gebeurde door de motie-Tendeloo, die dankzij voorstemmen van alle vrouwe-
lijke kamerleden met een krappe meerderheid werd aangenomen.4 De overheid 
nam vanaf dat moment niet langer stelling tegen het buitenshuis werken van ge-
huwde vrouwen.5 Het voorbeeld van de rijksoverheid werd echter niet door alle 
lagere publiekrechtelijke lichamen gevolgd. In 1967 handhaafden nog circa 175 
gemeenten deze bepaling.6 

In vrouwenbladen en bij vrouwenorganisaties was buitenshuis werken van ge-
huwde vrouwen een punt van discussie. Zo werd in de rubriek “Margriet Weet 
Raad” van het damesblad “Margriet” vrouwen geadviseerd hun man duidelijk te 
maken dat hij de kostwinner is en dat het zijn taak is zijn gezin te onderhouden. 
De omslag in dit denken kwam in de jaren 1970-1971.7

 Bij vrouwenorganisaties was het werken van gehuwde vrouwen een onderwerp 
waarover de meningen uiteen liepen. Katholieke vrouwenorganisaties lieten zich 
negatief uit over arbeid buitenshuis van gehuwde vrouwen. Buitenshuis werken 
was alleen toegestaan als haar gezin haar niet volledig nodig had.8 De belangrijkste 
verschuiving in de jaren vijftig is dat “de vrouw niet op gezag van de katholieke 
kerk maar uit bezorgdheid over de gezonde geestelijke opgroei van haar kind de 
verplichting van continue zorg op zich neemt”. Zo wordt “een nieuwe psychologi-
sche legitimering van de taak van de moeder noodzakelijk”, aldus Van Berkel.9 De 
Nederlandse Vrouwenbeweging die nauw verbonden was met de CPN10 verkon-
digde een ander standpunt. Zij was van mening dat “alle vrouwen recht op arbeid 
buitenshuis hadden”. Zij ging ook in op omstandigheden waardoor vrouwen zelf 
kostwinner voor hun gezin moeten worden: “Elke vrouw, ook de gehuwde, kan in 
de omstandigheid komen, dat zij voor zich en haar gezin moet werken. De jonge 
weduwe, die onverzorgd met kleine kinderen achterblijft; de vrouw wier man inva-
lide wordt; de vrouw die door haar man verlaten wordt”. Gelijk loon voor gelijke 
arbeid was een van haar belangrijkste leuzen.11 
 Het was in dit maatschappelijk klimaat waarin buitenshuis werken door moeders 
met jonge kinderen vooral in confessionele kring werd afgekeurd, dat de moeders 
uit dit onderzoek met veelal jonge kinderen kostwinner werden voor hun gezin. 

De werkende moeders uit dit onderzoek waren meestal een eenling in hun sociale 
omgeving en ook op hun werk namen zij als vrouwelijke kostwinner een uitzon-
deringspositie in. Verreweg de meeste vrouwen stopten met werken toen ze gingen 
trouwen.12 Moeders zonder partner die wel kind(eren) en een baan hadden, kwa-
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men nauwelijks voor. Van de vrouwen geboren tussen 1911 en 1930 was in de leef-
tijdsgroep tussen 25 tot 40 jaar, bij ongeveer 2 tot 5% sprake van de combinatie: 
vrouw (zonder partner), kind en baan.13 In 1947 was van de vrouwelijke beroepsbe-
volking 4,0% weduwe en 1,7% gescheiden en 0,2% gescheiden van tafel en bed.14 
Tijdens de Volkstelling in 1960 waren er in totaal 15.169 werkende verweduwde 
gezinshoofden en 11.065 werkende gescheiden gezinshoofden. Gescheiden vrou-
wen werkten relatief vaker dan weduwes.15 

Het opleidingsniveau van vrouwen van de generatie van de moeders uit dit 
onderzoek was niet zo hoog. De helft had het voltijds onderwijs verlaten toen 
ze circa veertien jaar waren. Hierbij gold hoe hoger het opleidingsniveau van de 
vader, hoe hoger het gemiddeld bereikt opleidingsniveau.16 Het opleidingsniveau 
van werkende vrouwen is laag.17 In ’t Veld-Langeveld schat dat ongeveer driekwart 
van de werkende vrouwen zeer eenvoudig werk verrichtte.18 Bijna de helft van de 
gehuwde vrouwen met kinderen werkte in deeltijdbanen met een werkweek van 
vijftien tot dertig uur.19 

Vrouwen bleken in vergelijking met mannen in een kleiner aantal beroepen te 
werken. Ze waren vooral te vinden in het onderwijs, in functies van huishoude-
lijke aard, verpleging, winkelverkoop, lagere administratieve en eenvoudige indu-
striële beroepen.20 Uit de Volkstelling van 1960 komt naar voren dat er nauwelijks 
vrouwen werken in beleidsvormende en leidinggevende functies.21 Vanwege het 
geringe aantal vrouwen in hogere functies valt volgens In ’t Veld-Langeveld te 
vermoeden dat de verticale mobiliteit onder vrouwen gering is. Weinig vrouwen 
stegen en als zij stegen was dat waarschijnlijk gemiddeld over een kortere afstand 
in vergelijking met mannen.22 Vrouwen bleken de beste stijgingsmogelijkheden 
te hebben in beroepen waarin leiding geven geen overheersend kenmerk was van 
de hogere beroepsrol, zoals in vrije beroepen, politiek en wetenschap. Op plek-
ken waar vrouwen in aantal overwegen, was er meer kans op promotie naar een 
leidinggevende functie.23 

Onderzoekers naar de positie van werkende vrouwen in de jaren vijftig be-
steedden weinig aandacht aan moeders die kostwinner waren. Uitzondering hier-
op vormde een empirisch onderzoek van Schellekens-Ligthart. Daaruit bleek dat 
ruim 41% van de onderzochte weduwes en gescheiden vrouwen binnen een jaar 
na het overlijden of de echtscheiding een werkkring buitenshuis accepteerde. Uit 
de protocollen kwam naar voren “dat bij verschillende gescheiden vrouwen het 
mislukte huwelijk al voordat de scheiding zich defi nitief had voltrokken een mo-
tief  was geweest om een werkkring buitenshuis te accepteren”, aldus Schellekens-
Ligthart.24 Uit een onderzoek van Fokkema en Liefbroer onder vrouwen geboren 
tussen 1903 en 1937 blijkt evenwel dat anticiperend gedrag van vrouwen om 
vooruitlopend op een mogelijke echtscheiding alvast aan het werk te gaan, niet 
kon worden aangetoond.25 
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 In twee studies op basis van uitkomsten van Volkstellingen zijn cijfermatige ge-
gevens te vinden over werkende verweduwde en gescheiden moeders.26 In twee dis-
sertaties op basis van levensverhalen van werkende moeders (Aalten, 1991; Morée, 
1992) wordt dieper ingegaan op de situatie van alleenstaande moeders als kostwin-
ner. Morée herkende in haar onderzoek naar buitenshuis werkende vrouwen in de 
jaren vijftig en zestig drie typen strategieën om zich hiervoor aan anderen of aan 
zichzelf te verantwoorden: beroep op overmacht, beroep op een hoger belang en 
werk als vanzelfsprekend recht. Bij enkele weduwes en gescheiden moeders in haar 
onderzoek was de strategie “beroep op overmacht” te horen. Zij herkende daarbij 
twee onderliggende scenario’s: een noodlotsscenario en een scenario waarin de be-
trokkene toch enige trots tentoonspreidde. Bij de weduwes en gescheiden moeders 
zag zij enige trots en een voldaan gevoel “het op eigen kracht te hebben gered”. 
Bij de ongehuwde moeder in haar onderzoek overheerste een noodlotsgevoel en 
een negatief zelfbeeld.27 Aalten herkende in haar onderzoek bij zakenvrouwen van 
de vooroorlogse generatie een patroon waarbij zij benadrukten dat hun onderne-
merschap het gevolg was van de omstandigheden en niet van een bewuste keuze, 
waarbij het er op leek dat deze vrouwen “door middel van de benadrukking van 
de ‘toevalligheid’ van hun ondernemerschap tegelijkertijd het belang ervan willen 
relativeren”. De weduwes in haar onderzoek besloten vooral vanuit gevoelens van 
piëteit en verplichting tegenover hun overleden man, de zaak voort te zetten.28

Andere onderzoekers lieten het veelal afweten. Zo noemde In ’t Veld-Langeveld 
in haar onderzoek “Vrouw-beroep-maatschappij; analyse van een vertraagde eman-
cipatie” in het hoofdstuk “De arbeidsbemiddeling” het plaatsen van “vrouwen die 
gehuwd geweest zijn en die noodgedwongen weer moeten verdienen”, maar ging 
hier verder niet op in.29 Ook in het onderzoek van Blok met als onderwerp “Loon-
arbeid van vrouwen in Nederland 1945-1955” verdwijnen werkende weduwes, ge-
scheiden en ongehuwde moeders in het niets. Nadat Blok terecht heeft vastgesteld 
“Bij vrouwen bepalen leeftijd en burgerlijke staat – méér dan bij mannen – welke 
plaats en mogelijkheden zij op de arbeidsmarkt hebben” beperkte ze zich in haar 
onderzoek vervolgens tot “de ongehuwde jonge vrouw”, “de oudere ongehuwde 
vrouw” en “de gehuwde vrouw”. In het hoofdstuk getiteld “De oudere ongehuwde 
vrouw” noemde zij de “restgroep” ongehuwden, waartoe volgens Blok ook geschei-
den vrouwen en weduwes behoren. Maar haar aandacht voor deze groep beperkte 
zich tot de overigens terechte opmerking: “de ongehuwde of gescheiden vrouwen 
met één of meer kinderen, die in hun eigen onderhoud moeten voorzien, worden 
daarbij nog extra belast door het probleem dat zij hun energie moeten verdelen tus-
sen hun werk en hun gezin”. Waarna ze vervolgens aankondigde in het hoofdstuk 
over de gehuwde vrouw hier dieper op in te gaan. Maar ook daarin komen alleen-
staande moeders als kostwinner, behoudens een tabel met de burgerlijke staat van 
de vrouwelijke beroepsbevolking, niet aan bod.30
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Ook in de dissertaties van De Bruijn en Plantenga wordt voorbij gegaan aan de 
situatie van alleenstaande moeders als kostwinner. Zo constateerde De Bruijn dat 
onderzoek naar werkende vrouwen zich vooral richtte op twee categorieën vrou-
wen: het fabrieksmeisje en de gehuwde buitenshuis werkende vrouw. Zij noemde 
terecht twee omissies in het onderzoek naar vrouwenarbeid, namelijk onderzoek 
naar de ongelijke beloning van mannen en vrouwen en het ontbreken van onder-
zoek naar de verschuiving in de naoorlogse werkgelegenheid van vrouwen in de 
landbouw.31 De positie van de werkende moeder als kostwinner lijkt zich evenwel 
buiten haar gezichtsveld af te spelen en vormt zo een derde omissie. Plantenga gaat 
eveneens nauwelijks in op de situatie van moeders als kostwinner. Zij noemde wel 
het relatief grote aantal “onverzorgde vrouwen” in West-Duitsland, de weduwes, al-
leenstaande vrouwen of vrouwen van wie de man in gevangenschap verbleef, maar 
ging hier verder niet op in. Ook beschreef ze de regelgeving voor zwangerschaps- 
en bevallingsverlof van werkende ongehuwde vrouwen, maar ging niet in op hun 
positie op de arbeidsmarkt.32 
 In twee delen van “Sociale atlas van de vrouw”33 is eveneens weinig specifi eke 
aandacht voor de situatie van moeders als kostwinner. Wel zijn in het tweede deel 
gegevens te vinden van een opinieonderzoek. Dan blijkt dat in 1965 “het werken 
van een gehuwde vrouw met schoolgaande kinderen” door 84% van de ondervraag-
den als “bezwaarlijk” werd beschouwd34. 

In veel studies is vooral een cijfermatige benadering van werkende vrouwen in 
de jaren vijftig te vinden en wordt maar heel weinig aandacht besteed aan de spe-
cifi eke situatie van moeders als kostwinner. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal 
hoe de moeders uit dit onderzoek, na het wegvallen van hun man en tegelijkertijd 
daling van inkomsten, de kost verdienden voor hun gezin. In welke sectoren waren 
zij werkzaam en met welk werk verdienden zij de kost? Hoe werkte het kostwin-
nerschap van de moeders door als het gaat om hun arbeidsvoorwaarden, arbeids-
verhoudingen en arbeidsomstandigheden? Hoe kijken de moeders terug op hun 
kostwinnerschap en welke betekenis geven zij hieraan? En ten slotte in hoeverre 
zijn er verschillen herkenbaar tussen weduwes, gescheiden en ongehuwde moeders? 
Voorafgaand hieraan wordt eerst ingegaan op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
waar de moeders mee te maken kregen toen zij kostwinner werden. 

4.2 KRAPPE ARBEIDSMARKT

De arbeidsmarkt kan omschreven worden als de plaats waar de vraag naar en het 
aanbod van arbeid elkaar ontmoeten en vervult zowel een allocatie- als een verde-
lingsfunctie. Via de arbeidsmarkt wordt aan de ene kant bepaald welke personen 
welke arbeidstaken gaan vervullen en aan de andere kant wordt vastgesteld welke 
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beloning personen daarvoor zullen ontvangen.35 De aanbieders beschikken over 
arbeidsvermogen, maar niet over middelen om dit productief te maken, terwijl de 
vragers over productiemiddelen en kapitaal beschikken maar om dit te benutten is 
arbeid nodig.36 Op de arbeidsmarkt is sprake van tegengestelde belangen en weder-
zijdse afhankelijkheid. Volgens Van Hoof kan de arbeidsmarkt gezien worden als 
“een arena waarin bepaalde individuele en/of collectieve actoren hun eigen doelstel-
lingen proberen te bereiken door middel van beïnvloeding van elkaars gedrag”.37 

De moeders kwamen op de arbeidsmarkt in een periode met ingrijpende ver-
schuivingen in de werkgelegenheid. Van 1947 tot 1960 gingen steeds minder men-
sen werken in de primaire (agrarische) sector, terwijl in de secundaire (industriële) 
sector juist meer mensen een baan vonden en het aantal werkenden  in de tertiaire 
(dienstverlening) sector vrijwel gelijk bleef.38 Ook was er sprake van een ver door-
gevoerde arbeidsdeling met een verticale en horizontale arbeidsdeling. Bij verticale 
arbeidsdeling is er een scheiding van planning en uitvoering, waardoor taken van 
hoger kwalitatief niveau worden gesplitst van taken van lager kwalitatief niveau, 
terwijl bij horizontale arbeidsdeling arbeid wordt opgesplitst in enkelvoudige deel-
bewerkingen.39 
 Bij werkende vrouwen zijn eveneens verschuivingen zichtbaar. Zo vonden in de 
periode van 1947 tot 1960 steeds meer vrouwen een baan in de dienstverlening, in-
dustrie en handel, terwijl in huiselijke diensten en de landbouw veel minder vrou-
wen gingen werken.40 Vrouwen gingen ook meer in loondienst werken, terwijl het 
aantal vrouwen dat werkzaam was als meewerkend gezinslid, in huiselijke diensten 
en als zelfstandige juist afnam.41

In de jaren vijftig was sprake van een krappe arbeidsmarkt. Er waren weinig 
mensen voor de beschikbare banen.42 Dit had ook eff ect op de werkgelegenheid 
voor vrouwen, die in de periode van 1945 tot 1960 met 45% steeg.43 Werkloos-
heidscijfers voor vrouwen waren toen zeer laag. Vanaf 1950 tot 1959 stonden ge-
middeld 5400 vrouwen als werkloze geregistreerd.44 In diverse sectoren bestonden 
personeelstekorten: in de industrie en huishoudelijke beroepen en in beroepen 
waar een vakopleiding voor is vereist, zoals stenotypiste, telefoniste, apothekersas-
sistente, verpleegster en sociaal werkster.45 

De ruime werkgelegenheid voor vrouwen betekende regelmatig dat de moeders 
uit dit onderzoek in een machtige positie verkeerden. Dit klonk ook door in hun 
levensverhalen. Het kwam voor dat moeders zelf ontslag namen als het werk hen 
niet beviel en direct daarna vonden ze weer een andere baan.  Hierover vertelt 
moeder Louise. Ze is geboren in 1928. Haar vader werd regelmatig uitgezonden 
naar het buitenland. Na de driejarige h.b.s. volgde ze een opleiding bij de Marva46. 
Daarna ging ze werken als telexiste, later als receptioniste. 
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‘Je kon ontslag nemen en zo weer werken’
Moeder Louise ontvangt mij in haar knus ingerichte fl at. ‘Ga maar zitten waar je 
wil’, zegt ze als ik de woonkamer binnenloop. Louise is een enthousiaste verteller. 
Ze trouwde in 1952 en bleef werken tot ze zes maanden zwanger was. ‘Toen moest 
ik echt weg, toen kreeg ik een buikje’, aldus Louise. Na haar echtscheiding in 1955 
ging ze weer aan het werk. De banen lagen voor haar voor het oprapen. Eerst ging 
ze weer werken bij haar oude werkgever. Daarna werd ze tandartsassistente. ‘Dat 
vond ik heel leuk hoor, want ik mocht daar heel veel doen. Maar toen had die ene dame 
gezegd: wij gaan morgen een dag weg, dan hadden we zo gedacht, als jij de keuken nou 
eens doet. Och, dacht ik: dat doe ik niet, dat kan ik niet. Ik weet niet waar ik moet be-
ginnen’. Toen ze thuis kwam, schreef ze een briefj e met de tekst: ‘Ik kom nooit meer 
terug’ en gooide de sleutels in de brievenbus. Ze had daar vijf maanden gewerkt. 
‘Maar toen kon ik al meteen weer werken bij een groot bedrijf. Daar moest ik op de ad-
ministratie van die blauwdrukken tikken. Daar kon ik zo weer beginnen, want dat kon 
toen in die tijd hè, je kon ontslag nemen en zo weer werken’. Over deze blauwdrukken 
vertelt Louise: ‘Het was carbonpapier, dat was blauw, hele vellen waren dat, die zaten 
op papiertjes. Dan moest je schema’s tikken, maar dat moest je steeds er tussen doen’. 
Maar ook dit werk beviel haar niet: ‘Daar werd je zo vies. Want die blauwdrukken 
die gaven af, je kleren alles zat vol met die blauwe rommel’. Ze heeft deze baan na drie 
maanden opgezegd. Daarna kon ze voor een bedrijf pakketjes wegbrengen. ‘Dus 
toen heb ik mijn rijbewijs gehaald, dat kon vroeger nog voor drieëneenhalve gulden 
per les. In tien lessen had ik mijn rijbewijs’. Ze heeft dat werk een half jaar gedaan. 
Louise ging een mannequinopleiding volgen en werkte een tweetal jaren als man-
nequin. Toen ze een keer een show liep, vroeg een kapper of ze model wil worden: 
‘Moest je op zo’n podium en dan moest je lopen met een kapsel. Dan moest je heel mooi 
aangekleed zijn en moest je af en toe kijken’. Dit werk beviel haar wel en ze heeft het 
naar eigen zeggen ‘heel lang, een klein jaar’, gedaan. Vervolgens ging Louise naar een 
scheepvaartkantoor: ‘Daar was ik bij de verbindingsdiensten. Toen was ik telexiste’. 
Over dit werk vertelt ze: ‘Dan moest je dat bericht doortikken, dan moest je dus wach-
ten tot je verbinding had, dan moest je tikken, dan moest je weer verbinding afsluiten, 
dan moest je die strookjes bewaren, die moest je dan weer naar een ander sturen’. Ze 
herinnert zich nog de gaatjes per letter: ‘De “b”s zijn drie gaatjes onder elkaar, en de 
“a” één gaatje’. Dit werk deed ze ‘misschien ook wel meer dan een jaar’. 
 Over de vele uiteenlopende banen in korte tijd, zegt Louise: ‘Twaalf ambachten, 
dertien ongelukken. Ik heb zoveel werk gedaan, ik was gewoon ergens en na een paar 
maanden dan ging ik weer weg. Dan dacht ik: nou kom, ik ga eens wat anders doen’. 
Als ze daaraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dus dat heb ik altijd wel ervaren als erg leuk, ja, 
ja. Ik kan ook, als mensen wel eens vragen, dan zeg ik: oh dat ben ik ook nog geweest’. 
Louise legt voor het steeds maar wisselen van baan, naast het enorme tekort aan 
vrouwelijke arbeidskrachten, ook een relatie met haar jeugdjaren die ze vanaf haar 



92

veertiende in een interneringskamp in Indonesië doorbracht.47 ‘Dus ik had eigenlijk 
nooit echt geleefd, dus ik had eigenlijk ook een gevoel van leve de lol’, aldus Louise. 
 Louise stelt zo te horen iedere keer zelf haar grenzen aan het werk dat ze doet. Ze 
kan terugkijken op verschillende banen en beroepen die ze met wisselend plezier 
heeft uitgeoefend en is daar achteraf trots op. Ze laat bovenal horen hoe de krappe 
arbeidsmarkt in haar voordeel werkte. Louise vormt met haar vele wisselingen van 
baan een uitzondering. Waarschijnlijk had het segment van de arbeidsmarkt waarop 
ze zich bewoog te maken met grote tekorten aan arbeidskrachten. Hierna worden 
andere banen van moeders beschreven. Maar ook dan is regelmatig herkenbaar hoe 
de krappe arbeidsmarkt in het voordeel kan werken van de moeders. 

4.3 HUN BANEN

De werkzaamheden waarmee de moeders de kost verdienden kunnen verdeeld wor-
den in werk op kantoor, in onderwijs en gezondheidszorg, in de mode, als winke-
lierster en in ongeschoold werk. Vier moeders werkten op kantoor, drie werkten 
in onderwijs of gezondheidszorg, vier moeders waren werkzaam in de mode, twee 
waren winkelierster en twee moeders deden ongeschoold werk. Sommige moeders 
werkten in verschillende beroepsgroepen.
De meeste moeders waren behoorlijk hoog opgeleid. Drie moeders hebben een 
opleiding op hbo-niveau, zes moeders hebben mbo-niveau en vier moeders hebben 
een opleiding op lbo-niveau. Hun opleidingsniveau ligt in vergelijking met lande-
lijke gegevens veel hoger dan dat van hun leeftijdgenoten. 
 Hierna vertellen enkele moeders over het werk waarmee ze de kost verdienden. 
Allereerst komen twee weduwes aan het woord die vertellen over hun werk als win-
kelierster. Vervolgens zal een moeder vertellen over haar werk op kantoor. Daarna 
komen moeders aan het woord die werkten in de mode, het onderwijs of de gezond-
heidszorg en ten slotte vertelt een moeder over ongeschoold werk dat ze verrichtte. 

WINKELIERSTER

Twee weduwes werkten als winkelierster: een moeder werd fi liaalhoudster en een 
andere moeder zette de winkel van haar man voort. Uit de woningtelling in 1956 
en de Volkstelling in 1960 komt naar voren dat weduwes veel vaker dan gescheiden 
moeders bedrijfshoofd zijn.48 Bij de Volkstelling in 1960 vormden ruim veertien-
duizend weduwes 30% van alle vrouwelijke bedrijfshoofden.49 
 Hierna vertelt moeder Toos allereerst over haar werk als fi liaalhoudster. Daarna 
vertelt moeder Dina over de winkel die ze na het overlijden van haar man alleen 
voortzette. 
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‘Ik lus ze gruun’
Moeder Toos werd na de dood van haar man fi liaalhoudster van een winkel in wol-
artikelen. Voor haar huwelijk werkte ze op kantoor. ‘Ik had veel liever kantoorwerk 
gedaan, ik ben niet zo’n winkeljuff rouw, daar geef ik niks om. Ja, je moest hè. Je moet 
wat’. Boven de winkel was woonruimte voor haar en haar kinderen. Toos: ‘Daar 
had ik helemaal geen zin in. Maar ja, je moet wat hè.’ Haar winkel stond in een straat 
met twee soortgelijke winkels. Toen de directeur de zaak kwam openen, vroeg hij 
haar: ‘Bent u niet bang mevrouw?’ Maar Toos was niet bang. ‘Toen zei ik zo, ik wist 
helemaal niet hoe het zou lopen: ik zeg, ik lus ze gruun’, een uitdrukking uit haar ge-
boortestreek die wil zeggen ‘ze doen me niks’, legt Toos mij uit. 
 Ondanks haar aanvankelijke bedenkingen vertelt Toos enthousiast over haar 
werk. ‘Nou, ik was dus de baas van het spul. We verkopen dus wol hoofdzakelijk, kou-
sen en sokken en ondergoed. We hebben ook nog truitjes verkocht ooit, breinaalden, alle 
tierelantijntjes dat er allemaal bij hoort’. Van alle fi lialen had Toos de hoogste om-
loopsnelheid. Ze had een goede band met de directeur. Als ze hem tegenkwam, zei 
hij altijd: ‘Hoe is het mevrouw, lust u ze nog gruun? Ikke wel, zei ik altijd tegen hem’. 
De directeur deed regelmatig een beroep op haar. ‘Ik zeg altijd: ik ben altijd moeder 
overste. Als er een nieuw fi liaal geopend werd, moest ik de dames inwerken. Ik moest 
fi lialen mee in gaan richten, ook mee openen dus’. Voor de reden voor het succes legt 
ze een verband met de goede naam van de producten die ze verkocht. ‘Ja, die sokken 
daar waren we beroemd om en de wol ook hoor’. Maar ze betrekt ook haar personeel 
erbij: ‘Wij hadden altijd hetzelfde personeel. Als je zo’n duiventil hebt, dat willen ze 
niet. En personeel dat ook goed hielp, dat ook bekwaam was. Ja, dat ging best’

‘Je moet wat hè’, laat Toos zich twee keer ontvallen. Het is een uitdrukking die 
ook bij een andere weduwe te horen was, die laat zien hoe zij na het wegvallen van 
hun man een oplossing moesten vinden om de kost te verdienen. Met twee jonge 
kinderen waren de keuzemogelijkheden beperkt. Een winkel aan huis was dé op-
lossing, maar ze laat me duidelijk weten dat dit niet haar eerste keuze was. Maar 
desondanks klinken vooral tevredenheid en trots door over haar werk als fi liaal-
houdster. Toos is tevreden over de goede materialen die ze verkocht en trots omdat 
ze de fi liaalhoudster was met de hoogste omloopsnelheid en omdat ze ingeschakeld 
werd bij de opening van nieuwe fi lialen. En daarnaast laat ze durf en vastberaden-
heid horen om, ondanks concurrentie in de buurt, een nieuw fi liaal te beginnen. 

Horen en bezorgen 
Moeder Dina zette na het overlijden van haar man de kruidenierswinkel alleen 
voort. Dina is rooms-katholiek en weet zich nog te herinneren hoe de verzuiling 
doorwerkte. ‘Op de preekstoel zeiden ze gewoon dat je de mensen moest begunstigen 
die van jouw eigen geloof waren’. Dina laat zo horen hoe het bevoordelen van ge-
loofsgenoten doorwerkte in het alledaagse leven. Kruijt noemt dit in 1957 “meest 
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ergernis verwekkende verschijnsel” een van de kenmerken van het zuilensysteem en 
omschrijft dit als “economische preferentie respectievelijk discriminatie”.50 
 De winkel stond onder meer bekend om de vleeswaren: ‘Heerlijke ham en de 
leverworst, was ook heel bekend, weet je. En Gelderse worst die kookten we zelf. En dat 
was allemaal wel een trekpleister om mensen naar je winkel te krijgen’. Ze bezorgde 
ook boodschappen: ‘Dus je moest een keer in de week die hele polder door om de boek-
jes te horen en dan vrijdag begon je te bezorgen’. Als ze met de boekjes terugkwam, 
gingen de winkelmeisjes alles in dozen klaarzetten. ‘En als ik dan ging bezorgen 
vanaf vrijdag dan werden daar de koekjes bij gedaan. Want het was natuurlijk allemaal 
nog los’. Alles werd bij de klanten thuis bezorgd. ‘We zijn begonnen met een transport-
fi ets met zo’n mand erop, daarna hadden we zo’n bakfi ets en toen hadden we voor het 
eerst een stationcar’, aldus Dina. 
 Toen haar man ernstig ziek werd, bleef ze dit werk doen. ‘Ja, je moest toch je brood 
verdienen’. Maar het viel haar zwaar, ook om over de ziekte van haar man een juiste 
houding tegenover de klanten te vinden. Maar ondanks de problemen, denkt Dina 
met trots en voldoening terug aan deze tijd: ‘We hebben wel echt een hele goede zaak 
daar gehad, ja’. Maar het viel niet altijd mee: ‘Hard werken moest je hoor. Zwaar werk 
was het’. 
 Voor Dina had de winkel tijdens het ziekbed van haar man, naast bron van 
inkomsten, nog een andere betekenis. Toen hij ziek was, maakte zij dat jaar de 
hoogste winst. ‘Het was ook mijn drijfveer voor hem, omdat hij zo met die zaak was, 
om dat voor hem te doen. Dus daar was hij zo ontzettend blij mee’. Toen vrienden in 
het ziekenhuis op bezoek kwamen, zei haar man: ‘Die vrouw van mij heeft een stand-
beeld verdiend op de Dam’. 
 Een winkel aan huis lijkt voor weduwes een aantrekkelijke oplossing te zijn. 
Ook voor deze twee weduwes bood dit na het overlijden van hun man een goede 
mogelijkheid om hun werk en de zorg voor hun kinderen te kunnen combineren. 
Maar voor beide moeders was het niet hun eerste keuze, zo laten ze mij duidelijk 
weten. Toos had liever kantoorwerk gedaan en Dina ging toch vooral uit liefde voor 
haar man in de winkel werken. Aalten vermoedt in haar onderzoek naar de (on)
verenigbaarheid van vrouwelijkheid en ondernemerschap dat het ondernemerschap 
van de weduwes “nauwelijks een keuze, maar het gevolg van omstandigheden is ge-
weest”.51 Ook bij Toos en Dina was het ondernemerschap een gevolg van omstan-
digheden. Maar ondanks de beperkte keuzemogelijkheden die ze na het overlijden 
van hun man voor zichzelf zagen, komt uit hun levensverhalen ook heel duidelijk 
naar voren hoe ze met een tevreden gevoel terugdenken aan hun winkel. Ze hadden 
allebei goedlopende zaken, waren trots op de artikelen die ze verkochten en denken 
met voldoening terug aan hun kostwinnerschap. 
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OP KANTOOR

Vier moeders verdienden de kost met kantoorwerk. Eén moeder was secretaresse en 
deed tevens de loonadministratie, twee moeders werkten als boekhoudster en één 
moeder werkte tijdelijk als telexiste. Het aantal vrouwen dat werkzaam was als kan-
toorpersoneel en administratief personeel van het bank- en verzekeringswezen nam 
toe van 108.795 in 1947 tot 176.400 in 1960. Maar er waren wel grote verschil-
len tussen deze twee groepen. Zo verdubbelde in die periode het aantal vrouwen 
dat ingedeeld was bij de groep kantoorpersoneel, maar tegelijkertijd nam het aan-
tal vrouwen dat als administratief personeel werkte in bank- en verzekeringswezen 
sterk af.52 
Kantoorwerk werd vooral geschikt geacht voor vrouwen uit de middenklasse. Het 
was een werkkring waar geen jarenlange studie voor nodig was. Boekhouden was 
het eerste kantoorvak dat in de tweede helft van de negentiende eeuw genoemd 
werd als geschikt beroep voor “beschaafde” vrouwen. “Typewriten” lijkt vrijwel 
vanaf de introductie hiervan omstreeks 1900 een “vrouwenvak” te zijn geweest. 
Boekhouden werd vooral een mannenberoep: “de ‘abstracte’ materie van het boek-
houden zou vrouwen minder liggen dan de (levende) talen”.53 
 Hierna vertelt moeder Rita over de afhandeling van de salarisbetalingen in die 
tijd. Ze volgde na het gymnasium een secretaresseopleiding bij Schoevers. In het 
tweede deel van dit hoofdstuk, dat gaat over arbeidsomstandigheden, komen ook 
andere moeders die op kantoor werkten aan het woord.  

‘Zo veel centen, zo veel dubbeltjes, zo veel kwartjes’
Rita werkte als directiesecretaresse, voerde ook de loonadministratie uit en was 
belast met het uitbetalen van de salarissen. Dit werk viel eigenlijk buiten het secre-
taressewerk waarvoor ze opgeleid was. Tijdens het sollicitatiegesprek had ze na lang 
aandringen besloten om dit administratieve werk toch te accepteren. Maar ze had 
daarbij wel aangekondigd: ‘Nou op uw verantwoording dan hè’.
 Als Rita over haar werk vertelt, gaan haar ogen schitteren. ‘Ze vroegen altijd: 
wanneer krijgen we ons salaris, wanneer krijgen we ons salaris, wanneer krijgen we ons 
salaris? Ik zei: nou ja zeg, misschien aan het eind, de laatste dag van de maand hoor’. 
Haar collega’s zijn het hier niet mee eens. ‘Ja, ik zeg: spijt me wel. Was een geintje 
natuurlijk, want ik wilde het graag op de 24e of de 25e’. 
 Salarissen werden in die tijd uitbetaald in loonzakjes en het geld werd persoon-
lijk bij de bank gehaald. ‘Dan had ik dus alles uitgerekend en dan wist je zo veel geld 
heb ik nodig. Dan moest de bode dat halen. Maar ja, die kon niet zeggen: achtduizend 
gulden hebben we nodig. Nee, ik moest dat allemaal uitrekenen: zo veel centen, zo veel 
dubbeltjes, zo veel kwartjes zodat je uitkwam met die lonen in die zakjes te doen. En oh 
wee, als je één cent tekort kwam. Dan kon je de hele boel weer overdoen’. Ze herinnert 
zich nog de enthousiaste reacties van haar collega’s als ze met de salariszakjes op de 
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afdeling kwam: ‘Als het dan zover was, al die zakjes in die grote doos en dan kwam ik 
de afdelingen binnen en dan waren ze zo blij: hoera, hoera’. 

Plezier in haar werk, dat laat Rita doorklinken over haar werk. Ze laat ook horen 
hoe machtig haar positie was, als ze vertelt hoe ze tijdens het sollicitatiegesprek na 
lang aandringen van de werkgever er in toestemt om in haar nieuwe baan ook admi-
nistratief werk te doen en de verantwoordelijkheid voor dit besluit bij de werkgever 
legt. Haar machtige positie zal waarschijnlijk samenhangen met het grote tekort aan 
kantoorpersoneel in die tijd. Maar kennelijk bevalt de loonadministratie haar wel. 
Ze heeft hier levendige herinneringen aan en vertelt enthousiast hoe het uitbetalen 
van salarissen vroeger nog handmatig werd gedaan en het uitbetalen van salarissen 
nog een afdelingsgebeurtenis was, bijna een ritueel, waar iedereen naar uitkeek. 

Drie gescheiden moeders en een ongehuwde moeder werkten op kantoor. Schel-
lekens-Ligthart constateert in 1957 dat “een relatief hoog percentage der kantoor-
bedienden weduwe of gescheiden is”. Als mogelijke verklaring hiervoor noemde ze 
het feit dat zij de adressen van de kantoorbedienden voor haar onderzoek voorna-
melijk had gekregen via personeelsafdelingen van departementen. Dit zou beteke-
nen dat veel van de geënquêteerde kantoorbedienden gezinshoofd of medekostwin-
ster waren vanwege het toen geldende ontslag van huwende vrouwelijke ambtena-
ressen.54 Maar ook in dit onderzoek neemt kantoorwerk een belangrijke positie in. 
De grote behoefte aan vrouwelijk kantoorpersoneel zal hierop waarschijnlijk van 
invloed zijn geweest. Opvallend is voorts dat drie van de vier moeders die op kan-
toor werkten administratief werk verrichtten, terwijl in die tijd het aantal vrouwen 
in administratieve functies bij bank- en verzekeringswezen juist afnam en boekhou-
den als een “mannenberoep” werd beschouwd. 

IN DE MODE 
Vier moeders verrichtten (tijdelijk) werk dat op enigerlei wijze met mode te maken 
had. Mode is een branche waaronder veel verschillende beroepen vallen. Drie ge-
scheiden moeders werkten als reclametekenares, sales promotor of als pasdame in een 
bedrijf. Een weduwe was, zoals hiervoor al is beschreven, fi liaalhoudster van een win-
kel in wolartikelen en de moeder die pasdame was, werkte ook in andere sectoren. 
 Allereerst vertelt moeder Flora over haar werk als reclametekenares en de precisie 
die van haar verwacht werd. Daarna vertellen drie andere moeders kort over het 
showen van kleding, een onderwerp dat regelmatig terugkomt bij moeders die in 
de mode werkten.

‘Al die details daar verkochten ze het op’ 
Flora: ‘Ik tekende onderjurken en beha’s. Heel veel beha’s en broekjes en ook wel korsets 
of corselets. Alles wat je aan damesondergoed hebt. Die tekeningen kwamen in de krant. 
Ik maakte vaak tekeningen van vier of vijf fi guren, pyjamaatjes en babydolls die waren 
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in die tijd zo in de mode. En daar moest natuurlijk een geheel van gemaakt worden’. 
Flora was het niet altijd eens met de opdrachten die ze kreeg: ‘Ze wilden altijd zo 
idioot veel details. Als een beha een kantstukje had met bloemetjes erin, dan wilden ze 
dat je die bloemetjes kon zien. Al die details daar verkochten ze het op. En een kanten 
rand aan een onderjurk die moest je altijd een beetje mooier maken, een beetje uit laten 
staan. En een kraag moest vooral niet al te klein, want in die tijd waren grote kragen in’. 
In haar werk kreeg Flora ook te maken met regels van zedelijkheid: ‘In de allereerste 
tijd vonden ze het eigenlijk nog niet netjes, blote dames in de krant te zetten. Dus dan 
maakten ze wel eens een streepje eronder, zodat het zou lijken alsof ze er iets onder aan 
had’, aldus Flora. 

Ook het showen van mode kwam in de verhalen van moeders ter sprake. Flora 
vertelde hoe lingerieartikelen getoond werden, Louise was tijdelijk pasdame en 
Nora vertelde hoe ze als sales-promotor van een dameskousenmerk soms mode-
shows leidde. Toos, de fi liaalhoudster, moest zelfgebreide kleding in haar winkel 
dragen: ‘Wij moesten gebreid goed aan hebben. Wij kregen tachtig bollen wol per jaar, 
maar dat moesten we voor ons zelf gebruiken en opdragen’. 
 Werk in de mode kent vele facetten en de functies van de moeders konden daar-
door sterk van elkaar verschillen: van pasdame tot sales-promotor en van tekenares 
tot fi liaalhoudster. Iedere keer klinkt in de verhalen van de moeders een andere be-
leving door. Flora laat zich vooral kritisch uit over de eisen die de opdrachtgever aan 
haar reclametekeningen stelt, Toos heeft hiervoor al met trots en voldoening verteld 
over haar werk als fi liaalhoudster en Louise krijgt, zoals in het tweede deel van dit 
hoofdstuk wordt beschreven, als pasdame te maken met ongewenste intimiteiten.

IN ONDERWIJS EN GEZONDHEIDSZORG

Drie moeders gaven les: één moeder was onderwijzeres op een lagere school en twee 
moeders gaven (ritmische) gymnastiek en bewegingsleer. Eén moeder is weduwe, 
de twee andere moeders zijn gescheiden. Ze gingen werken in een tijd dat het aan-
tal vrouwelijke leerkrachten sterk toenam tot 40.466 onderwijzeressen en kleuter-
leidsters en 852 vrouwelijke leraressen gymnastiek en bewegingsleer in 1960, een 
toename van respectievelijk 66% en 110%.55

 De moeders moesten een uitgebreide selectieprocedure doorlopen. Hierover 
vertelt moeder Willy. Ze is geboren in 1922. Haar jeugdjaren bracht ze door op 
een boerderij. Na de mulo volgde ze de kweekschool en ging daarna les geven. Ze 
trouwde in 1943 en ze kregen één kind. Haar man zat in het verzet en overleed in 
een concentratiekamp. Enige jaren later hertrouwde Willy en ze kregen nog twee 
kinderen, maar ook haar tweede man overleed. Na zijn overlijden ging ze weer 
werken als onderwijzeres. Na de ervaringen van Willy vertelt moeder Elly als lerares 
ritmische gymnastiek en bewegingsleer hoe zij nieuwe werkvormen voor psychiatri-
sche patiënten ontwikkelde.
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‘Zoals juf het doet is goed’
Moeder Willy ging na het overlijden van haar man in 1956 solliciteren als onder-
wijzeres. Ze moest zich toen voorstellen aan gemeenteraadsleden. ‘Avonden was ik 
op pad. Ze konden je van alles vragen: waarom ik bij het onderwijs wou, waarom ik 
gesolliciteerd had, hoe mijn gezin was? Ik vertelde dus dat ik weer aan het werk moest, 
dat er brood op de plank moest komen’. Het hoofd van de school zei tegen haar: ‘Ja, 
wij kunnen u wel benoemen, maar u moet wel hulp hebben’. Uiteindelijk werd ze be-
noemd door de gemeenteraad nadat ze had toegezegd dat er iemand in huis kwam 
om voor het huishouden en de kinderen te zorgen.
Willy gaf het liefst les aan de eerste twee klassen. ‘Dat vond ik leuk. Aan het eind 
van het jaar denk ik dan: ja, nou kunnen ze lezen en ze kunnen tot twintig rekenen 
en ze kunnen schrijven. Dat gaf me een heel voldaan gevoel’. Maar het was ook hard 
werken: ‘In het begin waren er 40, 42 leerlingen. Ik heb een keer 48 gehad. Poeh. De 
hele avond corrigeren. Ik kon nooit ergens naar toe. Tekende ik er vaak nog wat bij en 
plakte ik plaatjes als ze mooi geschreven hadden’. 
Alle leerlingen van Willy mochten een keer per jaar een pannenkoek bij haar ko-
men eten. Willy: ‘Daar deed ik wel twee of drie weken over. Dan mochten er vier 
komen. Mochten ze bij juf pannenkoeken eten. Ging ik spelletjes doen en om zeven uur 
bracht ik ze weer allemaal naar huis. Dat vonden ze prachtig, ja schitterend. Hebben 
ze het nog altijd over ‘de pannenkoekenjuf ’. 
Willy kreeg te maken met diverse ontwikkelingen in het onderwijs. Maar ze heeft 
haar bedenkingen hierover: ‘Eerst was het echt helemaal klassikaal, maar later ging je 
in groepjes werken. Maar ik ben er nooit zo erg voor. Ik heb het wel gedaan in groepjes 
van vier werken en dan zocht je dat een beetje uit. Maar die kinderen die minder pien-
ter waren, die geloofden het vaak wel hoor. Die schreven het wel even van die andere 
kinderen over. Dat was jammer’. Ook over de ouderraad heeft ze haar bedenkingen. 
‘Ja, de ouders werden wel mondiger. Vroeger zeiden ze altijd: zoals juf het doet is goed. 
Had ik nooit gezeur met de ouders of zo iets hoor. Ze vonden het altijd wel best’. Willy 
heeft dertig jaar voor de klas gestaan en ze kreeg een grandioos afscheid. 
 Willy vertelt met liefde, toewijding en trots over haar werk als onderwijzeres. 
Ze is voldaan dat ze haar jonge leerlingen heeft leren lezen, schrijven en rekenen. 
Maar ze laat ook regelmatig bezwaren horen tegen de van bovenaf opgelegde veran-
deringen in het onderwijs waar ze mee te maken kreeg.
Willy kon als kostwinner voor haar gezin alleen aangesteld worden als zij opvang 
voor haar kinderen had. Dat terwijl er in die tijd alleen in grote steden opvangvoor-
zieningen waren voor kinderen van werkende moeders. Ze woonde in een dorp en 
moest hier dus zelf voor zorgen. In het volgende hoofdstuk is te lezen hoe zij en 
haar dochter Carla dit heel verschillend hebben beleefd.
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‘Dat was mijn nieuwe carrière’ 
Moeder Elly ging na haar echtscheiding met haar kinderen naar het buitenland. 
Daar solliciteerde ze bij een psychiatrische kliniek die op zoek was naar vernieu-
wing. Tijdens het sollicitatiegesprek met de directeur gaf ze aan wat ze kon doen. 
Elly: ‘Toen zei hij: dat is nog nergens gebeurd, maar ik vind het wel interessant. Ik zal 
je laten proefdraaien’. Aan haar eerste proefl es heeft ze nog levendige herinneringen: 
‘Toen stond er een zaal met patiënten te wachten wat ik wel zou gaan doen daar. Die 
mensen stonden en keken mij aan. En ik keek die mensen aan. En ik dacht, wat moet 
ik in godsnaam hiermee doen? En toen heb ik gezegd: nou geven jullie elkaar maar eens 
de hand en ga maar gewoonweg als ik piano ga spelen op die maten lopen. Gewoon 
eventjes, net alsof je een dansje doet, maar ga maar eens lopen. En ze deden het ook nog. 
En toen dacht ik: nou dat heb ik dan tenminste’. Als Elly hieraan terugdenkt, zegt ze: 
‘Dat was mijn nieuwe carrière die ik toen ben begonnen’. Ze herinnert zich nog hoe 
ze daarna thuiskwam: ‘Dat ik tegen mijn kinderen zei: wat ik nou heb beleefd. Je weet 
niet wat je ziet, die lui, en vol en vies en ruiken en ongewassen en lachend en gillend. 
En ik kreeg ze ook rustig, helemaal idolaat’. Na de proefl es kreeg ze een aanstelling. 
 Elly was daar de eerste die nieuwe werkvormen voor psychiatrische patiënten 
ontwikkelde. Ze werkte onder meer met hoepels en vertelt hierover: ‘Kijk een hoe-
pel die kan je naar boven houden en dan vang je hem op. Maar een hoepel kan je ook 
laten draaien. Daardoor krijg je dat mensen die verstijven, als ze dan willen dat het 
goed gaat, dan moet je daar mee draaien, daar moet je iets mee doen’. Voor de mensen 
met wie ze deze oefeningen deed, gaf het een gevoel van vrijheid, van: ‘Ik kan dat, 
ik kan dat in de lucht gooien en ik kan het weer opvangen’. Tijdens het interview laat 
de 88-jarige Elly mij de bewegingen zien. 
 Elly wilde de patiënten uit hun isolement halen. Ze ging met hen wandelen in 
het dorp en naar een zwembad. Elly: ‘Dan ging ik met die toch eigenlijk een beetje 
anders-uitziende en ook anders geklede mensen. Dan hadden ze wel een zwembroekje 
aan. Je lachte je dood, kinderen waren het. Maar ik ging daar met ze zwemmen. In het 
ondiepe hoor. Want zwemmen konden ze niet. Het mocht alleen in het ondiepe. Ik snap 
het nog echt niet als ik er aan terugdenk, maar ik deed het’. Later ging ze werken met 
demente bejaarden: ‘Ik heb met ze gedanst, hun eigen volksdansjes. Ik had een gram-
mofoon, speelde piano, ze zongen en zaten en waren diep gelukkig’.
 Elly is sterk betrokken bij haar werk en vertelt met enthousiasme en trots over 
haar aanpak. Ze kreeg als lerares ritmische gymnastiek volop ruimte om zelf ver-
nieuwende werkvormen te ontwikkelen. Het lijkt er regelmatig op dat ze zelf ook 
verbaasd is over hoe haar nieuwe methoden aanslaan bij de mensen waarmee ze 
werkt. Ze vertelt beeldend over haar werk en laat, terwijl ze op de bank zit, als 
hoogbejaarde met veel toewijding de oefeningen van toen aan mij zien. Iedere keer 
verlegt ze grenzen voor de mensen waarmee ze werkte en dat geeft haar een enorme 
voldoening. Als Elly hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dit was de mooiste tijd van mijn 
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leven. En die was het dichtst bij eigenlijk de oerbron van mens zijn’. 
De moeders die in de gezondheidszorg en het onderwijs werkten laten toewij-

ding, trots en voldoening horen als ze aan hun werk terugdenken. In hun verhalen 
is voortdurend over vernieuwing te horen, maar de manier waarop deze veran-
deringen plaatsvonden is bepalend voor hun ervaringen hiermee. Willy kreeg te 
maken met van bovenaf opgelegde veranderingen, terwijl Elly alle ruimte kreeg om 
zelf te experimenteren en nieuwe werkvormen te ontwikkelen. De manier waarop 
de moeders hierop terugkijken, laat ook duidelijk verschillen in beleving zien: bij 
Willy klinken naast voldoening ook weerstanden door, terwijl Elly deze tijd als de 
mooiste tijd van haar leven beschrijft.

WERK IN HUIS, OP HET LAND EN IN DE FABRIEK

Twee moeders, die allebei weduwe zijn, verrichtten werk in en om het huis of in een 
fabriek. Vanwege de grote economische groei in de eerste decennia na de Tweede 
Wereldoorlog ontstond een tekort aan (goedkope) vrouwelijke arbeidskrachten. Het 
bedrijfsleven begon aarzelend gehuwde vrouwen te werven met mogelijkheid voor 
deeltijdwerk.56 In 1960 werkten 123.861 vrouwen in ambacht- en industrieberoe-
pen en 125.969 vrouwen werkten als huishoudelijk personeel (geen werksters).57 
 Hierna vertelt moeder Sonja over haar werk. Na het plotselinge overlijden van 
haar man nam ze alle werk aan dat voorhanden was. 

‘Er is echt geen werk wat ik niet heb gedaan’
Moeder Sonja begon met landarbeid, zoals asperges steken: ‘’s Morgens om vijf uur 
asperges steken. Dan naar huis, kinderen naar school brengen. Dan weer terug asperges 
steken voor mijn schoonvader. En als ik die asperges uitgestoken had, dan ging ik naar 
de boer’. Sonja heeft ook ander werk op het land gedaan, zoals bieten plukken. ‘Bie-
ten worden gezaaid in een rij. Later komt de boer die schoff elt een beetje en dan blijven 
er een stuk of drie staan. En dan moet je die twee wegplukken en de grootste laten staan. 
Dan moeten wij kruipen, ze allemaal afplukken en één laten staan. Die moet dan biet 
worden. En dat is in hele lange rijen. De hele dag kruipen. Dat was zes weken aan één 
stuk’. Als ze met dit werk bij de ene boer klaar was, stond de andere al op haar te 
wachten. Naast haar werk op het land, had Sonja nog zes werkplaatsen bij mensen 
thuis: ‘Wassen, poetsen, schrobben’. Of ze ging bij de slager darmen binden voor 
rookworst. ‘Er is echt geen werk wat ik niet heb gedaan’.
 Sonja kreeg weinig geld voor haar werk: ‘Bij de boer kreeg ik vijftig cent per uur 
voor te werken. In één uur tijd kwam zowat tien kilo asperges eruit. Ik kreeg vijftig cent. 
En de boer dertig gulden’. Voor de hele dag werken kreeg ze drie of vier gulden, of 
vijftig cent per uur. Voor het werk in het huishouden kreeg ze hetzelfde en met het 
binden van de darmen verdiende ze twee cent per halve meter. 
 Na verloop van tijd kreeg Sonja lichamelijke problemen. ‘Ik kon dat werk niet 



101

meer verrichten. Ik had ontsteking in de knieën gehad door dat kruipen. Mijn pols 
gebroken. Ik kon geen kant op. En ja, er moet wat binnen komen’. Sonja meldde zich 
toen aan bij een confectiefabriek. Het is dan 1958. Sonja: ‘Ben ik direct aangeno-
men. Dat is niet hard werk, maar allemaal klokwerk. Ik zit in een rij en ik moet een 
deel maken en naar een ander doorschuiven. Ik moet 43 kragen per uur stikken’, vertelt 
Sonja luidop lachend. Toen ze haar eerste salaris in de confectiefabriek ontving, was 
ze verbaasd over het hoge loon dat ze ontving: ‘Ik dacht dat kan niet, dat was vroeger 
voor de hele dag werken drie of vier gulden of vijftig cent per uur’. Daarna moest ze 
ander werk doen: ‘Voering stikken in de jassen: 28 per uur. Het beste wat ik heb gedaan 
is voering gestreken: veertig jassen per uur’. Daarna ging ze werken in een meubelfa-
briek waar leren meubels gemaakt werden. Sonja: ‘Dat was harder werken als bij de 
confectiefabriek. Het was ontzettend zwaar. Nou ja, ik heb het tien jaar volgehouden’.

Het lijkt alsof er geen einde komt aan het werk dat Sonja moet doen. Ze wordt 
ingeschakeld als landarbeidster, in het huishouden en bij een slager, en maakt lange 
dagen. ‘Ik had zelden vrij’, zegt ze hierover. Het is ook zwaar werk dat ze moet doen. 
Maar Sonja had geen keuze. Ze had weinig onderwijs gevolgd en moest in de buurt 
van haar nog heel jonge kinderen zijn, van wie de jongste was geboren kort na het 
overlijden van haar man. Tussen al dit werk door moest ze hem borstvoeding ge-
ven. Toen ze later in een fabriek ging werken, werd ze geconfronteerd met werk dat 
door horizontale arbeidsdeling tot elementaire deelbewerkingen was teruggebracht. 
Iedere keer kreeg ze stukloon: “de werknemer ontvangt een vast gedrag voor elke 
door hem geleverde eenheid”.58 Opvallend in het verhaal van Sonja is dat zij, on-
danks het feit dat zij regelmatig werd onderbetaald, de mensen waarvoor ze werkte 
geen kwaad hart toedraagt. Sonja: ‘Die mensen waar ik werkte, dat waren echt goede 
mensen. Daar kan je niks van zeggen’. Ze laat zo de mensen waarvoor ze werkte, in 
het kleine dorp waar ze nog steeds woont, in hun waarde.

De moeders vertellen vaak heel uitgebreid over hun werk. Het ging veelal om werk 
dat nu niet meer als zodanig bestaat: voor reclame in de mode werden tekeningen 
gebruikt in plaats van foto’s; veel wollen kleren werden nog zelf gebreid; boekhou-
ding werd handmatig gedaan; berichten werden via de telex doorgegeven; lonen 
werden nog persoonlijk uitgedeeld in loonzakjes; boodschappen werden wekelijks 
thuis bezorgd; veel landarbeid werd nog met de hand gedaan. Maar er waren ook 
ontwikkelingen te horen: in het onderwijs werd het klassikaal lesgeven vervangen 
door het werken in groepjes en kregen ouders meer inspraak; voor psychiatrische 
patiënten kwamen nieuwe werkvormen; en fabriekswerk was teruggebracht tot 
deelbewerkingen. 
 Als gekeken wordt naar de burgerlijke staat van de moeders, dan blijkt dat van 
de vijf weduwes er twee werkten als winkelierster, één was onderwijzeres en de 
twee andere weduwes werkten in en om het huis of in een fabriek. Van de zeven 
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gescheiden moeders werkten er twee op kantoor, twee werkten hoofdzakelijk in de 
mode en twee moeders werkten in het onderwijs of de gezondheidszorg. Daarnaast 
werkte een gescheiden moeder zowel op kantoor als in de mode. Ook de onge-
huwde moeder werkte op kantoor. 
 De moeders betraden de arbeidsmarkt in een periode met grote tekorten aan 
vrouwelijke arbeidskrachten. In de levensverhalen van de moeders is dan ook regel-
matig te horen hoe makkelijk zij werk konden vinden of van baan wisselen. Voor de 
moeders kon dit betekenen dat hun onderhandelingspositie met werkgevers hier-
door werd versterkt. Na de verhalen van de moeders over het werk dat ze verricht-
ten, wordt nu dieper ingegaan op hun werksituatie.

4.4 DE MOEDERS EN HUN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

“Je leven zelf vorm geven” is de ondertitel van dit onderzoek. In bestaand onder-
zoek naar de situatie van werkende vrouwen in de jaren vijftig wordt regelmatig be-
nadrukt dat werkende vrouwen te maken kregen met een ongunstige werksituatie, 
zoals lage lonen en gebrek aan carrièremogelijkheden. Maar vrouwen trokken ook 
ten strijde om verbeteringen aan te brengen. Zo is op politiek niveau het Tweede 
Kamerlid Tendeloo van grote betekenis geweest. Zij zette zich van 1945 tot 1956 
op vier fronten in voor gelijke rechten voor vrouwen: toegang voor vrouwen tot 
ambten, beroepen en opleidingen; gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid; afschaf-
fi ng van het arbeidsverbod voor huwende en gehuwde ambtenaressen en opheffi  ng 
van handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen. Tendeloo stond daarin niet 
alleen. Zij werd in haar strijd gesteund door vrouwen zowel buiten als binnen het 
parlement en over de grenzen van zuilen en politieke partijen heen.59 
 Ook de moeders uit dit onderzoek zetten zich in om hun werksituatie te verbe-
teren. Dat gebeurde in een tijd dat er nog maar heel weinig vrouwen lid waren van 
vakcentrales en beroepsfederaties.60 Bovendien waren de weinige vrouwen die wel 
lid waren veelal echtgenoten van mannelijke leden.61 In het midden van de jaren 
vijftig ontstonden er wel initiatieven om vrouwelijke werknemers te organiseren. 
In 1955 werd door het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) de Com-
missie Vrouwenarbeid opgericht en in 1959 kwam er een Secretariaat Vrouwelijke 
Werknemers NVV.62 
 Dit laatste deel is gewijd aan de strijd die de moeders uit dit onderzoek voerden 
voor betere arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. 
Hoe gaven zij hun strijd vorm om verbeteringen aan te brengen? Welke ervaringen 
hebben zij hiermee? 
 Allereerst komt hun strijd voor hoger loon met daarbij het behoefte- en prestatie-
element ter sprake. Vervolgens vertellen enkele moeders over hun lange werkweek. 
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Daarna vertellen twee moeders over toepassing van regelingen rond zwangerschaps- 
en bevallingsverlof en van bijzonder verlof na overlijden. Twee moeders vertellen 
over hun strijd voor betere arbeidsomstandigheden. Vervolgens komt de positie van 
vrouwen in leidinggevende functies ter sprake. Hoe waren hun ervaringen hiermee 
in een tijd dat er voor vrouwen nauwelijks carrièremogelijkheden waren? Tot slot 
komen de ervaringen van moeders met intimiteiten op het werk kort ter sprake. 
 
HUN STRIJD VOOR HOGER LOON 
Tot het eind van de jaren vijftig was er in Nederland een centraal geleide loonpoli-
tiek in de private sector. De overheid beheerste de loonontwikkeling in de markt- 
en collectieve sector via algemene loonronden, gevolgd door welvaartsronden.63 
Tussen kabinet, parlement, ondernemers en erkende vakcentrales was grote eensge-
zindheid over het laag houden van de lonen in belang van voldoende werkgelegen-
heid.64 In de periode 1945-1954 liet de overheid, daarin gesteund door het geor-
ganiseerde bedrijfsleven, het loonpeil alleen stijgen naar gelang de stijging van de 
kosten van levensonderhoud, de zogenaamde prijscompenserende doelstelling. In 
de periode 1954-1959 deed de welvaartscompenserende doelstelling zijn intrede, 
met zogenaamde welvaartsloonronden waarbij “loonronden worden afgestemd op 
het behoud van het aandeel der werknemers in de algemene welvaart”.65

De Stichting van de Arbeid besloot in 1947 dat het minimumloon bepaald 
moest worden aan de hand van het inkomen dat een gehuwde man met twee kin-
deren jonger dan zestien jaar nodig had. Over vrouwenlonen stelde de Stichting dat 
deze “in een verhoudingsgetal aan de mannenlonen moesten worden gekoppeld”. 
Over de hoogte van dit percentage waren de meningen verdeeld. De  werkgevers-
organisaties wilden 60-80% voor gelijke arbeid, terwijl de werknemersorganisaties 
100% eisten.66 Naast het “behoefte-element” deed ook het “prestatie-element” zijn 
intrede in de discussie. Vrouwen zouden in verhouding tot wat ze kosten minder 
presteren dan mannen, omdat vrouwen zich vaker ziek zouden melden en gedu-
rende kortere tijd in dezelfde baan zouden blijven werken.67 Er waren ook salaris-
verschillen tussen mannen en vrouwen naar sector.68 
 Op de Internationale Arbeidsconferentie in Genève in 1951 werd de “Konventie 
nr.100” aangenomen, waarin de eis van “gelijk loon voor gelijke arbeid”, vervangen 
werd door “gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid”. De Nederlandse regering wilde 
deze uitspraak echter niet bekrachtigen.69 Pas nadat de regering het EEG-verdrag 
in 1957 en de resolutie van de Raad van Ministers in 1961 had ondertekend, heeft 
de Nederlandse regering de verplichting op zich genomen om het verschil tus-
sen mannen- en vrouwenlonen etappegewijs te verminderen, zodat eind 1964 alle 
loondiscriminaties opgeheven zouden zijn.70 

Bij de strijd voor gelijke beloning werd een onderscheid gemaakt tussen “ge-
mengde” functies, waar vrouwenlonen opgetrokken kunnen worden aan mannen-
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lonen. Daarnaast waren er de lonen van de “zuivere vrouwenberoepen”, waarbij het 
niet gaat om “gelijk loon voor gelijke arbeid”, maar om “gelijk loon voor gelijk-
waardige arbeid”. Hierbij is het moeilijker te bepalen wat gelijkwaardige arbeid is.71 
Van de politieke partijen pleitten zowel de CPN (in 1946) als de PvdA (in 1952) 
voor gelijke beloning van man en vrouw voor gelijke arbeid. Bij de KVP had gelijke 
beloning van mannen en vrouwen vanaf 1956 de volle aandacht.72 De vakbonden 
zetten zich vanaf 1951 in voor gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid.73 Voor de 
Nederlandse Vrouwenbeweging, die zich vooral op vrouwen uit de arbeidersklasse 
richtte, was een van haar belangrijkste leuzen “gelijk loon voor gelijke arbeid”.74   

De ongelijkheid in beloning zal offi  cieel tot 1975 duren. In dat jaar trad de 
Wet “Gelijke beloning voor mannen en vrouwen” in werking.75 Maar ruim tien 
jaar later constateerde Schippers nog op basis van empirisch onderzoek naar belo-
ningsverschillen tussen mannen en vrouwen in Nederland dat, terwijl de Wet gelijk 
loon voor vrouwen en mannen in 1985 haar tweede lustrum had beleefd, er sinds 
1976 “niet van een verminderde beloningsongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
op de arbeidsmarkt kan worden gesproken”.76 Hij kwam tot de conclusie dat deze 
ongelijkheid in beloning tussen vrouwen en mannen vooral voortvloeide “uit de 
ongelijke verdeling van mannen en vrouwen met gelijke produktieve capaciteiten 
over functieniveaus”. Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in dezelfde 
functie speelden een minder belangrijke rol. Verschillen in de voorraad menselijk 
kapitaal tussen mannen en vrouwen bleken wel een deel, maar lang niet het totaal 
van alle beloningsverschillen te kunnen verklaren. Schippers concludeerde op basis 
van de ontwikkeling van de relatieve loonvoet van vrouwen ten opzichte van man-
nen in de periode 1950-1983 dat “discriminatie op basis van afkeer” de meeste 
steun vindt. Bovendien bleek uit empirisch materiaal dat werkgevers vrouwen in 
veel gevallen een bedrijfsopleiding onthielden.77

Voor moeders die kostwinner waren betekende deze ongelijkheid in beloning 
regelmatig dat zij met minder loon hun gezin moesten onderhouden, terwijl zij 
soms hetzelfde werk deden als hun mannelijke collega’s. Ondanks tegenwerkende 
krachten trokken moeders ten strijde voor betere beloning. Hierover vertelt moeder 
Lena die als eerste kracht op een boekhoudingafdeling van een groot bedrijf werkte. 
Daarna komt moeder Sonja aan het woord die vertelt over de beloning van schoon-
maakwerk op een lagere school.

‘De eerste feministe’ 
‘Dat is de eerste feministe in ons bedrijf ’, kreeg moeder Lena te horen toen zij tijdens 
een receptie werd voorgesteld aan de nieuwe directeur. Ze was toen al met pensi-
oen. ‘Ja, ik heb daar een boel los moeten halen’, zegt Lena als ze terugdenkt aan de tijd 
dat ze daar werkte. Als boekhoudster zag Lena verschillen in loon tussen mannen 
en vrouwen. ‘Ik kreeg de salarislijsten van al het personeel. Dus ik zag dat mijn collega’s 
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die dezelfde functie hadden, dat waren mannen, 15% meer hadden. Toen ben ik naar 
de baas gegaan’. Daar ontspon zich de volgende discussie: 

- Lena: ‘Luister eens even, ik zie dat die en die 15% meer verdienen dan ik’. 
- Chef: ‘Je mag je salaris niet vergelijken. Je hebt geheimhouding’. 
- Lena: ‘Ja, maar dit kan natuurlijk niet, hè. Want dit zie ik. Dat vind ik eigen-

lijk onrechtvaardig’. 
- Chef: ‘Ja, dat zijn vrouwensalarissen’. 
- Lena: ‘Nou dan betekent dat, als ik het zwakke geslacht ben, dat ik nu voor 

85% ga werken en niet voor 120%’. 
Nadat Lena had gedreigd om haar hoge inzet op het werk te verminderen, werd 
haar salaris rechtgetrokken met dat van haar mannelijke collega’s. Lena: ‘Maar ik 
mocht er niet over praten. Daar moest je alleen voor vechten hè’. 
 De functie van Lena kan omschreven worden als een zogenaamde “gemengde 
functie” waarin zowel mannen als vrouwen werkten. Daardoor kreeg ze te maken 
met “gelijk loon voor gelijke arbeid”. Maar in haar verhaal klinkt ook het prestatie-
element door wanneer ze haar chef er op attendeert dat ze meer presteert dan de 
85% waarvoor ze betaald wordt en dreigt haar arbeidsinzet te verminderen. De 
wijze waarop de discussie met haar leidinggevende toen plaatsvond, is misschien 
wel kenmerkend voor die tijd: als vrouw moet ze hier alleen voor vechten en als ze 
in haar gelijk wordt gesteld krijgt ze de plicht tot geheimhouding. Maar haar hou-
ding op haar werk levert haar ook de eretitel van ‘de eerste feministe in ons bedrijf ’ 
op en daar is ze trots op.
 Lena kon haar loon vergelijken met mannelijke collega’s. Maar soms was dit niet 
mogelijk. Hierna vertelt moeder Sonja als in een schelmenroman over een confl ict 
met een non over de betaling van schoonmaakwerk. 

‘Veertien dagen werken voor vijf gulden’
Moeder Sonja werkte ook een tijdje als conciërge en schoonmaakster op een school. 
Sonja: ‘In die tijd kreeg ik 35 gulden voor de school poetsen voor de ganse maand. 
Op woensdag moest ik alle klassen poetsen, toiletten, kachels aanmaken en uithalen. ’s 
Maandags om vijf uur, om zeven uur begint de school, moet ik om vijf uur de kachels 
aanmaken’. Een non had de leiding. ‘Dan wordt de grote poets gedaan met kerstmis. 
Dat was veertien dagen, dan hadden de kinderen vrij. Het was ontzettend hard werken. 
Je handen helemaal kapot. Dan kwam de zuster kijken’. Sonja doet verslag van het 
gesprek.

- Non: ‘Wordt mooi mevrouw’. 
- Sonja: ‘Dat hoort toch niet bij het loon?’ 
- Non: ‘Maar nee, mevrouw, dat wordt extra betaald’. 

Na veertien dagen kwam de zuster bij Sonja. Ze moest eerst een kwitantie tekenen, 
daarna kreeg ze het geld. Toen ze de envelop open maakte, schrok Sonja: ‘Vijf gul-
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den! Veertien dagen werken, nou mijn handen waren gewoon hartstikke kapot’. Sonja 
ging direct naar de school om verhaal te halen. 

- Sonja: ‘Het is niet goed’. 
- Non: ‘Wat is het dan?’ 
- Sonja: ‘Zuster, hier hebt ge die kwitantie. Dit geld kan ik gebruiken, maar dit 

hoef ik niet. Hier kunnen mijn handen niet van genezen. Hier hebt u de sleutel, 
ik kom niet meer’.

- Non: ‘Had je niet eerst kunnen komen praten’. 
- Sonja: ‘Ik ben toch hier’.

Toen probeerde de non Sonja onder druk te zetten. 
- Non: ‘Mevrouw, u moet eraan denken, u hebt nog twee kinderen hier zitten’. 
- Sonja: ‘Dat heb ik goed in mijn gedachten zuster. Ik zeg, dat is de sleutel, daar 

is de kwitantie. De kinderen blijven op school’.
Sonja was zo kwaad dat ze een dreigement uitsprak.

- Sonja: ‘U komt iedere week in de kerk, iedere zondag en ik ook. Als u die kinde-
ren iets tekort doet, trek ik u die kap van de kop af in een volle kerk’. 

Sonja lacht uitbundig als ze dit vertelt. Haar kinderen hebben nooit last gehad met 
deze non of de school, stelt ze tevreden vast. Jaren later kwam er een verrassing: ‘Zes 
jaar later kreeg ik mijn zuster op bezoek uit Rusland. Toen liet ze een envelopje brengen 
met 75 gulden’. 
 Onderbetaling en een schaamteloze poging tot chantage door een non en als 
reactie daarop overmoed van Sonja zijn de sleutelwoorden in dit verhaal. Sonja kan 
zich het gesprek over onderbetaling nog woordelijk herinneren. Maar tegelijkertijd 
wordt duidelijk hoe moeders die de kost moesten verdienen voor hun gezin door 
de veelal lagere vrouwenlonen extra werden benadeeld. Terwijl Lena haar loon kon 
vergelijken met dat van mannelijke collega’s en er sprake was van “gelijk loon voor 
gelijke arbeid”, moest Sonja zelf haar grenzen stellen. Maar ook nu neemt Sonja 
het weer voor haar werkgever op als ze vertelt hoe de non jaren later alsnog een 
enveloppe met geld bij haar laat bezorgen.

Tegelaar stelde in 1972 vast dat “de toepassing van de gelijke beloning niet al-
leen een ekonomisch probleem is” en bracht dit in verband met maatschappelijke 
verhoudingen en rollenpatronen van man en vrouw. Waarna hij vervolgens vast-
stelt: “De vooroordelen leven evenzeer bij de vrouw zelf ” en hij verbindt dit met de 
paradox van de zichzelf waarmakende voorspelling waarbij vrouwen (en ook man-
nen) menen dat de vrouw minder intelligent is, haar werk minder waard is en zij 
meer geschikt is voor “typisch vrouwelijke” arbeid. Hij kwam met de aanbeveling 
“de vrouw bewust te maken van haar rechten, vooroordelen te bestrijden, de gelijke 
beloning in wetten en c.a.o.’s vast te leggen en processen te voeren om de gelijke 
beloning in de praktijk af te dwingen”.78 Tegelaar schuift zo dus deels de schuld 
van de lagere vrouwenlonen in de schoenen van de vrouwen. Maar de verhalen van 



107

Lena en Sonja die de strijd aangingen voor hogere beloning, maken duidelijk hoe 
deze leidinggevenden in de jaren vijftig slechts onder grote druk bereid waren om 
onderbetaling recht te zetten. 

LANGE WERKWEEK EN OVERWERK

De moeders uit dit onderzoek maakten regelmatig een lange werkweek. Volgens de 
Arbeidswet uit 1919 bedroeg de arbeidsduur in de jaren vijftig gemiddeld ten hoog-
ste achtenhalf uur per dag en 48 uur per week. Deze wet verbood het ’s nachts werken 
door vrouwen in fabrieken en werkplaatsen.79 Terwijl de Arbeidswet van 1919 een 
maximumgrens stelde aan de lengte van de arbeidsdag en –week, maakte het Bij-
zonder Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) van 1945 de 48-urige werkweek tot een 
verplichting. Deze lange werkweek bleef bestaan tot 1959. In dat jaar werd het mo-
gelijk om de werkweek tot 45 uur te verkorten. De 45-urige werkweek werd al snel 
daarna in de meeste bedrijfstakken ingevoerd. In de loop van de jaren zestig wordt de 
werkweek verder verkort tot veertig uur.80 De vrije zaterdag kwam in 1961.81

De moeders verrichtten regelmatig ook overwerk. Moeder Lena: ‘Ik wilde eigen-
lijk ook mee in de vaart der volkeren. Ik wilde ook een ijskast hebben en dergelijke. Dus 
ik heb ook veel zomers overgewerkt hoor. Mijn kinderen gingen naar de middelbare 
school en ik wou toch ook dat ze aan verschillende dingen mee konden doen. Dat is mijn 
eigen vrije wil geweest’, aldus Lena. 
 Ook moeder Dora probeerde wat extra’s bij te verdienen. Het bedrijf waar ze 
werkte, beheerde ook een schouwburg. Ze ging daar ’s avonds werken: ‘Als er nou 
partijen waren dan ging ik naar huis om half zes, dan gaf ik mijn kinderen te eten, 
dan legde ik ze in bed en dan ging ik weer werken tot twaalf uur en soms wel tot vier 
uur ’s nachts en ’s morgens om acht uur zat ik weer op kantoor, half negen’. Dora vond 
dat gewoon. ‘Want kijk als mijn kinderen kleren nodig hadden, dan moest ik wel wat 
extra’s verdienen’. Avondwerk betaalde goed: ‘Als ik een hele nacht gewerkt had, van ’s 
avonds acht tot vier uur ’s nachts, dan had ik 25 gulden verdiend. Dat is net zo veel als 
ik een week werk’. 
 Moeder Rita werkte in drukke tijden eveneens ’s avonds door: ‘Dat was best echt 
hard werken hoor. Ik zat er veertien dagen tot ’s avonds half elf. Ik ging alleen naar huis 
om te eten en dan kwam ik weer terug. Ja, tot half elf. Dat deed ik’. Rita noemt naast 
het fi nanciële motief nog een ander motief voor haar overwerk: ‘Want dat deed ik 
uit liefde’. 

De twee weduwes die een winkel hadden, werden vaak nog na sluitingstijd door 
klanten benaderd. Moeder Toos herinnert zich nog een voorval. ‘Stond er een keer 
iemand voor dag en dauw ’s maandagsmorgens te bellen, te bellen. Nou ik denk, ik zal 
toch maar even uit het raam kijken. Je weet nooit, het kan familie zijn hè. En toen zag 
ze mij, die mevrouw’. Toos kan zich het gesprek nog woordelijk herinneren:

- Toos: ‘Mevrouw, wij zijn gesloten’.
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- Klant: ‘Ja, maar ik kom helemaal uit A.’.
- Toos: ‘Al kwam u uit de Noordpool, dan deed ik nog niet open’.

Toos was kwaad: ‘Ik denk, je gaat toch ook niet bij C&A aan de deur staan hangen, bij 
wijze van spreken. Die zijn toch ook dicht’. 
 De lange dagen die de moeders regelmatig maakten, kwamen voort uit verschil-
lende motieven. Lena en Dora willen hun kinderen laten delen in de toenemende 
welvaart die vanaf de jaren zestig zijn intrede deed. Om mee te gaan in ‘de vaart 
der volkeren’, zoals Lena dit zo mooi omschrijft, konden ze door overwerk extra 
geld verdienen. Hun overwerk kwam dus vooral voort uit extrinsieke arbeidsmoti-
vatie, waarbij “de oorzaken voor het gedrag buiten de handeling zelf liggen”. Geld 
verdienen was de belangrijkste drijfveer voor hun overwerk. Bij Rita klinkt ook 
intrinsieke motivatie door.82 Zij benadrukt dat zij overwerkte uit liefde voor haar 
werk. Naast deze moeders die in loondienst werkten, laat Toos horen hoe zij in 
haar winkel grenzen stelt aan de onbeperkte dienstbaarheid die klanten van haar 
verwachten.

TOEPASSING VERLOFREGELS

Twee moeders vertelden hoe ze met de uitvoering van verlofregels te maken kregen. 
Vanaf 1930 was er met de invoering van de ziektewet sprake van betaald zwanger-
schaps- c.q. bevallingsverlof voor gehuwde vrouwen van zes weken voor de ver-
moedelijke datum van de bevalling en ten minste zes weken na de bevalling ter 
hoogte van het daarvoor verdiende “dagloon”. Dienstboden vielen buiten de ziek-
tewet. Ongehuwde zwangere vrouwen kregen vanaf 1940 recht op betaald zwan-
gerschaps- c.q. bevallingsverlof.83 Maar uit het verhaal van moeder Rita blijkt dat 
werkgevers soms ook hun eigen regels maakten. Daarna laat moeder Willy horen 
hoe haar werkgever haar na het overlijden van haar kind confronteerde met toepas-
sing van verlofregels.

‘Je zag het absoluut niet’
Toen moeder Rita ongehuwd zwanger werd, kreeg ze met de regels van haar werk-
gever te maken: ‘Daar zat ik in moeilijkheden. Want ja, alle vrouwen hadden getekend 
dat ze weg moesten als ze zwanger waren’. Haar directeur deed haar toen een voorstel: 
‘Ik moest twee maanden van tevoren voor eigen geld verlof nemen en dan zouden zij 
tegen de anderen zeggen dat ik zwaar ziek was’. Als Rita hieraan terugdenkt, zegt ze: 
‘Ik vond dat wel heel moeilijk hoor, heel moeilijk. Maar gelukkig, je zag helemaal niets 
aan mij. Ik heb nooit positiekleding gedragen. Je zag het absoluut niet’. Toen ze een 
keer op straat gezien werd door de vrouw van een collega, zei haar baas: ‘Ja, dat gaat 
zo niet, je moet de stad uit’. Rita ging toen tijdelijk elders wonen en kreeg daar haar 
kind. Kort na de geboorte ging ze weer aan het werk. ‘Met opgebonden borsten. Ja’.

Rita die hiervoor vertelde over de machtige positie die zij tijdens een sollicita-
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tiegesprek innam, verkeerde toen ze zwanger was in een afhankelijke positie en 
handelde hier ook naar. Ze had te maken met een werkgever die landelijke regel-
geving omzeilde met eigen regels voor vrouwen. Particuliere werkgevers konden 
vrouwen ontslaan bij huwelijk of geboorte van een kind als hierover een bepaling 
in hun arbeidsovereenkomst was opgenomen.84 Rita had hiervoor getekend, maar 
haar werkgever wilde haar graag in dienst houden. De prijs die ze hiervoor be-
taalde was hoog: ze moest onbetaald verlof nemen en de geboorte van haar kind 
geheim houden. 

Drie dagen voor overlijden kind
Nadat moeder Willy voor de tweede keer weduwe was geworden, verongelukte haar 
zoontje toen hij op straat aan het spelen was. ‘Toen is hij aangereden. Had hij een 
schedelbasisfractuur. Toen hij in het ziekenhuis aankwam was hij al overleden’. Als ze 
hieraan terugdenkt, zegt ze: ’Vreselijk was dat, heel naar. Ja, vreselijk hè. Heel naar 
was dat’. Maar de werkgever van Willy confronteerde haar er al gauw mee dat ze 
verder moet. ‘Hij is op een woensdagmiddag overleden en hij is ’s zaterdags begraven. 
En toen dinsdags belden ze van het gemeentehuis op: wanneer bent u van plan om weer 
te gaan werken, want er staat maar drie dagen voor? Toen werd ik zo verschrikkelijk 
kwaad. Ik zei: donderdagmorgen sta ik weer voor de klas’. Als Willy terugdenkt aan 
haar eerste les, zegt ze: ‘Nou toen stond ik weer voor de klas met tranen in de ogen. 
Zingen kon ik helemaal niet met die kinderen’. 
 Het gezin van Willy was al zwaar getroff en door het overlijden van haar eerste 
man en daarna haar tweede man. Maar de gemeente gaf Willy geen ruimte en paste 
de verlofregels bij het overlijden van haar zoontje rigide toe. Zowel Rita als Willy 
deden wat de werkgever van hen verlangde. Ze verkeerden als kostwinner in een 
afhankelijke positie en waren niet in de gelegenheid om de eisen van hun werkgever 
te negeren. 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
Arbeidsomstandigheden hebben in enge zin betrekking op de fysieke omstandig-
heden waaronder gewerkt moet worden. In brede zin gaat het om “alle voor de 
beleving van het werk relevante factoren”.85 
In de volgende twee verhalen komen beide aspecten tot uitdrukking. Allereerst 
komt moeder Regina aan het woord. Zij is geboren in 1915. Haar ouders hadden 
een kantoorboekhandel. Na het gymnasium ging ze naar de Academie voor Li-
chamelijke Opvoeding. Ze trouwde in 1940 en ze kregen twee kinderen. Na haar 
echtscheiding in 1951 ging ze werken als gymnastieklerares. Daarna vertelt moeder 
Rita hoe zij als leidinggevende streed voor een grotere werkplek. Zij was na de ge-
boorte van haar kind bij de overheid gaan werken om meer zekerheid te hebben als 
haar iets zou overkomen. 
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‘Dat ik van hot naar her ging met een tas met een kastieknuppel...’
Regina gaf gymnastieklessen in diverse dorpen. Als ze aan haar werk terugdenkt, 
zegt ze: ‘Nou dat ik van hot naar her ging met een tas met een kastieknuppel, een ten-
nisbal, partijlintjes en een handbal.’ In de gemeenten waar ze les gaf, was tijdens 
de Tweede Wereldoorlog veel verwoest. Over de lokalen waar ze les moest geven, 
vertelt Regina: ‘Dat was gewoon een houten keet met allemaal getraliede ramen met 
gaas ervoor en vrijwel geen toestellen’. In een andere gemeente was helemaal geen 
gymnastiekzaal: ‘Dus gaf ik in de hal van de school les waar alle klassen omheen zaten. 
En vrijwel geen toestellen’. Ze moest ook les geven in een concertzaal: ‘Dan moest 
die ontruimd worden en dan moest ik de toestellen van het podium af halen’, of in een 
verenigingsgebouw: ‘Daar kon je met een bal niet veel beginnen, dus moest je zorgen 
dat het laag bleef. Heel voorzichtig want er hingen mooie lampen’. 
 Regina kreeg als gymnastieklerares dus te maken met gebrekkige voorzieningen 
ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog en moest zich aanpassen aan deze omstan-
digheden. Voor Rita lag dat anders. 

Strijd voor grotere kamer
Moeder Rita vertelt met zichtbaar plezier, min of meer als in een schelmenroman, 
hoe zij als hoofd van het secretariaat strijd voerde voor een grotere werkplek. ‘Want 
ik had een kleine kamer gekregen, zo’n zijkamertje weet je wel. En toen kwam er een 
secretaresse bij, nou dat ging net, en toen kwam er nog een secretaresse bij. Ja dat ging 
niet meer. Maar de kamer daaropvolgend, daar zaten twee onderzoekers. Dat was een 
ruime kamer. Dus ik dacht: die zitten met zijn tweeën, één kan best hier in dat kleine 
kamertje en er staat nog zo’n kamertje leeg. Heeft ieder een eigen kamer en wij met zijn 
drieën naar die kamer’. 
 Na lang aandringen lukte het Rita om de grotere kamer te bemachtigen, maar 
dat is nog niet het einde van haar strijd. ‘Wij daarin met zijn drieën. Toen kwam er 
nog een secretaresse bij, nou dat ging ook nog, maar toen kwam er nog een secretaresse 
bij. Toen werd het al een beetje te klein’. De kamer die daarop volgde, was de grootste 
kamer van de afdeling. ‘Een knots van een kamer’, aldus Rita. Ook nu stapte ze er 
weer op af: 

- Rita: ‘Zo jongens, ik moest gewoon zoeken. Waar zitten jullie?’ 
- De onderzoekers: ‘Oh god, we zien de bui al hangen’. 
- Rita: ‘Goed gezien, want kijk hiernaast die kamer is groot genoeg voor jullie met 

zijn tweeën. Maar wij hebben echt deze kamer nodig’. 
- De onderzoekers: ‘Nee, komt niks van in hoor. Wij blijven zitten’. 
- Rita: ‘Je blijft niet zitten’. 
- De onderzoekers: ‘Ja maar dat kan niet’. 

Dan probeerde Rita de onderzoekers onder druk te zetten.
- Rita: ‘Goed je blijft zitten. Jullie hebben toch zoveel spoedwerk. Nou vergeet het 
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maar. Dat spoedwerk wordt helemaal niet meer gedaan, in weken. Want ik sta 
ervoor wanneer dat dat getikt wordt, dat weten jullie hè’.

De onderzoekers lieten het er niet bij zitten:
- De onderzoekers: ‘Maar dan gaan we naar de directeur’.
- Rita: ‘Dat kan je doen. Gaan jullie eerst maar lekker met hem praten’. 

Maar Rita is zeker van haar zaak. ‘Nou dat hebben ze gedaan. Maar die zei: ja, wat 
zij zegt, dat is goed. Jullie gaan eruit’, vertelt Rita lachend.

Omstandigheden zijn duidelijk van invloed op de standpunten die Rita inneemt. 
Zo volgde ze tijdens haar zwangerschap in haar vorige werkkring de onredelijke 
eisen van haar werkgever. Maar in haar nieuwe werkkring verkeert ze duidelijk in 
een machtiger positie. Giddens hanteert de volgende defi nitie van macht: “macht 
is een eigenschap van een interactie, is het vermogen om uitkomsten te verzekeren 
wanneer de verwerkelijking van de uitkomsten afhangt van het handelen van ande-
ren”.86 Bij Rita is het nu de directeur die aan haar wensen tegemoet komt. 

MOEDERS IN LEIDINGGEVENDE FUNCTIES

Vrouwen waren door de verticale arbeidsdeling met een scheiding van planning en 
uitvoering, meestal in de lagere functieniveaus te vinden. Hun carrièrekansen wa-
ren beperkt.87 Het aantal leidinggevende beroepen dat voor vrouwen geschikt werd 
geacht was klein. Als oorzaak hiervoor wordt genoemd het lage opleidingsniveau 
van de meeste vrouwen en de “vrouwen-discriminerende houding van overheid en 
bedrijfsleven”, aldus Blok.88 
 Ondanks de belemmeringen voor vrouwen om carrière te maken, waren er moe-
ders die wel promotie maakten op hun werk. Allereerst zal moeder Lena hierover 
uitgebreid vertellen. Vanaf het moment dat zij leiding moest geven aan vrouwelijke 
collega’s, werd ze geconfronteerd met weerstanden. Maar ze vertelt ook over oplos-
singen om hiermee om te gaan. Daarna komen nog enkele andere moeders kort aan 
het woord.

‘Je wordt ook gewantrouwd’ 
Lena: ‘Met de dames was het toch moeilijk om vrede te houden. Om vrede, in die zin, 
leiding van een man accepteerden ze eerder dan van een vrouw. En mannen hadden 
daar toen ook vreselijk moeite mee. Daar heb ik een evenwicht in moeten vinden’. Lena 
vertelt over collega’s aan wie ze leiding moest geven: ‘Het gekuif, dat is onvoorstel-
baar. Het gekuif van mensen onderling dat ze je baan niet gunnen omdat je een vrouw 
bent’. Boven Lena stond een chef. ‘Dat is het probleem natuurlijk hè, vijf dames en 
een chef ’, vertelt ze lachend. ‘En de chef die was de leidinggevende en die man die had 
ook over de hele wereld gezeten, dus die delegeerde’. Lena had een goed contact met 
deze man en overlegde regelmatig met hem. ‘We bespraken dingen, ook natuurlijk 
over het gedrag van de dames en zo. En dat zette toch een beetje kwaad bloed, want er 
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was een haan in het kippenhok. En met mij werd overlegd en niet met hen hè. Dat is 
zo problematisch als er een man is’. Haar positie had ook invloed op de omgang met 
collega’s. ‘Het schept toch een zekere afstand tussen de dames ook. Ja, want je wordt 
ook gewantrouwd natuurlijk, daar moet je ook rekening mee houden. Want je hebt toch 
contact met de chef hè’. Maar Lena heeft haar eigen oplossing hiervoor gevonden: 
‘Niets van aantrekken. Net doen of je er geen erg in hebt. Ook niet bespreekbaar ma-
ken, want dan haal je zoveel narigheid en dingen naar boven die helemaal niet bestaan 
eigenlijk. Dus ik heb altijd net gedaan of ik er geen erg in had dat dat speelde. Maar ik 
zag dat natuurlijk wel en ik voelde dat ook natuurlijk hè’.
 Lena kreeg ook te maken met lijdelijk verzet als ze opdrachten gaf. ‘En dan zeg 
ik: nu moet je zorgen dat het dan en dan klaar is. Zo niet dan zul je wel verder zien, 
maar dan moet het klaar zijn’. Ze stelt haar grenzen: ‘Nu pik ik het verder niet. Verder 
geen gezeur’. 

Uit een onderzoek onder vrouwen die voor 1940 op kantoor werkten, kwam 
naar voren dat de functies en posities in termen van sekse geclassifi ceerd werden. Er 
ontstond frictie als vrouwen beroepen of functies uitoefenden die “mannelijk” wa-
ren. “Dat zij een dergelijke functie uitoefenden werd niet geloofd, of er werd afkeu-
rend op gereageerd”.89 In ’t Veld-Langeveld is in 1969 van mening dat vrouwen die 
leiding geven aan evenveel of in meerderheid vrouwen “haar leidinggevende rol ten 
aanzien van de vrouwelijke ondergeschikten zonder confl ict kunnen realiseren”. Zij 
brengt haar uitspraak in verband met het verschijnsel dat waar vrouwen in aantal 
overwegen, de kans groter is dat zij promotie maken naar leidinggevende functies 
dan waar zij een minderheid vormen.90 Maar afgaande op het verhaal van Lena die 
leiding gaf aan vrouwen, kon de praktijk toch anders uitpakken. 

In het verhaal van Lena is daarnaast te horen hoe zij als leidinggevende inge-
klemd zit tussen twee partijen met verschillende belangen, het hoger management 
en de uitvoerenden. Een verschijnsel waar middenkader regelmatig mee te maken 
krijgt.91 De mensen waaraan ze leiding gaf, probeerden haar tegen te werken. Dit 
wordt wel omschreven als een “neutralizer”, waarbij ondergeschikten het optreden 
van een chef verhinderen of eff ecten van zijn optreden tegenwerken92. 
 Lena week als vrouw die leiding moest geven, duidelijk af van de norm. Hier-
door kreeg ze te maken met afgunst, achterdocht, wantrouwen en lijdelijk verzet. 
Maar Lena wist hoe ze met ‘niets van aantrekken’ zich kon handhaven en stelde haar 
grenzen. ‘Dus ik was zo’n beetje dictatoriaal geloof ik. Zou nou niet meer gaan denk ik’, 
zegt ze lachend. Als ze terugdenkt aan deze tijd, zegt ze: ‘Het is wel een strijd geweest, 
als vrouw zijnde en leiding geven en een gezin hebben. Ja, dat was wel heel zwaar hoor’. 
Maar Lena ondervond ook waardering in het bedrijf waar ze werkte: ‘Want ik werd 
later altijd op afdelingen gevraagd waar moeilijkheden waren, om het rustig te houden. 
Bruggenbouwer zeiden ze altijd’, aldus Lena.

Enkele andere moeders vertelden eveneens over hun ervaringen om in een be-
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drijf als eerste vrouwelijke chef aangesteld te worden. Moeder Dora: ‘Toen ik daar 
kwam was ik de enigste vrouwelijke cheffi  n. Daarna zijn er meer gekomen. Vrouwen 
kwamen niet hoger’. Ook moeder Nora was de eerste leidinggevende van een afde-
ling in een bedrijf. ‘Nou het ging goed. Het was een beetje moeilijk om met het perso-
neel om te gaan, want ze hadden nooit een vrouw gehad, daar bij die directie. Ik had 
een mooi kantoor. De vrouwen waren een beetje huiverig. Die dachten, wie daar nou 
aankomt, weet je. Maar het liep gauw wel beter’. 

Als leidinggevende weken deze moeders af van het algemene patroon waarbij 
mannen de leiding hebben. Als reactie hierop kregen ze soms te maken met tegen-
werkende krachten en kwamen ze in een geïsoleerde positie te staan. Blok merkte 
op dat het werken als leidinggevende vaak moeilijkheden met zich mee brengt om-
dat vrouwen in een geïsoleerde positie komen te staan.93 Ze beperkte zich hierbij 
tot ongehuwde vrouwen in leidinggevende functies en ging voorbij aan de positie 
van weduwes, gescheiden of ongehuwde moeders die eveneens leiding konden ge-
ven. Maar moeder Lena geeft duidelijk aan met wat voor strategie zij haar weg als 
leidinggevende vond en hoe zij hier toch om werd gewaardeerd en als “bruggen-
bouwer” op andere afdelingen werd ingezet. 

INTIMITEITEN 
Intimiteiten was geen vast gespreksthema tijdens de interviews. Toch waren er en-
kele moeders die hierover vertelden. Op kantoor werden vrouwen soms bijna als 
“het eigendom van haar baas omschreven, waarbij de seksuele connotaties niet mis 
te verstaan waren”, zo blijkt uit een onderzoek naar vrouwen die voor 1940 op 
kantoor werkten.94 In de jaren tachtig vestigden vrouwen uit de vakbeweging de 
aandacht op het verschijnsel “ongewenste intimiteiten op het werk”. Het ging om 
“ervaringen van vrouwen met ongewenste seksuele toenaderingen van mannelijke 
collega’s, superieuren, docenten, hulpverleners, cliënten”.95 Uit een onderzoek bij 
enkele arbeidsorganisaties dat in de loop van de jaren tachtig plaatsvond, kwam 
naar voren dat gemiddeld 58% van de vrouwen zegt lastiggevallen te worden.96 
De meeste ongewenste intimiteiten kwamen voor op afdelingen waar een betrek-
kelijk grote machtsongelijkheid samenging met het ontbreken van een dominante 
omgangscode, terwijl de minste ongewenste intimiteiten voorkwamen in arbeidssi-
tuaties waar relatief kleine machtsverschillen gepaard gingen met emancipatorische 
omgangscodes.97 

Timmerman heeft in 1990 onderzoek gedaan naar de samenhang tussen “de 
problematisering van ongewenste seksuele toenaderingen door vrouwen en de 
machts- en afhankelijkheidsverhoudingen tussen de seksen in arbeidssituaties”. 
Zij kwam tot de conclusie dat ongewenste seksuele toenaderingen nauwelijks als 
probleem naar voren (kunnen) komen in “arbeidssituaties die gekenmerkt worden 
door een zeer ongelijke materiële machtsbalans tussen de seksen en een scherpe 
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sekse-segregatie (zowel wat betreft het werk als de informele omgang), beeldvor-
ming en omgangscodes dusdanig door mannen gedomineerd en (in het voordeel 
van mannen) gedefi nieerd worden”. Dat betekende overigens niet dat vrouwen op 
deze afdelingen geen ongewenste seksuele omgangsvormen ervoeren. Maar voor 
het merendeel van de vrouwen waren deze min of meer inherent aan het werken in 
een omgeving met (veel) mannen. De kans dat ongewenste seksuele toenaderingen 
van mannen door vrouwen ter discussie gesteld werden, was veel groter in arbeidssi-
tuaties waarin vrouwen, als buitenstaanders, zich in (het beginstadium van) een so-
ciaal stijgingsproces bevonden. Wanneer vrouwen in materieel opzicht een relatief 
gelijke machtspositie innamen, was het openlijk kritiseren van ongewenste seksuele 
toenaderingen eveneens mogelijk. 98

Drie moeders vertellen hierna over intimiteiten op hun werk. In de verhalen van 
twee moeders was duidelijk een verschil in macht te horen, terwijl moeder Rita 
vertelt over een bijzonder soort intimiteit.
 Allereerst moeder Flora die als reclametekenares werkte. Ze vertelde hoe nieuwe 
lingerie geshowd werd: ‘Die shows werden dan gegeven door meisjes van kantoor. Ik 
herinner me nog een meisje die een mooi kanten beha-tje aan had en dat mijn chef een 
beetje al te enthousiast zei: snoezig hè’, vertelt Flora lachend. Andere vrouwen in het 
bedrijf hadden er moeite mee: ‘Die vonden dat onethisch, vrouwen die weinig aan 
hadden en zich vertoonden aan de heren. Daar waren ze heel verontwaardigd over’.
 Moeder Louise maakte als pasdame de andere kant mee: ‘Dat was in een fabriek 
waar ze dameskleding verkochten’. Als er een winkelier kwam, moest ze dat showen. 
De directeur liep steeds binnen als ze zich moest omkleden: ‘Nou, en die directeur 
dat vond ik zo’n akelige man, die was ook een beetje vrij tegen me. Sommige mannen 
hebben dat. Dus ik had eigenlijk een gloeiende hekel aan die man. En dan kwam hij 
als ik me uitkleedde. En dan zei ik: ga weg. Volgens mij poetste die man zijn tanden 
nooit, want hij stonk uit zijn mond. Toen zei hij: ga daar staan. Toen zeg ik: gaat u uw 
tanden maar eens een keer poetsen’, vertelt Louise lachend. ‘En toen werd ik ontslagen. 
Ja, hij wilde die brutale mond niet van me’. 
 En moeder Rita kreeg te maken met een bijzonder soort intimiteit van één van 
haar bazen: ‘Die man die wou mij adopteren. Die heeft verdorie aan mijn moeder ge-
vraagd of hij mij mocht adopteren’, vertelt ze lachend. ‘Die man die was zo gek op mij. 
Dat is heel, heel typisch. Ze hadden zelf geen kinderen hè’. Maar deze baas had nog 
meer eigenaardigheden: ‘Altijd zei hij: mag ik je pinkje vasthouden als ik je dicteer. 
Hij wou altijd mijn pink vasthouden, hij wou altijd contact hè’. Rita heeft er geen 
moeite mee: ‘Nou ja, het kon mij wat schelen, dan hield hij mijn pink maar vast’. 

Intimiteit was een onderwerp waarover moeders soms terloops vertelden. De 
drie moeders maakten ieder een ander aspect hiervan mee: een chef die hoorbaar 
genot van lingeriemodeshows en een moeder die als pasdame te maken kreeg met 
ongewenste intimiteiten van haar baas. En Rita ervoer hoe haar baas contact met 
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haar zocht. In haar reactie klinkt een relativerende houding door die lijkt op de 
strekking van enkele studies die in de tweede helft van de jaren tachtig naar sek-
sualiteit in arbeidsorganisaties verschenen: “Seks is onmiskenbaar onderdeel van 
arbeidsorganisaties, daar helpt geen lieve moeder aan. Daarom kun je er maar beter 
het beste van maken”.99

4.5 MOEDERS KIJKEN TERUG OP HUN KOSTWINNERSCHAP

Aan het eind van de interviews vroeg ik de moeders hoe zij terugkijken op hun 
kostwinnerschap. Uit hun reacties kwamen vijf patronen naar voren. Allereerst wa-
ren er gevoelens van trots te horen. De moeders waren trots op het werk dat ze 
hadden verricht. Het ging veelal om werk dat nu niet meer als zodanig bestaat en ze 
vertelden hier vaak heel gedetailleerd en met liefde over. Daarnaast is een patroon 
herkenbaar waarin de moeders hun kostwinnerschap in combinatie met de zorg 
voor hun kinderen als het ware evalueren. Ze kijken met gevoelens van tevreden-
heid en voldoening terug. ‘Ik heb het gered’ is dan te horen. Ze zijn erin geslaagd 
om met hun werk het gezin te onderhouden en dit te combineren met de zorg voor 
hun kinderen. Ze zijn voldaan dat ze hun kinderen een goede toekomst konden 
geven. Of zoals een moeder zegt: ‘Met voldoening, ja, toch achteraf. En dat mijn kin-
deren het goed doen. Dat is mijn grootste voldoening eigenlijk’. Dit patroon is vooral 
te horen bij de weduwes. Zij moesten vaak onvoorbereid geld verdienen om hun 
gezin te onderhouden en tegelijkertijd voor hun kinderen zorgen. Deze voldoening 
klinkt ook door bij een moeder die na het overlijden van haar man met zes jonge 
kinderen achterbleef. Iedere keer als ze iets vertelde, constateerde ze voor zichzelf: 
‘dat is ook weer goed gekomen’. In deze twee patronen is dus vooral de persoonlijke 
evaluatie van de moeders te horen over hun werk als kostwinner in combinatie met 
de zorg voor hun kinderen. 

Dan zijn er nog drie andere patronen herkenbaar waarbij veel meer een verband 
gelegd kan worden met de levenshouding van de moeders. Deze patronen zijn va-
ker te horen bij gescheiden moeders. 
 Zo kregen sommige moeders de kans om opnieuw buitenshuis te werken. Of zo-
als een gescheiden moeder het verwoordt: ‘Ik vond het leuk. Het was wel moeilijk, het 
was moeilijk rondkomen natuurlijk. Je moest ieder dubbeltje, nou dubbeltje, iedere cent 
omdraaien. Maar dat heb ik nooit ervaren van oh, oh, wat ben ik zielig, helemaal niet. 
Ten eerste is het al zo, dat ik dus eigenlijk al had willen werken ook toen ik getrouwd 
was en dat het niet mocht. En nu had ik de gelegenheid om lekker buitenshuis te zijn en 
te werken’. De kans om buitenshuis te werken, woog dus zwaarder dan de geringe 
inkomsten die ze voor haar werk kreeg. 
 Dan is er een vierde lijn herkenbaar: het gevoel van fi nanciële onafhankelijkheid 
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waarover de moeders vertelden doordat ze hun eigen geld verdienden, of zoals een 
moeder zegt: ‘Dat ik geen “dank je” hoef te zeggen. Dat is heel belangrijk’. Dit patroon 
is bij deze moeder een leidraad in haar leven. Het kostwinnerschap was voor haar 
dus een uitvloeisel van het streven naar fi nanciële onafhankelijkheid als belangrijke 
waarde in haar leven. 
 En ten slotte is er een vijfde patroon, het gevoel van de moeders dat ze zichzelf 
op hun werk konden ontplooien en zelf iets geworden zijn. Of zoals een moeder 
verwoordt: ‘Vroeger was je altijd de bijzit, bij wijze van spreken. De man altijd dit, 
de man dat. Maar dat heb ik zelf allemaal beleefd. Ik hoef niet te zeggen, mijn man 
is dit, mijn man is dat. Ik ben zelf iets geworden’. De generatie van vrouwen voor 
de tweede feministische golf van eind jaren zestig, jaren zeventig defi nieerde zich 
vooral in termen van binding, als vrouw van en moeder van.100 Als kostwinner kon 
deze moeder zichzelf meer ontplooien dan het huisvrouwschap waarin ze na haar 
huwelijk terecht was gekomen. 

Het zijn vooral de weduwes die spreken over gevoelens van tevredenheid en 
voldoening. Ook bij de gescheiden moeders klinken deze gevoelens door, maar bij 
hen is daarnaast te horen dat zij hun kostwinnerschap verbinden met de kans om 
buitenshuis te werken en een behoefte aan fi nanciële onafhankelijkheid en zelfont-
plooiing. 

4.6 TERUGBLIK

In een tijd dat een groot deel van de samenleving het buitenshuis werken van moe-
ders met jonge kinderen afwees, blijken de moeders uit dit onderzoek het niet zo 
nodig te vinden om zich hiervoor te verantwoorden. Als zij terugkijken op hun 
kostwinnerschap zijn vooral gevoelens van tevredenheid, voldoening en trots te 
horen. Hun werk was niet vrijblijvend. Maar ondanks dat valt iedere keer op dat de 
moeders met enthousiasme vertellen over het werk dat ze verrichtten. Veelal klonk 
intrinsieke arbeidsmotivatie in hun levensverhalen door, terwijl de moeders moes-
ten werken vanuit extrinsieke motivatie: werken om de kost te verdienen.
 De moeders verdienden de kost met werkzaamheden die varieerden van laag-
geschoold werk tot werk waarvoor een opleiding op middelbaar of hoger niveau is 
vereist. De krappe arbeidsmarkt was de moeders tot voordeel toen zij na het weg-
vallen van hun man kostwinner werden. Ze hadden geen enkele moeite om werk 
te vinden, konden veelal makkelijk van baan wisselen en verkeerden bij sollicita-
tiegesprekken soms in een machtige positie. De moeders waren verantwoordelijk 
voor het gezinsinkomen en hun macht hing dan ook in sterke mate af van hun 
persoonlijke omstandigheden, hun afhankelijkheid van de baan en de behoefte van 
werkgevers om de moeders aan zich te binden. Zo is het mogelijk dat een moeder 



117

de ene keer haar macht tijdens een sollicitatiegesprek uitspeelt, terwijl diezelfde 
moeder wanneer ze volledig afhankelijk is van haar werkgever, instemt met onre-
delijke eisen. Soms ook worden moeders geconfronteerd met vergaande verwach-
tingen: aan een moeder die als tandartsassistente is aangesteld wordt gevraagd of ze 
de keuken wil schoonmaken, van een weduwe met een winkel wordt onbeperkte 
dienstbaarheid ook na sluitingstijd verwacht en in werk in de modebranche klinken 
ongewenste intimiteiten door. Ook dan is de strategie van de moeders om hier mee 
om te gaan afhankelijk van de omstandigheden waarin ze verkeren. 

In literatuur over werkende vrouwen in de jaren vijftig wordt regelmatig de na-
druk gelegd op de kansarme positie van vrouwen in hun werk, met onder meer 
lage lonen en gebrek aan carrièremogelijkheden. Dit onderzoek laat een andere 
kant zien. Een kant waarin de moeders vertelden hoe zij ten strijde trokken om 
hun werksituatie te verbeteren, een strijd die ze regelmatig met succes voerden. De 
moeders verkeerden hierbij in een eenzame positie, zonder voorbeelden in hun om-
geving en meestal zonder steun van collega’s, vakbonden of ondernemingsraden.

Maar onder de positieve teneur in hun verhalen is een tweede patroon herken-
baar dat is terug te voeren op belemmerende structuren in hun arbeidssituatie. 
Deze belemmeringen vormden veelal de aanleiding voor hun strijd. Dan wordt re-
gelmatig duidelijk hoe zij in hun werk achtergesteld werden en dat er geen rekening 
mee werd gehouden dat ze voor hun gezin de kost moesten verdienen. Ze werden 
onderbetaald en kregen te maken met lagere vrouwenlonen voor hetzelfde werk dat 
mannen verrichtten. Wanneer de moeders hiertegen ageren, stuiten ze op verzet en 
een keer ontaardt dit zelfs in een poging tot chantage. In de toepassing van verlofre-
gels klinken vooral de rechten van werkgevers door. Een ongehuwde moeder moet 
haar zwangerschap en geboorte van haar kind geheim houden voor haar collega’s 
en van een weduwe wordt verwacht dat ze na de begrafenis van haar kind vrijwel 
meteen weer gaat werken. En als het moeders lukt om een leidinggevende functie 
te bemachtigen, wordt dit succes overschaduwd door het gedrag van de collega’s 
waaraan ze leiding moeten geven. 

Het succes dat de moeders in hun strijd op het werk benadrukten was dus vaak 
vooraf gegaan door achterstelling. Oftewel de moeders konden hun strijdbaarheid 
en successen laten zien ondanks én dankzij belemmerende structuren waarmee ze 
op hun werk in aanraking kwamen. Door veranderingen in omstandigheden en 
machtsposities kunnen de uitkomsten verschillen. Maar de moeders uit dit on-
derzoek kozen er nadrukkelijk voor om zich niet als slachtoff er op te stellen en 
benadrukten dat zij er in slaagden hun strijd veelal met succes te voeren. Iedere keer 
gebruikten ze hun eigen kracht als machtsbron om ook in hun werk als kostwinner 
hun leven zelf vorm te geven.
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HOOFDSTUK V

COMBINEREN VAN ARBEID EN ZORG

“Het zou onzin zijn te zeggen, dat de afwezigheid of de dood van de vader geen 
verschil zou uitmaken voor een kind, of dat het gemakkelijk is voor de moeder het 
gemis voor hem goed te maken. Maar als de zaak verstandig wordt aangepakt, 
kan het kind, hetzij het een jongen of meisje is, normaal en evenwichtig blijven 
opgroeien.”

Benjamin Spock, “Baby- en kleuterverzorging, 19521

5.1 INLEIDING

Na het wegvallen van hun man moesten de moeders uit dit onderzoek hun leven 
drastisch veranderen. Het betekende niet alleen dat ze moesten gaan werken om de 
kost te verdienen, maar ze moesten ook een oplossing zoeken om hun werk met de 
zorg voor hun kinderen en het huishouden te combineren. 
 Huishoudelijk werk was in de jaren vijftig een tijdrovende bezigheid. Er waren 
nog maar weinig voorzieningen in woningen. Uit de gegevens van de Volkstelling 
in 1956 bleek dat er in 32% van de woningen één of meer openbare aansluitingen 
van water, gas of elektriciteit ontbrak. Hierbij waren overigens grote regionale ver-
schillen.2 Uit een kleinschalig onderzoek in 1955 komt naar voren dat huisvrouwen 
met twee tot vier kinderen van één tot zes jaar gemiddeld 62 uur per week in hun 
huishouding werkzaam waren3 en uit een enquête van het damesblad Libelle in 
1956 bleek dat huisvrouwen gemiddeld twaalf tot veertien uur per dag werkten.4 
Buitenshuis werkende vrouwen besteedden aanzienlijk minder tijd aan het huis-
houden. De meesten waren hier twintig tot dertig uur per week aan kwijt.5

Toen de moeders een oplossing moesten zoeken voor de opvang van hun kinde-
ren, waren er nog nauwelijks voorzieningen voor kinderopvang. In de jaren vijftig 
waren er geen peuterspeelzalen voor twee- tot driejarigen. Wel ging meer dan de 
helft van de vier- tot vijfj arigen naar de kleuterschool.6 Alleen in de grote steden 
waren kinderdagverblijven of bewaarplaatsen zoals deze vroeger genoemd werden. 
Deze waren bedoeld voor kinderen van vrouwen die buitenshuis moesten werken, 
omdat hun man niets of te weinig verdiende of omdat zij geen man (meer) had-
den.7 Deze bewaarplaatsen werden gefi nancierd via de Armenwet, door liefdadig-
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heidsacties of bijdragen van moeders.8 De meerderheid van de moeders die hun 
kinderen daar toen bracht, verrichtte ongeschoold werk.9 Vanwege tekorten aan 
vrouwelijke arbeidskrachten begonnen in het begin van de jaren zestig enkele fa-
brieken met een eigen kinderdagverblijf om het verloop van vrouwen met jonge 
kinderen tegen te gaan.10 

De strijd voor georganiseerde kinderopvang werd in Nederland vlak na de Twee-
de Wereldoorlog op gang gebracht door de Nederlandse Vrouwen Beweging, een 
organisatie die nauwe banden had met de Communistische Partij Nederland. Zij 
streefde naar professionele opvang in een ruime omgeving, ontplooiing voor moe-
ders buitenshuis en zette zich in voor welvaart en levensbehoud voor kinderen.11 
Het zou tot de jaren zeventig duren voordat de eerste acties voor crèches werden 
georganiseerd door de Nederlandse Vrouwenbond, Man Vrouw Maatschappij en 
Dolle Mina.12 Overigens lijkt het er op dat in de strijd voor kinderopvang in Ne-
derland geen aandacht was voor de situatie van moeders als kostwinner. In de Ver-
enigde Staten was dat anders. Zo demonstreerden moeders in Philadelphia kort 
na de Tweede Wereldoorlog voor het openhouden van kinderdagverblijven uit de 
oorlogstijd. Weduwes van omgekomen soldaten werden vaak uitgekozen om te 
lobbyen bij de overheid. Op een protestbord viel te lezen: “Husband Killed in Ac-
tion. Has Two Year Old Child!”. Maar ook andere groepen vroegen hier aandacht 
voor zoals bij een demonstratie waar een schoolmeisje liep met de tekst “Door-Key 
Children (Need) Protection”.13 

In de jaren vijftig waren ook stemmen tegen georganiseerde kinderopvang te 
horen. Zo was de orthopedagoog Bladergroen in 1956 van mening dat kinderen 
dan té vroeg worden geconfronteerd met de groep “waar zijn individualiteit, die 
in een prille fase van ontplooiing staat, zich moet onderschikken aan de massa. Te 
vroeg ondergaat het levensmilieu van het kind een splitsing en moet het zich leren 
aanpassen op twee fronten”, aldus Bladergroen.14

De moeders uit dit onderzoek kregen toen zij kostwinner werden dus niet al-
leen te maken met weinig of geen voorzieningen voor kinderopvang, maar ook 
met weerstanden. Alvorens in te gaan op de oplossingen van de moeders voor het 
combineren van hun werk met de zorg voor hun kinderen, wordt eerst beknopt 
ingegaan op het denken over verzorgen en opvoeden van kinderen in die tijd.

VERZORGING EN OPVOEDING 
In opvoeding ging het er van oudsher om dat ouders kennis en sociale normen op 
hun kinderen overdroegen. Het gezag van ouders veranderde door de jaren heen 
van “natuurlijk” gezag, dat ontstond doordat ouders hun kennis en vaardigheden 
zoals ambachten en huishoudelijk werk op hun kinderen overdroegen, naar een 
situatie waarin ouderlijk gezag meer een pedagogisch vraagstuk werd, waarbij de 
emotionele functie steeds belangrijker werd.15 Opvoedkundige doelen waren van-
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ouds vooral ontleend aan normen en waarden van levensbeschouwelijke, meestal 
godsdienstige aard. De pedagoog Langeveld was echter van mening dat het ook mo-
gelijk was om algemeen geldende (kindwaardige) criteria voor pedagogisch hande-
len te ontwikkelen, onafhankelijk van levensbeschouwelijke of religieuze binding.16 
Hij omschreef in 1965 opvoeding als “omgang van volwassenen met kinderen. 
Die omgang beoogt een bepaalde invloed, nl. het kind te helpen mondig te wor-
den”. Het gaat er volgens hem om het kind “bekwaam te helpen maken zelfstandig 
zijn levenstaak te volbrengen”. Doel van die ontwikkeling is volwassenheid. Daarin 
“openbaart zich plan, lijn, doelstelling, gebondenheid aan hetgeen men zichzelf 
heeft opgelegd, kortom zelfverantwoordelijke zelfbepaling”, aldus Langeveld.17 

Over verzorgen en opvoeden door alleenstaande moeders, die vanwege hun 
werk buitenshuis langdurig afwezig waren, werd in de jaren vijftig heel verschil-
lend gedacht. Onder invloed van Bowlby werd het accent gelegd op het belang 
van een warme, intieme en continue relatie met een moeder(fi guur) als essentiële 
voorwaarde voor de geestelijke gezondheid van kinderen. Bowlby ontwikkelde de 
attachmenttheorie. Attachment staat voor “een relatief duurzame aff ectieve rela-
tie tussen een kind en één of meer specifi eke personen met wie het regelmatig 
interacteert”.18 Wanneer de relatie met de moeder(fi guur) hier niet aan voldeed, 
was er volgens Bowlby sprake van “maternal deprivation”. Als mogelijke oorzaken 
voor tekortkomingen in de zorg voor kinderen in de thuissituatie noemde Bowlby 
ongehuwd moederschap, de dood van een ouder, echtscheiding en een fulltime 
werkende moeder.19 
 Ondanks de vele volgelingen van het gedachtegoed van Bowlby zijn er ook te-
genstanders van zijn zienswijze. Zo constateert de psychiater Van den Berg in 1958 
dat tot dan toe op geen enkele wijze bewezen is dat een tekort aan moederlijke liefde 
stoornissen in de volwassenheid veroorzaakt. Het moet volgens hem onwaarschijn-
lijk worden geacht dat de beschreven en aanbevolen liefde voor het kind nodig is. 
Deze liefde zou eerder ambivalentie in de opvoeding in de hand werken.20 Ook de 
psychiater Kloek laat zich in 1960 kritisch uit over de waarde van het Bowlbyrap-
port, dat volgens hem door velen wel “de bijbel van de kinderbescherming” werd 
genoemd. Aan het slot van zijn betoog zegt hij dat: “ook bij de mens al spoedig het 
ogenblik komt waarop zoiets als afstoting, harding, vorming die pijn doet, nodig is, 
wil er een eerste begin van groei in de richting der volwassenheid plaats vinden. En 
dat wordt inderdaad door velen die zo gemakkelijk spreken over aff ectieve verzor-
ging en aff ectieve verwaarlozing nogal eens vergeten”.21 Later in dit hoofdstuk zal 
blijken hoe deze uitspraak van Kloek opgaat voor de dochters uit dit onderzoek.
 Dertig jaar na het rapport van Bowlby introduceren Van IJzendoorn e.a. de ver-
bredingshypothese, waarbij verbreding van het opvoedingsmilieu door meerdere 
opvoeders onder bepaalde voorwaarden wenselijk wordt geacht. In een verbreed 
opvoedingsmilieu kunnen kinderen met meerdere opvoeders een gehechtheidsrela-
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tie hebben. Het accent wordt dan gelegd op de kwaliteit van de interacties van de 
opvoeder met het kind.22 

De eerste vertaling van het boek van de Amerikaanse kinderarts Spock, getiteld 
“Baby en  kleuterverzorging”, kwam in 1950 in Nederland uit. Dit werd direct de 
populairste en meest verkochte handleiding voor ouders.23 Zijn boek met prakti-
sche adviezen ging vooral over voeding en verzorging en over de ontwikkeling van 
kinderen tot de puberteit.24 
Spock is van mening dat het mogelijk is dat een kind normaal en evenwichtig kan 
opgroeien, wanneer de vader afwezig is. Belangrijk daarbij is de houding van de 
moeder, die volgens hem ook voldoende ontspanning moet hebben. “De baby heeft 
er meer aan dat zijn moeder fris en opgewekt blijft, dan dat zijn leefregels strikt 
worden gehandhaafd. Het zou hem helemaal geen goed doen, als al haar gevoelens, 
haar hele denken en doen, om hem heen draaide”, aldus Spock. Hij benadrukt dat 
het belangrijk is voor gezinnen waarin de vader afwezig is, dat de kinderen, zowel 
jongens als meisjes, de gelegenheid hebben om op vriendschappelijke voet met an-
dere mannen te staan. Volgens Spock kan “een vriendelijke kruidenier of melkboer, 
die eens tegen hem grinnikt en ‘zó jô’ zegt” voor kinderen tot drie jaar al genoeg zijn 
als er geen intiemere vrienden zijn. Na het derde jaar wordt kameraadschap meer 
noodzakelijk, maar ook hier ziet Spock mogelijkheden voor plaatsvervangers van 
vaders zoals grootvaders, ooms en onderwijzers.25 Spock geeft ook concrete oplos-
singen voor het combineren van werk en zorg. Hij maakt hiervoor een onderverde-
ling naar leeftijd. Voor baby’s en peuters is volgens hem individuele zorg nodig die 
het beste thuis gegeven kan worden door een familielid, buurvrouw, vriendin of 
eventueel bij een pleeggezin dat goed bekend staat. Na het derde jaar is opvang in 
een goede kleuterschool of kinderbewaarplaats met een behoorlijk onderlegde staf 
de beste oplossing. Maar Spock heeft ook duidelijk zijn eigen voorkeuren: “Als ik 
te kiezen had tussen een verzorgster die mijn kind een gevoel van veiligheid gaf, en 
een tamelijk goed kleuterschooltje of kinderbewaarplaats, zou ik mij aan de indivi-
duele verzorgster houden, zeker tot zijn derde en vierde, en misschien tot zijn vijfde 
of zesde jaar”, aldus Spock.26

In 1964 verscheen een studie van Heijmans enTrimbos over de zorg van onge-
huwde moeders voor hun kinderen, waarbij ze ook halfwezen betrekken. Als nade-
len van ongehuwd moederschap noemen zij “een vaak optredend gemis aan echte 
moederlijkheid, mede door het ontbreken van een driehoeksrelatie man-vrouw-
kind”. Zij waarschuwen evenals Spock voor een te sterke gerichtheid van moeders 
op hun kinderen. Moederlijkheid kan dan blijven steken “in een gebondenheid en 
een soort bezitsgevoel, dat voor het kind funest is”. Heijmans en Trimbos noemen 
daarnaast als nadelen: “een gemis aan gezinssfeer, een gemis aan een vaderfi guur, 
een gemis aan een ouderlijk huis in de meest diepe zin van het woord, een gemis 
aan sociale status en het opgedrukt krijgen van een kwetsend stempel zijn de ken-
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merken van het bestaan van veel onwettige kinderen. Hun lot is te vergelijken 
met dat van een halfwees en dan nog met een merkteken van de schande er op 
gedrukt”.27 De ideeën van Heijmans enTrimbos uit de jaren zestig, die toch vooral 
grote nadelen benadrukken van het opgroeien van halfwezen en kinderen van on-
gehuwde moeders en dit verbinden met gemis op tal van terreinen, staan dus wel in 
schril contrast met de hiervoor beschreven geruststellende adviezen die Spock ruim 
tien jaar eerder gaf. Terwijl Spock vooral praktische oplossingen aandraagt voor 
alleenstaande moeders en hun kinderen om de afwezigheid van een vader te com-
penseren, lijkt het erop dat Heijmans en Trimbos blijven steken in het benadruk-
ken van de nadelen van eenouderschap voor kinderen en hierbij ook de afwijzende 
reacties van de sociale omgeving betrekken.

Na deze theoretische beschouwingen rijst de vraag hoe het combineren van arbeid 
en zorg in de praktijk verliep. Uit een kleinschalig onderzoek in de jaren vijftig on-
der buitenshuis werkende vrouwen van Schellekens-Ligthart komt naar voren dat 
huishoudelijke taken en verzorging van kinderen van buitenshuis werkende moe-
ders vooral in handen waren van eigen gezinsleden, familie of buren en betaalde 
oppas. Van georganiseerde kinderopvang werd heel weinig gebruik gemaakt.28 
 Maar welke oplossingen vonden de alleenstaande moeders uit dit onderzoek om 
hun werk als kostwinner en de zorg voor de kinderen te combineren? Hoe hebben 
de moeders en dochters deze oplossingen ervaren en hoe kijken ze hierop terug? 
En hoe zijn hun ervaringen als dieper ingegaan wordt op kenmerken van zorg en 
opvoeden? In hoeverre kan er sprake zijn van goede en slechte oplossingen? En in 
hoeverre zijn er verschillen tussen de oplossingen van weduwes en gescheiden of 
ongehuwde moeders?

5.2 DE OPLOSSINGEN

In de levensverhalen van de moeders en dochters uit dit onderzoek zijn in grote 
lijnen vijf oplossingen te onderscheiden voor het combineren van het werk van 
de moeders met de zorg voor hun kinderen en het huishouden: sleutelkinderen, 
opvang door familie of buren, oppas thuis, werk in en om het huis en ten slotte 
opvang in crèche en kindertehuis. 
 Als allereerst gekeken wordt naar de burgerlijke staat van de moeders, dan blijkt 
dat bij gescheiden moeders vooral de oplossing “sleutelkinderen” voorkwam. We-
duwes maakten het meest gebruik van de oplossing “werk in en om het huis”. 
Ook zijn er verschillen naar het opleidingsniveau van de moeders, de omvang van 
de woonplaats en de leeftijd van de kinderen. Zo kozen moeders die alleen lager 
onderwijs hebben gevolgd meestal voor de oplossing “werk in en om het huis”. 
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Moeders met middelbaar of hoger onderwijs kozen vaker voor de oplossing “sleu-
telkinderen” of “oppas thuis”. “Sleutelkinderen” waren vooral in de grote steden 
te vinden en in dorpen werd meer gekozen voor “werk in en om het huis”. Bij de 
keuze van de oplossing in relatie tot de leeftijd van de kinderen zijn de verbanden 
minder opvallend. Wel werden jonge kinderen vaker opgevangen door familieleden 
of buren. 
Hierna wordt allereerst ingegaan op de oplossing “sleutelkinderen” vanuit het per-
spectief van enkele dochters en een moeder. Daarna worden de ervaringen met de 
andere oplossingen beschreven. 

SLEUTELKINDEREN

Bij de oplossingen voor het combineren van arbeid en zorg blijken sleutelkinderen 
het meeste voor te komen. In totaal zijn dertien dochters als sleutelkind te om-
schrijven: tien dochters van gescheiden ouders en drie dochters met een jong over-
leden vader. Vier gescheiden moeders vertelden dat ze (tijdelijk) voor deze oplos-
sing hadden gekozen, van wie twee een dochter hadden die ook aan dit onderzoek 
heeft meegewerkt. 
 Hierna komen vier dochters en een moeder kort aan het woord over de oplossing 
sleutelkind. De moeders vulden deze oplossing ieder op hun eigen wijze in. Eerst 
komt dochter Marga aan het woord. Haar moeder verdiende de kost als naaister. 
Daarna vertelt Anne over de wijze waarop haar moeder, die in de gezondheidszorg 
werkzaam was, werk en zorg combineerde. Vervolgens vertelt Natasja over haar 
ervaringen. Haar moeder werkte als technicus in een fabriek. En ten slotte laten 
moeder Dora die als boekhoudster werkte en haar dochter Magda ieder hun eigen 
ervaringen horen over het combineren van werk en zorg. Magda was acht jaar toen 
haar ouders scheidden.

‘Als kind heb je de rol van een volwassene’
‘Ik moest steeds maar denken, oh nou moet ik dit doen, nou moet ik dat doen, nou moet 
ik zus doen, nou moet ik zo doen’. Marga is de oudste dochter in het gezin, ze had nog 
een jonger zusje en broertje. ‘Dus dat broertje moest naar een crèche gebracht worden. 
Mijn moeder ging om acht uur ’s morgens al de deur uit. Mijn zusje zat gelukkig vlak 
bij mij op de kleuterschool. Dus wij gingen dan ook om ongeveer acht uur de deur uit. 
Ik achter de kinderwagen met mijn zusje. We moesten eerst ons broertje wegbrengen 
en dan gingen wij dus samen naar de school’. Over de crèche waar ze haar broertje 
bracht, vertelt ze: ‘Ja, nou het was allemaal natuurlijk niet zoals we tegenwoordig heb-
ben. Het was meer van, nou Henk werd in een bedje gelegd en in een box gezet. Ja, daar 
had ik zelf ook geen tijd voor om daar op te letten. Ik wist helemaal niet dat ik ergens 
op moest letten. Dus als kind heb je de rol van een volwassene op je schouders gekregen’. 
Na schooltijd moest ze haar ‘broertje weer in vliegende vaart halen’. 
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 Marga was niet alleen verantwoordelijk voor het wegbrengen en ophalen van 
haar broertje, maar ook voor het huishoudelijk werk. ‘Ik moest gewoon alles doen 
in huis. Ik bedoel het huisgezin moest draaien, wassen en koken en zo. Dat moest ik 
allemaal doen’. Ze zorgde ook voor de boodschappen en voor het warm houden 
van de kamer. ‘Ja, in de winter stookte ik ook de kachel op met kolen. Dan had je die 
papieren zakken en dan haalde ik er een paar van bij de kolenman en die gingen dan 
met een vaart mee in de kinderwagen van onze Henk. Dat was niet zo zwaar. Nou en 
dan konden we weer een paar dagen stoken. En dat waren allemaal dingen die ik steeds 
moest bedenken’. 
 Marga’s jeugd is bepaald door voortdurende haast. Ze moet zorgen dat het 
huishouden blijft draaien. Als kind krijgt ze bovendien in de zorg voor haar jongere 
broertje en zusje de rol van volwassene toegeschoven, terwijl ze eigenlijk nog niet 
weet waar ze op moet letten. Het lijkt erop dat de moeder van Marga haar ziet als 
een verlengstuk van zichzelf, waardoor het voor haar mogelijk wordt om de kost 
voor het gezin te verdienen. Maar het kan ook anders. Hierover vertelt dochter 
Anne.

‘Er werd niets van ons verwacht’ 
De moeder van Anne wilde zelf voor alles zorgen. Anne: ‘Nee, wij kregen geen op-
drachten, er werd niets van ons verwacht. Er werd alleen maar van ons verwacht om 
braaf te zijn’. Over de dagindeling van haar moeder vertelt ze: ‘Tussen de middag 
naar huis, dan had ze ook al boodschappen gedaan en eten gekookt, want wij aten altijd 
tussen de middag warm vroeger. En dan was ze geloof ik tot een uur of vijf, half zes aan 
het werk’. 
 Als ze hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik denk dat zij vermeden heeft om ons mee te 
laten delen in haar zorgen. En daarmee is ze, denk ik, doorgeslagen naar de andere 
kant. Ze heeft ons niet medeverantwoordelijk gemaakt voor het reilen en zeilen in huis. 
En dat was goed geweest, denk ik. Ik denk dat wij dan beter begrepen hadden hoe de 
situatie was’. 
 De ervaringen van Anne zijn dus precies tegenovergesteld aan die van Marga. 
Daar waar Marga door haar moeder volledig verantwoordelijk wordt gesteld, trekt 
de moeder van Anne al het huishoudelijk werk naar zich toe en sluit haar kinderen 
daarbij uit. Zij verwacht van haar kinderen alleen dat ze “braaf zijn”. Na deze twee 
uitersten laat dochter Natasja weer een andere kant horen. Zij wordt door haar 
moeder al jong aan haar lot overgelaten.

‘Zij wilde me dus eigenlijk heel zelfstandig opvoeden’
‘Mijn jeugd zou ik nooit over willen doen. Nee. Ik heb altijd een soort haat-liefde ver-
houding met mijn moeder gehad. Natuurlijk nu ik ouder ben, heb ik haar alles verge-
ven. Maar ik kan het niet vergeten en dat is vervelend hè’. Natasja loopt huilend weg. 
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‘Zij wilde me dus eigenlijk heel zelfstandig opvoeden. Dat is haar ook wel gelukt. Als ik 
er niet meer ben, zei ze, dan moet je op eigen benen kunnen staan. Maar dat heeft ze zo 
ver doorgevoerd eigenlijk dat je toch een hoop tekort bent gekomen als kind’. 
 Als Natasja aan haar jeugd terugdenkt, zegt ze: ‘Mijn moeder heeft me gewoon aan 
mijn lot overgelaten. Die kon dat zelf ook niet aan. Dus dan moest ik maar naar de 
buren als die er waren bij wijze van spreken. Of ze ging zelf weg. Ze ging gewoon weg, 
bleef gewoon nachten weg’. 
 De emoties die bij Natasja naar boven komen tijdens het interview tonen iets 
van de pijn uit haar verleden. De moeder van Natasja wil haar dochter opvoeden 
tot zelfstandigheid, maar doet dit zonder haar daarin te begeleiden. Deze manier 
van opvoeden zou in navolging van Lodewijks-Frencken omschreven kunnen wor-
den als “opvoeden om te overleven”. Hierbij willen ouders zoveel mogelijk hun 
eigen weg gaan en de verantwoordelijkheid voor hun kind daaraan ondergeschikt 
maken. Zelfstandigheid van het kind is dan geen opvoedingsdoel, maar neemt de 
vorm aan van “zoek het zelf maar uit”.29 Voor Natasja betekende dit dat zij zonder 
hulp van haar moeder al jong haar weg moest vinden als haar moeder weg was. 
Ten slotte volgen hierna de ervaringen van moeder Dora en haar dochter Magda.

‘We waren een team met zijn drieën’ 
Moeder Dora ging ’s morgens om half acht de deur uit en kwam om half zes thuis. 
In de avonduren werkte ze regelmatig in de schouwburg om wat bij te verdienen. 
Over de wijze waarop haar moeder haar werk met zorg en huishouden combineer-
de, vertelt Magda: ‘We waren een team met zijn drieën. Binnen het team had ieder 
zijn eigen opgave. Dat betekende dat mijn moeder natuurlijk het normale huishouden 
deed waar mijn broer en ik dus ook ons deel in moesten bijdragen om het draaiende te 
houden. Aardappels schillen voordat mijn moeder thuis kwam, boodschappen halen, 
mijn broer moest kolen halen om de kolenkachel op te stoken. We waren verantwoor-
delijk om onze eigen kamer te onderhouden. Bed opmaken en dergelijke dingen. Dat 
vonden wij vanzelfsprekend. Mijn moeder kwam ook nooit onze kamers binnen, wat 
ons dus weer een grote vrijheid gaf. Of ik mijn bed opmaakte of niet, daar trok mijn 
moeder zich niet zoveel van aan, zolang ik de deur maar dicht hield’. 
 Dora was vader en moeder tegelijk. Ze was ook streng, zegt ze zelf. Als ze hier-
aan terugdenkt, zegt ze: ‘Nee, ik denk wel eens ik ben wat te streng geweest, maar 
ze zijn er niet slechter van geworden hoor’. Magda: ‘Mijn moeder heeft dus jarenlang 
enorme schuldgevoelens gehad. Dat ze dacht, ja misschien heb ik niet genoeg tijd aan 
mijn kinderen besteed en misschien had ik meer dit en dat. Wij hebben mijn moeder 
duidelijk gezegd: ma, alles goed en wel, je hoeft geen schuldgevoelens te hebben. We heb-
ben een goede jeugd gehad. Ik heb alleen maar positieve herinneringen aan mijn jeugd 
hoor. Ik heb een goede jeugd gehad. We hadden niet veel geld, maar dat is toch niet zo 
belangrijk’. 
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Deze vier dochters laten zien hoe de oplossing “sleutelkind” heel verschillend 
kan worden toegepast en beleefd. Aan de ene kant de moeder van Marga die de 
verantwoordelijkheid voor huiselijke taken en zorg volledig aan haar dochter over-
draagt, en aan de andere kant de moeder van Anne die alles zelf wil doen en haar 
kinderen hier niet bij betrekt. Natasja neemt daarbij een bijzondere plaats in omdat 
haar moeder haar, onder het mom van opvoeden tot zelfstandigheid, aan haar lot 
overlaat. 

Moeder Dora maakt evenals de moeder van Marga, haar kinderen verantwoor-
delijk. Maar het grote verschil is dat ze hierover met haar kinderen duidelijke af-
spraken maakt en geen onmogelijke eisen aan hen stelt. Het werken in teamver-
band, de duidelijke taakverdeling en de eigen verantwoordelijkheid lijken goed 
te werken. Opmerkelijk daarbij is overigens dat Dora achteraf toch nog wel haar 
twijfels heeft, maar haar dochter heeft geprobeerd haar hiervan af te helpen. De 
positieve ervaringen van Dora en haar dochter vormen echter een uitzondering. 
Dochters die sleutelkind waren, hebben regelmatig toch nogal negatieve herinne-
ringen hieraan, meestal vanwege de langdurige afwezigheid van hun moeder en de 
te grote verantwoordelijkheid die zij veelal kregen.

OPVANG DOOR FAMILIE EN BUREN

In de jaren vijftig was er vanwege woningnood regelmatig sprake van inwoning.30 
“Bij je ouders introuwen” was tot ver in de jaren vijftig een vaste uitdrukking voor 
veel jonge gezinnen.31 Ook sommige moeders bleven na hun huwelijk bij hun ou-
ders wonen. Na het wegvallen van hun man bleven ze daar dan meestal met hun 
kinderen wonen. In totaal zijn zeven dochters door familie en buren opgevangen: 
drie dochters met een jong overleden vader, drie dochters van gescheiden ouders 
en een dochter van een ongehuwde moeder. Ze woonden meestal in middelgrote 
tot grote gemeenten. Het waren vaak grootouders, maar soms ook ooms en tantes 
en inwonende oudere (schoon)zusters die voor de dochters zorgden. Ook buren 
vingen kinderen op. 
 Hierna volgen drie verhalen met uiteenlopende ervaringen over de opvang door 
familie en buren. Eerst komt Merel, de dochter van een ongehuwde moeder, aan 
het woord. Haar moeder werkte overdag in betrekking, zoals het werk van huis-
houdster vroeger wel genoemd werd en maakte ’s avonds kantoren schoon. Daarna 
vertelt Els over de oplossing die haar moeder Dina vond toen ze na het overlijden 
van haar man de winkel alleen voortzette. Els was zeven jaar toen haar vader over-
leed. Vervolgens vertellen moeder Sonja en haar dochter Anneke hoe grootouders 
het mogelijk maakten dat Sonja kon werken. Anneke was vier jaar toen haar vader 
overleed. 
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‘We doen het niet voor jou, we doen het voor het kind’
Merel werd na haar geboorte opgevangen door een oom en tante. Daarna werd ze 
ondergebracht bij haar grootmoeder en tante. Haar moeder bezocht haar op zon-
dag. Merel: ‘Mama werkte en mama onderhield mij, want mijn oma had geen geld, 
mijn tante ook niet. Dus er waren twee kostgangers in huis bij oma. Ik sliep naast mijn 
tante, want anders was er geen plaats. Het was maar een klein huis’. Daarna ging Me-
rel naar een andere oom en tante en toen ze acht jaar was, kwam ze weer terug in 
het gezin waar ze als baby had gewoond. 
 Merel hoorde in haar jeugdjaren hoe familieleden hun bedenkingen tegen haar 
moeder hadden. Ze herinnert zich nog dat ze tegen haar moeder zeiden: ‘Als je maar 
weet, we doen het niet voor jou, we doen het voor het kind. Dus ze deden het voor mij. 
Maar ik was natuurlijk toch het kind van hun zus en ze hebben me heel liefdevol ver-
zorgd en grootgebracht’.
 Haar moeder had niets in te brengen: ‘Dan zei ze wel eens iets over mijn haar. Nou 
dat was niet haar afdeling, ze mocht zich eigenlijk nergens mee bemoeien. Ze was wel 
de moeder, ze betaalde ook kostgeld, maar de opvoeding dat deed tante A. of dat deed 
tante B. of dat deed tante C.’.
 Merel is de enige dochter uit dit onderzoek die regelmatig bij een ander familie-
lid is ondergebracht. Als ze terugkijkt op haar jeugd, zegt ze: ‘Ik kan niet zeggen, van 
hoe was het vroeger bij jullie thuis? Ja, wat bedoel je? Bij oma en tante A. of bij tante 
B. en oom D. of bij tante C. en oom E.?’. 
 Merel noemt haar moeder als één van de weinige dochters steeds met de aan-
spreekvorm “mama”, terwijl verreweg de meeste dochters spreken over “mijn moe-
der”. Ze vertelt liefdevol over familieleden die haar verzorgden, maar tegelijkertijd 
is te horen hoe zij als kind ervoer dat haar moeder door haar eigen familie aan 
banden werd gelegd: haar moeder mocht wel voor haar betalen, maar had geen 
inspraak bij de verzorging en opvoeding. 
Opmerkelijk in het verhaal van Merel is dat zij zichzelf als kind herhaaldelijk om-
schrijft als kostganger en vertelt dat haar moeder kostgeld voor haar betaalde. Me-
rel is een zogenaamd “overspelig” kind, omdat haar vader al getrouwd was. Deze 
kinderen vormen samen met de kinderen van ouders die niet met elkaar hadden 
mogen trouwen, omdat ze te zeer aan elkaar verwant zijn, de categorie “overwonnen 
kinderen”. De moeder heeft een onderhoudsplicht ten opzichte van deze kinderen.32 

‘Allemaal een beetje andere opvoeding’ 
Het kwam ook voor dat de kinderen uit één gezin over verschillende familieleden 
en buren werden verdeeld. Dat overkwam Els. ‘Ik werd bij de buurvrouw onderge-
bracht. Je had daar toen echt nog burenhulp. Dat was dus niet familie. Dus die zorgde 
dan voor mij. Die buurvrouw had zelf geen kinderen, dus ik was voor haar een ver-
vulling van een wens, zeg maar. Dus dat was heerlijk gewoon. Dat was echt een soort 
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tweede moeder voor mij. Zo heb ik het ook altijd ervaren’. 
 Els is de enige dochter waarbij de kinderen in het gezin bij verschillende fami-
lieleden en buren werden ondergebracht: ‘Dus toen viel het gezin eigenlijk een beetje 
uit elkaar’. Als ze erop terugkijkt, zegt ze: ‘Het was ook een soort gek eigenlijk, want 
op de een of andere manier was je elkaar ook een beetje ontgroeid. Dat is dus wat ik 
zelf denk, dat ieder eigenlijk toch zijn eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat je 
daarin elkaar niet gevolgd hebt. Dus tot op zekere hoogte ben je ja, min of meer toch 
vervreemd van elkaar denk ik’. 
 Haar moeder Dina maakte zich hier ook zorgen over. Na enige tijd kon het ge-
zin in een woning bij de winkel gaan wonen. Dina: ‘Toen had ik daar die kinderen 
bij elkaar, maar ja, dat was ook moeilijk, want ze hadden allemaal een beetje andere 
opvoeding gehad’. Moeder en dochter benadrukken ieder een ander gevolg van deze 
oplossing: Dina constateert dat haar kinderen een andere opvoeding hebben gehad, 
terwijl Els vaststelt dat haar broers en zusters elkaar ontgroeid waren.  

‘Oma was er altijd’ 
De moeder van Anneke bleef met haar kinderen in het huis van haar schoonouders 
wonen. Anneke over haar oma: ‘Nou ze was er echt om voor ons te zorgen. Ze was ook 
streng op ons. Dat was niet zo van, wie gaat er naar oma? Nee, oma was er altijd. En 
als mijn moeder er niet was, dan was ze gewoon ook streng. Wel eerlijk streng, maar ze 
was er. Ze verwende ons ook. Maar toch, als bij mijn vriendinnen de oma op bezoek was 
of ze gingen naar hun oma, dan was dat heel anders dan die van ons, want die hoorde 
er bij’. Haar moeder Sonja zorgt voor de leuke momenten: ‘Naar een speeltuin gaan 
of naar een zwembad of naar het bos picknicken. Dat zou mijn oma niet meer kunnen, 
maar dat deed zij. Dus dat liep allemaal heel vlekkeloos in elkaar over’. 
 Sonja vertelt over haar dagindeling: ‘Eerst thuis alles zorgen: bijvegen, poetsen en ja, 
gewoon huishouden, wassen, strijken. Dat was ’s morgens en ’s avonds. Dan werkte ik ’s 
avonds tot twee uur en ’s morgens vijf uur of half zes op’. Anneke hierover: ‘Ze zat hele 
avonden, ze maakte al onze kleren zelf. Ze zat altijd te breien of te naaien. Ja, we hadden 
gewoon eigenlijk alles hetzelfde wat de kinderen die een vader en een moeder hadden’. 
 Bij Anneke lijkt sprake te zijn van rolwisseling tussen haar oma en haar moeder. 
Haar grootmoeder is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en opvoeding 
van haar kleinkinderen en is ‘gewoon ook streng’, terwijl Sonja, de moeder van An-
neke, op haar vrije momenten juist leuke dingen met de kinderen doet en dan een 
soort oma-functie vervult. Opmerkelijk is ook hoe Anneke benadrukt dat ze aan 
kleren hetzelfde hadden als ‘de kinderen die een vader en een moeder hadden’. Later 
in dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat Anneke goed heeft ingeschat, dat dat niet 
vanzelfsprekend was.

De dochters die opgevangen werden bij familieleden spreken hier meestal in 
positieve zin over. De vertrouwdheid met familieleden of buren is veelal als pret-
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tig ervaren. Maar er waren ook nadelen, zoals broers en zusters uit één gezin, die 
tijdelijk werden ondergebracht bij verschillende familieleden en te maken kregen 
met verschillen in opvoeding, de confrontatie voor een dochter om te horen hoe 
familieleden haar moeder aan banden wilden leggen en het ontbreken van de tra-
ditionele “oma-rol”. 

OPPAS THUIS

Oppas thuis wordt door moeders en dochters heel verschillend ervaren. Zes doch-
ters kregen hiermee te maken: drie dochters van wie de vader jong is overleden en 
drie dochters van gescheiden ouders. Vier dochters woonden in kleine tot mid-
delgrote gemeenten, twee woonden in grote steden. Hierna vertellen eerst moeder 
Willy en haar dochter Carla over hun verschillende ervaringen met oppas thuis. 
Carla was twaalf jaar toen haar tweede vader overleed. Daarna komen moeder Re-
gina en haar dochter Fleur aan het woord. Fleur was tien jaar toen haar ouders 
scheidden. Ten slotte komt dochter Barbara aan het woord. Haar ouders scheidden 
in 1958, toen ze vijf jaar was. Haar moeder werkte overdag als secretaresse en moest 
soms ook ’s avonds werken.

‘Zij hoorde daar niet’ 
Toen moeder Willy ging werken, schakelde ze een vroegere huishoudelijke hulp in 
om op de kinderen te passen. Carla: ‘Toen kwam Mien erbij. Maar zij hoorde daar 
niet. Anderen hadden ons verlaten, hadden ons in de steek gelaten, waren dood gegaan, 
waren er niet meer en die had ik graag willen hebben. En daar kwam dus iemand 
anders voor in de plaats. En dat, ja ik nam het haar niet kwalijk dat die anderen dood 
waren, maar ze was er gewoon altijd en ik was nooit meer met mijn moeder alleen. 
Mijn broertje ging dan op een gegeven moment naar bed en anders had ik met mijn 
moeder natuurlijk nog wel kunnen praten. Deed ik ook wel, maar ze bemoeide zich er 
altijd mee. Ze mengde zich daarin. En dan werd ik natuurlijk ook weer boos, of ging 
naar mijn kamer’. 
 Willy heeft, in tegenstelling tot haar dochter, juist goede herinneringen aan deze 
oppas: ‘Nou ja, dat was een hele fl inkerd hoor. Dat was prima’. Carla: ‘Mijn moeder 
was heel blij met deze vrouw, daardoor kon ze werken. En die zorgde ook dat er eten 
gekookt werd, dat ze het huis gedaan had. Dat was voor mijn moeder natuurlijk wel 
heel prettig’. 
 Moeder en dochter laten zo horen hoe verschillend zij de inwonende oppas heb-
ben beleefd. Terwijl Willy deze oppas prijst, ziet haar dochter de oppas als een 
indringer in het gezin die zich overal mee bemoeide. Duidelijk wordt hier dat niet 
zozeer de kwaliteit van de oppas, maar de plaats die de oppas in het gezin inneemt 
van doorslaggevende betekenis is. Carla staat met haar commentaar op de inwo-
nende oppas niet alleen. Ook enkele andere dochters vertelden hoe de oppas de 
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intimiteit van het gezinsleven verstoorde. Maar het kan ook anders. Daarover ver-
tellen moeder Regina en haar dochter Fleur. 

‘Alsof er een ouder vriendinnetje kwam spelen’
‘Ja, mijn jongste was net zes, die moest naar school gebracht worden. Maar ik begon 
veel vroeger hè. Dus dan kwam die hulp, was er ook om acht uur en die bracht hem 
naar school. En dan schreef ik op een briefj e: zo laat de aardappelen opzetten, zo laat de 
groenten. Het vlees had ik altijd klaar. Nou en dan waste zij af na het eten, bracht mijn 
zoontje weer naar school ’s middags en dan ging zij naar huis. En hij kwam uit school, 
die school die was vlak naast de gymnastiekzaal en dan kwam hij naar mij naar de 
gymnastiekzaal, zat hij braaf te kijken wat de meisjes deden’, vertelt moeder Regina. 
Ook Fleur is heel tevreden. ‘Dat meisje dat kwam, dat was prima. Ja, gewoon gezellig 
eigenlijk. Alsof er een ouder vriendinnetje kwam spelen’. Als ze erop terugkijkt, zegt 
Fleur: ’Dus ja, het had ook niet zo’n grote impact eigenlijk. Ik had niet het idee dat ik 
aan mijn lot overgelaten was of mijn broer. Er werd altijd goed gezorgd’. 
 Regina en haar dochter zijn dus beiden heel tevreden over de oppas. Maar er 
is ook wel een verschil in het type oppas. Moeder Willy had haar vroegere huis-
houdelijke hulp ingeschakeld die bij het gezin kwam inwonen, terwijl Regina en 
Fleur vertellen over een meisje dat overdag op van tevoren afgesproken tijden kwam 
helpen, maar ’s avonds weer wegging. Na deze positieve ervaringen volgen de erva-
ringen van dochter Barbara met oppas thuis. 

‘Dan moesten we gewoon heel stil zijn’ 
Toen de moeder van Barbara na haar echtscheiding de kost ging verdienen, kwam 
er een meisje oppassen. Barbara: ‘Maar dat was zelf een meisje, nou niet ouder dan 
twintig jaar, dat kinderen eigenlijk helemaal niet leuk vond. En dan moesten we ge-
woon heel stil zijn en aan tafel gaan zitten en tekenen of kleuren en voor de rest niets’. 
Na dit meisje kwam er een echtpaar in huis wonen. Als tegenprestatie pasten zij op 
de kinderen. Maar ook hier heeft ze slechte herinneringen aan: ‘Want die oom had 
vreselijk grote handen en dan kreeg je echt slaag. Dan werd je echt aan je enkels beetge-
pakt en met je hoofd even in een emmer gestopt’. Toen haar moeder dit ontdekte, zette 
zij dit echtpaar op staande voet op straat. Daarna kwam er een tweede echtpaar 
inwonen. ‘Die waren superlief. Die gingen ook met ons wandelen, die nam ons mee 
naar buiten. Dan gingen we naar haar ouders wandelen, hele einden wandelen, die 
deed dingetjes met ons’. 
 Barbara heeft dus nogal wisselende ervaringen met oppas. Na een meisje dat 
niet van kinderen hield, kwam er een echtpaar inwonen met een oom met ‘vreselijk 
grote handen’ en toen dat uit de hand was gelopen, kwam er daarna een ‘superlief ’ 
echtpaar inwonen. 
 De ervaringen met oppas thuis zijn dus heel verschillend. De moeders die hier-
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over vertelden, kijken er met tevredenheid op terug, maar dochters hebben daar 
soms andere ideeën over. Sommige dochters zien de oppas als indringer in de inti-
miteit van het gezinsleven dat kort tevoren met een grote schok vanwege het weg-
vallen van de vader te maken kreeg. Maar veel hangt ook af van de oppas zelf. Een 
oppas met afgeronde taken die ’s avonds weggaat of een oppas die leuke dingen met 
kinderen doet is natuurlijk plezieriger dan een oppas waar je alleen maar stil moet 
zijn of die kinderen mishandelt. 
 Duidelijk wordt ook hoe een ogenschijnlijk goede oplossing om een oppas in te 
schakelen om werk en zorg te kunnen combineren, kan leiden tot negatieve erva-
ringen. Bij de adviezen van Spock, die kiest voor een individuele verzorgster voor 
kinderen tot hun zesde jaar, moet er dus wel aandacht zijn voor de kwaliteit van de 
oppas en de plaats die de oppas in het gezin krijgt. Ook bij de verbreding van het 
opvoedingsmilieu dat Van IJzendoorn e.a. voor mogelijk houden moet er, naast de 
kwaliteit van de opvang waar zij de aandacht op vestigen, ook gelet worden op de 
plaats die de oppas in het gezinsleven inneemt. 

WERK IN EN OM HET HUIS

Werk in en om het huis zoals in een winkel, op het land of in de buurt wordt in 
totaal negen keer als oplossing genoemd door moeders en dochters. Deze oplossing 
wordt alleen aangetroff en bij gezinnen waar de vader jong was overleden. Moe-
ders waren dichtbij en konden, in vergelijking met buitenshuis werkende moeders, 
hun werk gemakkelijker combineren met de zorg voor hun kinderen. De meesten 
woonden in kleinere gemeenten, een paar woonden in een grote stad. 
 Soms zetten weduwes de winkel van hun overleden man voort, soms werden zij 
fi liaalhoudster of namen een winkel over. De ervaringen hiermee zijn uiteenlopend. 
Hierna vertellen een dochter en een moeder hierover. Allereerst komt dochter Betty 
aan het woord. Ze is geboren in 1938, haar vader overleed tien dagen na haar ge-
boorte. Haar moeder nam daarna een kruidenierswinkel over. Daarna vertelt moe-
der Toos over haar oplossing.

‘Ik werd bij wijze van spreken ook afgestoft’
De moeder van Betty had weinig tijd voor haar. In de schaarse vrije momenten 
werkte haar moeder graag in de tuin. ‘En dan sjouwde ik achter haar aan. Want dan 
kreeg ik namelijk de kans om wat tegen haar te zeggen. Eigenlijk wilde ze alleen zijn, 
want ze had de hele dag kwekkende mensen om zich heen’. Als Betty aan deze tijd 
terugdenkt, zegt ze: ‘Ja, ik hoorde bij de inboedel. Ik werd bij wijze van spreken ook 
afgestoft en verder moest ik me maar redden’. Haar moeder heeft haar later verteld dat 
ze, als ze met haar bordje in de winkeldeur stond, tegen haar zei: ‘Probeer maar of 
je het zelf kan’. Haar moeder had ook geen tijd om met haar aan sport te doen. ‘Ik 
was een onhandig kind. Ik leerde laat fi etsen, laat zwemmen, niet schaatsen. Daar was 
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ook nooit tijd voor natuurlijk. Er was niemand die het me leerde’. 
 De jeugdjaren van Betty zijn vooral bepaald door tijdgebrek van haar moeder. 
Haar moeder was wel constant in de buurt, maar had door de drukke winkel weinig 
tijd voor haar. Dat betekende dat ze al heel jong werd aangespoord om zich in huis 
zelfstandig te redden. Doordat Betty enig kind is, waren er ook geen broertjes of 
zusjes met wie ze samen activiteiten kon ondernemen. 

‘Ik was altijd thuis als de kinderen uit school kwamen’ 
Moeder Toos was fi liaalhoudster met een woning boven de winkel. ‘Dat was de op-
lossing, dat was een hele goede oplossing zo. Ik was altijd thuis als de kinderen uit school 
kwamen’. Toos maakte lange dagen. Over haar dagprogramma vertelt ze: ‘Ik stond 
dan meestal om een uur of zes, half zeven op. Dan ging ik in het huishouden rommelen 
en het eten klaarmaken en aardappels schillen. Om acht uur waren alle winkels open. 
Eerst de kinderen naar school helpen natuurlijk. Die moesten geloof ik om half negen 
beginnen. En ik ging boodschappen doen’. De namiddag zag er als volgt uit: ‘Ik ging 
altijd om half zes naar boven eten opzetten op een laag pitje en dan was het klaar als ik 
boven kwam’. Als ze eraan terugdenkt, zegt ze: ‘Och, och, doodmoe ’s avonds natuur-
lijk, want ik had nog een gezin erbij te runnen ook hè’. 
 De dagen van Toos zijn overvol, maar door vroeg op te staan, blijft er naast haar 
werk ruimte over voor de kinderen en het huishouden. Zo te horen heeft zij haar 
verschillende taken goed op elkaar afgestemd. 

Werk in en om het huis lijkt op het eerste gezicht een goede oplossing te zijn 
voor moeders om hun werk met de zorg voor hun kinderen te combineren. De 
meeste moeders, die voor deze oplossing kozen, kijken net als Toos hier dan ook 
met tevredenheid op terug. Maar er zijn ook beperkingen. Zo zijn tijdgebrek en 
vermoeidheid van moeders terugkerende onderwerpen in de levensverhalen. Hier-
door konden moeders soms weinig aandacht aan hun kinderen schenken en was er 
weinig gelegenheid om gezamenlijke activiteiten buitenshuis te ondernemen. 

NAAR CRÈCHE OF KINDERTEHUIS

Professionele kinderopvang neemt in de levensverhalen van de moeders en dochters 
een marginale plaats in. Hiervoor vertelde Marga hoe zij haar jongere broertje naar 
de crèche moest brengen. Soms lukte het de moeders niet om passende opvang te 
vinden. Een gescheiden en een ongehuwde moeder besloten daarom hun kind naar 
een kindertehuis te brengen. Beide moeders woonden in een grote stad. Het zijn 
overigens altijd jongens, die in de verhalen naar een crèche of kindertehuis gaan.
 Hierna vertelt moeder Rita over het emotionele afscheid van haar zoon in het 
kindertehuis en over de opvang daarna. Haar moeder had voor die tijd voor haar 
zoon gezorgd, maar omdat hij regelmatig ongelukjes kreeg, wilde haar moeder niet 
meer voor hem zorgen.
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‘Nou toen moest ik hem brengen. Vreselijk’
Rita bracht haar zoon toen hij drie jaar was naar een particulier kindertehuis waar 
ze goede verhalen over had gehoord. ‘Nou toen moest ik hem brengen. Vreselijk. Lie-
pen we daar door het bos naar dat tehuis. Zegt hij: mama, mama wat ga ik doen? Ik 
zeg: je gaat hier lekker op vakantie, dan kan je lekker leren in de bomen te klimmen. Ja, 
zegt hij: kan ik in de bomen klimmen. Ik dacht: oh mijn god. Nou ja, goed, toen zijn 
we gekomen. Hij had een speelgoedje bij zich, dat had hij stevig in zijn hand. Binnen 
zitten en toen kwam er een vrouw aan. Zegt ze: ja, ik neem hem zo gelijk mee. Ja, zei ik. 
En ze zegt: u mag niet eerder dan over een maand pas op bezoek komen. Hij moet eerst 
even hier rustig weten dat hij hier is. Nou, ze pakte hem op, hij begint te gillen, want 
zij pakte dat speelgoed af. Gillen, gillen, mama, mama, schreeuwen, ik hoor het nog 
in mijn oren. Weg ermee. Heb ik buiten in dat bos ik weet niet hoe lang zitten huilen’. 
Na een maand mocht Rita haar zoontje weer bezoeken. ‘Nou toen werd hij binnen-
gebracht. En daar kwam mijn zoontje aan. Nou ik herkende hem niet meer. Hoofdje 
naar beneden. Ik zeg: ga nou lekker zitten jongetje. Ja, mama. En hij gaat zitten. Hij 
kijkt me helemaal niet aan. Ik zeg: wat is er? Niks mama. Ik zeg: oh, hebben ze jou 
eff etjes getraind hier. Wat verschrikkelijk. Wat erg. Nou ik kreeg bijna geen woord uit 
hem. Het was net een pratende pop eigenlijk. Nou toen was het bezoek weer afgelopen, 
nou dan werd hij weer meegenomen’. 
 Toen haar zoon vier jaar was en naar de kleuterschool kon, wilde haar moeder 
toch weer op hem passen. Maar op de kleuterschool ging het mis en haar zoon 
kwam, toen hij vijf jaar was, via de GGD in een kindertehuis terecht waar hij ge-
durende de week verbleef. Later kocht Rita een fl at, waar ze de grootste kamer voor 
haar zoon inrichtte: ‘Ja hoor, toen kreeg ik hem thuis. Het was vlak voor zijn achtste 
jaar dat hij thuiskwam’, aldus Rita.

Aan kindertehuizen zijn vooral onplezierige en verdrietige herinneringen ver-
bonden. De twee moeders die hier voor kozen, brengen hun keuze in verband met 
ongelukjes die hun zonen regelmatig overkwamen als ze op hun werk waren. Ze za-
gen geen andere oplossing dan om hun zoon onder te brengen in een kindertehuis. 
Maar het waren steeds tijdelijke oplossingen. Zodra ze een andere mogelijkheid 
hadden gevonden, haalden ze hun kind daar weer weg. Opmerkelijk is dat de twee 
moeders vertelden, dat hun zonen zich niets kunnen herinneren van de tijd die ze 
in het kindertehuis doorbrachten. Dit geeft waarschijnlijk aan hoe ingrijpend hun 
verblijf daar was. 

5.3 ZORG EN OPVOEDEN NADER BESCHOUWD 

Na de beschrijving van de verschillende manieren die de moeders vonden om hun 
werk met de zorg voor hun kinderen te combineren, worden deze oplossingen nu 
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vanuit verschillende invalshoeken besproken. Eerst wordt ingegaan op lichamelijk 
welzijn. In hoeverre kregen de moeders en dochters te maken met tekorten aan 
voedsel, warmte en kleding? Daarna wordt stilgestaan bij verschillende aspecten van 
verzorgen en opvoeden. Hoe verhouden de oplossingen van de moeders voor het 
combineren van arbeid en zorg zich tot de ideeën van deskundigen op dit terrein? 

VOEDSEL, WARMTE, KLEDING, SCHOEISEL 
De jaren vijftig werd gekenmerkt door soberheid en zuinigheid. “Honger en kou 
werd er niet meer geleden, maar toch was de aandacht in gezinnen met lage inko-
mens voornamelijk gericht op het lichamelijke welzijn van kinderen”, zo omschrij-
ven Clerkx en Pot de situatie van lage inkomensgroepen in de jaren vijftig.33 
 In 1951 constateerde een Rotterdamse arts velerlei tekorten in de voeding en 
voedingstoestand van schoolkinderen, in samenhang met het welvaartspeil van het 
ouderlijk gezin. Ook uit een onderzoek in Leiden in datzelfde jaar kwam naar vo-
ren, dat er bij schoolkinderen uit de groep met de geringste inkomens sprake was 
van voedingstekorten. Uit een onderzoek onder kinderen in grote steden in 1952 
bleek dat kinderen van achtenhalf jaar uit de lagere welstandsgroepen wat betreft 
hun lichamelijke ontwikkeling gemiddeld acht tot negen maanden achterliepen op 
hun leeftijdsgenootjes uit gezinnen uit hogere inkomensgroepen. In de jaren daar-
na trad een snelle algemene verbetering op. In 1963 besteedden gemeentebesturen 
gezamenlijk nog anderhalf miljoen gulden aan maaltijden die via scholen werden 
verstrekt. Het ging om achttienduizend kinderen, 1,2% van de scholieren. In dat 
jaar werd nog aan vijftienduizend kinderen kleding verstrekt.34 
 Ook enkele dochters uit dit onderzoek vertelden dat er niet altijd genoeg eten 
was en soms ook niet genoeg kleding of schoenen. Hierover vertelt dochter Jos 
die in 1945 geboren is. Haar ouders scheidden een jaar later. De moeder van Jos 
verdiende de kost als werkster, later ging ze in een fabriek werken. Daarna komen 
enkele andere dochters kort aan het woord.

‘Het was een verschrikkelijke dag’
De moeder van Jos zorgde er altijd voor dat haar kinderen te eten hadden, maar 
voor haarzelf lukte dat niet altijd. Op een avond was er geen eten voor het hele 
gezin. Jos: ‘Mijn moeder maakte dus bijvoorbeeld voor het avondeten karnemelksepap. 
Dat kostte natuurlijk niks. Maar ze had een pan en daar zat nog maar één oor aan, 
een grote pan. En mijn zuster zou dus de pan naar de kamer brengen, vanuit de keuken 
naar de kamer. En die deed dat ook, met die pan vol met één hengsel. En ze had hem 
verkeerd vast en ze struikelt over de drempel. En toen is ze gevallen met dat eten van 
die dag. Toen is mijn moeder waarschijnlijk heel erg kwaad geworden. Want ik zie het 
allemaal nog gebeuren, dat het verschrikkelijk was, het was een verschrikkelijke dag, een 
hele afschuwelijke dag, er was geen eten meer, dat was echt hoe het ging’. 
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 Soms waren er ook te weinig kolen om de kachel te stoken. ‘Mijn zuster die werd 
vroeger dus gewoon naar de kerk, naar de kapelaan of naar de pastoor gestuurd om te 
bedelen voor kolen om dat kacheltje te stoken. Want als het er niet was, dan gooide ze 
echt alles wat ze kon vinden erin. Alles wat ze kon vinden, kon er in hoor, echt alles, de 
aardappelschillen. Ik kan me echt herinneren van hele oude schoenen, nou dat moet wel 
echt heel erg geweest zijn, dat die erin gingen. Stonk natuurlijk als de hel’. Jos denkt 
dat haar moeder geen kleren in de allesbrander heeft gegooid. ‘Want die hadden we 
haast niet. Ik kan me nog herinneren dat ik één rokje had. Als dat niet droog was in de 
winter, dan kon je niet naar school. Ik ben dus niet naar school geweest, omdat ik niet 
door de sneeuw naar school kon, omdat mijn schoenen niet geschikt waren. En ze kon 
me niet op mijn blote voeten laten gaan, want dan zou ik wel weer ziek geworden zijn, 
bij wijze van spreken. Zo was het’, aldus Jos. 
 Het gezin kreeg kleren van schoolzorg en van de kerk broodbonnen en schoe-
nen: ‘Wij kregen van de Sint Vincentiusvereniging. Nou ja, dat wil je dus helemaal 
niet weten. Nee, daar wil je eigenlijk niks mee te maken hebben. Als je het woord nu 
nog hoort, dan ga je dus over je nek’. Jos merkte hoe bang haar moeder was, als ze van 
deze vereniging op bezoek kwamen: ‘Dan kreeg ze ongeveer een kruisverhoor. Wat er 
letterlijk gezegd werd dat weet ik niet, maar dat was verschrikkelijk. Ze was ook heel 
erg nerveus als ze kwamen, echt van: “de Sint Vincentiusvereniging die kwam er aan”.
Jos herinnert zich nog, hoe ze met een maatschappelijk werkster van de kerk nieu-
we schoenen mocht kopen: ‘Ook zo heftig. Schoenen kopen. Dus dan ging je schoenen 
passen en dan mocht je dan zogenaamd kiezen. Dus ik koos voor schoenen, die ik, voor 
zover je toen mooie schoenen had want ik kan me alleen maar van die vreselijke schoenen 
herinneren met veters. Maar ik had een paar uitgezocht, want dat weet ik nog heel goed, 
die waren crème van kleur, en volgens mij had je er ook nog zo’n randje op, ook wel met 
veters, maar die vond ik mooi. Maar ze waren crème’. De maatschappelijk werkster 
was het niet met haar keuze eens: ‘Nee, dat is niks, daar heb je niks aan. En toen liet 
ze me weer donkere schoenen passen en ik, waarschijnlijk zal ik er wel heel erg beduusd 
of weet ik veel wat uitgezien hebben, want ze heeft me toch die schoenen gegeven toen, 
de crèmekleurige schoenen’. Maar Jos kreeg er wel een duidelijke opdracht bij: ‘Als ik 
er héél zuinig op zou zijn’. Als ze hieraan terugdenkt, zegt Jos: ‘De hele actie stond me 
toch ook wel als beschamend voor ogen, moet ik zeggen, bij die schoenenwinkel’.
 Jos is een van de vrouwen die tijdens het vertellen van haar levensverhaal her-
haaldelijk refreinen laat horen, waarin te horen is: ‘Het is raar als je het vertelt, je zou 
het nou niet bedenken, maar het was zo’. Jos lijkt zo zelf het opmerkelijke van haar 
verhaal te benadrukken. 
 In het verhaal van Jos is te horen over tekort aan voedsel, kolen, kleren en schoe-
nen. Daarnaast klinken gevoelens van afhankelijkheid en schaamte door: afhanke-
lijkheid van een kerk en schaamte over de situatie in een schoenenwinkel. De Sint 
Vincentiusverenigingen waarover Jos vertelde, waren lekenorganisaties afkomstig 
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uit katholieke kring die zich bezighielden met verzorging van de armen.35 Deze 
verenigingen bleven hun klanten lang aan zich binden door het verstrekken van 
kleding, geld, huisraad of goederen om “hen zodoende tot nakoming van hun 
godsdienstige plichten te kunnen bewegen”.36 
 Kleding bestond in het begin van de jaren vijftig vaak uit vermaakte afdankertjes 
van familieleden.37 Voor gezinnen die steun ontvingen konden kinderen een soort 
uniforme schoolkleding krijgen.38 
 Veel dochters vertellen dat ze in hun jeugdjaren kleding van anderen kregen. Zo 
ook Janny van wie de vader in 1950 was overleden. Ze was toen tien jaar. Ze vertelt 
over kleren toen ze op de mulo zat: ‘Ik liep in oude jurken van mijn tante. Dus ja, je 
geneerde je soms kapot. Ik weet nog goed op school zat ik in een donkerbruine tricotjurk. 
Nou niemand droeg zo’n stom ding. Maar ja, je kon niet in je hemd, dus je moest’. En 
Ina, van wie de ouders zijn gescheiden in 1948 toen ze vier jaar was, herinnert zich 
hoe het gezin met de kerst via de kerk een kledingpakket kon ophalen. De inhoud 
ervan kon variëren: ‘De ene keer was dat aardig en de andere keer peinsde je er niet 
over om het aan te trekken. Maar vaak ging het om ondergoed. Nou ja, dat is natuurlijk 
altijd welkom. Enne, nou ja, een jurk, dat was maar net: staat die je en vind je hem 
mooi? Ik heb wel eens schoenen gehad, die gewoon herenschoenen waren’. 
 Terwijl het bij Janny en Ina ging om gekregen kleding van familieleden of de 
kerk, komt bij Hanna haar rijke vader aanzetten met gedragen kleding van haar 
nichtje. Hanna: ‘En dan zei ik, was ik een jaar of veertien: nou dat hoef ik niet want 
mijn moeder die zorgt wel dat ik wat nieuws krijg. Terwijl ik natuurlijk dacht van 
oh, wat een spullen! Maar ik had toen al een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Mijn 
vader leefde heel rijk en ik kreeg dan de tweedehandsjes van mijn nichtje. Nou dat hoef 
ik niet. Dan maar liever een eigengemaakte jurk’. De moeder van Hanna heeft zo te 
horen iets meer fi nanciële armslag. Hanna kan met opgeheven hoofd kiezen voor 
de eigengemaakte jurken van haar moeder in plaats van de tweedehands kleren van 
haar nichtje. 

Enkele dochters hebben onplezierige herinneringen aan het jurkje voor hun eer-
ste communie. Een voorbeeld hiervan is Barbara. ‘Dus ik werd eens in de week door 
de handwerkzuster uit de les gehaald, want die ging voor mij een jurk maken voor mijn 
eerste heilige communie. Vreselijk, vreselijk. Want het werd zoiets van: ja, dat kon haar 
moeder niet betalen. Dus iedereen liep op die dag met jurkjes met petticoatjes en ik stond 
daar in een lange sluike jurk die de zuster had gemaakt. Afgrijselijk’. Als Barbara mij 
een foto hiervan laat zien, zegt ze: ‘Hier sta ik in mijn lange jurk’.

Vooral dochters, van wie de moeder laaggeschoold werk verrichtte, vertelden 
regelmatig over gekregen kleding en schoeisel. Jos vertelde als enige over tekorten 
aan eten en aan kolen. De manier waarop de gezinnen geholpen werden, riep bij de 
dochters veelal gevoelens van ergernis op. Ze waren niet alleen afhankelijk van or-
ganisaties die steun verleenden, maar tegelijkertijd ook onderworpen aan de ideeën 
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van de aanbieders van steun. Als opgroeiende meisjes schaamden ze zich voor de ge-
kregen kleding waar ze eigenlijk niet mee wilden lopen. Maar ze konden geen kant 
op en waren afhankelijk van wat ze van anderen kregen. Kleding kregen ze meestal 
van familieleden, maar schoenen van instanties. Maar ook dan werd hun keuze be-
perkt door richtlijnen van instanties of de keuze van een maatschappelijk werkster 
en klinken ergernis en schaamte door over de wijze waarop ze werden behandeld.

GEBORGENHEID

In de jaren vijftig en zestig wordt het accent gelegd op het belang van een warme, 
intieme en continue relatie met een moeder(fi guur) voor opgroeiende kinderen. 
Ook het belang van veiligheid wordt benadrukt.39 In de praktijk blijken evenwel 
niet alle moeders hieraan te voldoen. Zo komt uit een groot aantal autobiografi eën 
uit Nederland en Vlaanderen naar voren “dat niet alle moeders de van hun ver-
wachte en zo overvloedig gedocumenteerde rol als bron van warmte en veiligheid 
konden spelen”.40 
 Ook in de levensverhalen van de dochters uit dit onderzoek was regelmatig te 
horen dat hieraan niet werd voldaan. Maar soms gaven moeders en dochters een 
andere invulling aan geborgenheid. Hierna wordt allereerst aandacht besteed aan 
gevoelens van onveiligheid waarmee dochters te maken kregen. Daarna worden 
enkele aspecten van intimiteit nader belicht. 

Veiligheid 
Gevoelens van veiligheid werden in de jeugdjaren van de dochters regelmatig aan-
getast. Dochters verloren al op jonge leeftijd hun vader door zijn overlijden of 
maakten de echtscheiding van hun ouders mee. De continuïteit in het gezin werd 
daardoor op een abrupte manier verbroken. Sylvia, van wie de vader plotseling in 
1954 overleed toen ze zes jaar was, vertelt hierover: ‘Het gezin was uit elkaar gevallen 
op het ogenblik dat mijn vader overleed’. Anne, van wie de vader eveneens plotseling 
was overleden, zegt: ‘Nu werd ineens alles anders. Vader was er niet meer, er was geen 
geld meer, moeder was ineens de hele dag op stap’. 
 Dochters van gescheiden ouders verbinden gevoelens van onveiligheid vooral 
met aanhoudende ruzies tussen ouders, voorafgaand aan de echtscheiding. Lia van 
wie de ouders in 1956 gescheiden zijn, toen ze elf jaar was: ‘Mijn kindertijd was ei-
genlijk heel spanningsvol. Er was altijd gedoe. Mijn ouders maakten voortdurend ruzie. 
Als kind ben je dan bezig met te wachten wanneer het komt, en als het er is dan ben 
je gespannen omdat het er is. Ik vond het zelf, als ik daaraan terugdenk, niet ideaal’. 
Hanna van wie de vader het gezin had verlaten, stipt een ander aspect aan: ‘Het is 
niet alleen het geld, maar de morele dreun die je natuurlijk krijgt van in de steek gelaten 
worden’. 

Naast gevoelens van onveiligheid, die verband houden met het jonge overlij-
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den van vaders en echtscheiding, kon het kostwinnerschap van de moeders ook 
leiden tot gevoelens van onveiligheid. Barbara kreeg hiermee te maken, als haar 
moeder ’s avonds de deur uitging om met stofzuigers te colporteren. Haar moeder 
deed dan de deur aan de buitenkant op slot. De kinderen hadden geen sleutels. 
Barbara: ‘Ik weet wel dat ik heel bang was en met mijn zusje in zo’n opklapbed sliep, 
een soort van twijfelaar, en dat we allebei eigenlijk bij de muur wilden slapen. Want 
als je bij de muur bent, als er dan een dief komt, waar wij altijd heel bang voor waren, 
dan lig je aan de buitenkant, dan is hij het eerste bij jou. Dus als je nou bij de muur 
lag, was je veiliger’.

Het gevoel van veiligheid, dat door pedagogen wordt beschouwd als een belang-
rijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen, was bij veel dochters dus ruw 
verstoord. Na het wegvallen van de vader moesten gezinnen zich opnieuw organi-
seren en proberen een nieuw evenwicht te vinden. De moeders moesten werken om 
de kost te verdienen en waren dus meestal overdag en soms ook ’s avonds weg, wat 
opnieuw gevoelens van onveiligheid met zich mee kon brengen. 

Intimiteit 
Doordat de werkende moeders weinig tijd hadden voor hun kinderen, kwam de 
warme, intieme en continue relatie met de (moeder)fi guur waar Bowlby voor pleit-
te, regelmatig onder druk te staan. In de verhalen van de dochters komt evenwel 
naar voren, dat intimiteit ook een andere invulling kan krijgen. Hierna vertellen 
enkele dochters hierover.

De moeder van Barbara werkte, zoals hiervoor beschreven is, niet alleen overdag 
maar soms ook ’s avonds. Maar ondanks de lange werkdagen van haar moeder, ver-
telt ze over korte, intieme momenten. Barbara: ‘Als ze dan zo uit de tram stapte dan 
was je zo blij dat je haar zag. Dan is je moeder weer thuis! Dus dan was je gewoon heel 
blij. Maar dan was zij toch wel moe en dan moesten we rustig zijn. Dat weet ik dan 
nog wel. Maar ik was gewoon heel blij. Dan mocht ik mijn moeder een arm geven, dan 
was ik helemaal blij’. 
 Ina vertelt over het gezamenlijke ontbijt, voordat haar moeder naar haar werk 
ging. Ina: ‘Zij stond om zes uur op en dan stonden wij ook op. En dan om de beurt 
mochten wij bij haar op schoot zitten en dan at ze haar boterhammetje en haar koppie 
thee en dan ging ze naar haar werk. En wij moesten om half negen op school zijn. Dus 
dan deed je weer wat, misschien nog een beetje huiswerk maken, misschien las ik nog 
wat in een boek, ik weet het niet’.
 Het zijn mooie herinneringen aan korte momenten van intens samenzijn met 
hun moeder, waarover Barbara en Ina vertellen. Momenten die tegelijkertijd ook 
begrensd waren door tijdgebrek en vermoeidheid van hun moeder. Deze spaarzame 
momenten van samenzijn lijken zo een grote betekenis te krijgen. 
 Opmerkelijk is voorts dat de dochters regelmatig het bed deelden met hun moe-
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der. In totaal elf dochters brengen dit ter sprake en ook één moeder vertelt hierover. 
Daarnaast slapen twee dochters in dezelfde kamer als hun moeder. Maar de omge-
ving reageerde soms afwijzend hierop. 
 Moeder Dina: ‘Je had geen tijd eigenlijk om te rouwen. Ik weet wel, toen had ik het 
altijd ontzettend koud. Maar ze hebben tegen mij gezegd: je moet niet bij je kinderen 
gaan slapen hoor. Oh, en dan zat ik ’s avonds met een deken om me heen en ik kon niet 
warm worden, terwijl mijn oudste dochtertje die sliep boven in een tweepersoonsbed. Ik 
denk, ja ik ben toch achterlijk, ik ga toch bij dat kind slapen, dan heb ik het warm. Dat 
heb ik toch gedaan, ik ben bij haar gaan slapen’. Janny weet zich opmerkingen van 
familieleden te herinneren, toen haar moeder na het overlijden van haar vader met 
haar jongste zusje samen sliep. Janny: ‘En toen heeft ze heel lang bij mijn moeder in 
dat tweepersoonsbed gelegen. Tot een tante dan een keer zei van: ik geloof toch niet dat 
het goed is dat je dat kind altijd zo bij je hebt’. De twee weduwes kregen dus allebei te 
maken met familieleden, die hun afkeuring uitspraken over het samen slapen met 
een van hun kinderen. Dina legde deze adviezen naast zich neer, maar de moeder 
van Janny gaf hier wel gehoor aan. 
 De ervaringen van de dochters met het samen slapen met hun moeder zijn 
heel verschillend. Margriet heeft als jongste dochter in het gezin van haar vijfde 
tot haar zestiende bij haar moeder in bed geslapen, nadat haar vader in 1958 was 
overleden. Margriet: ‘Dat hield eigenlijk in, dat ik al heel jong toch echt uren met 
mijn moeder in bed overal over lag te praten. En dat waren ook dingen van gewoon 
mijn eigen broers en zussen, over verkering hebben en toch wel ook over zorgen en pro-
blemen zeg maar. Dus ik denk, voor mezelf heb ik wel het gevoel dat ik eigenlijk heel 
kort kind heb kunnen zijn’. Margriet is een dochter die vooral positieve herinnerin-
gen heeft aan het samen slapen met haar moeder. Door de gesprekken ontstond 
er een bijzondere band. Maar de prijs die ze hiervoor betaalde, is dat ze naar eigen 
zeggen kort kind kon zijn. 
 Hanna belicht een andere kant. Haar moeder was nogal ziekelijk en vroeg regel-
matig aan Hanna om bij haar in bed te liggen. ‘Want dan was ze alleen, dat vond 
ze eng, weet je. Dan was ze bang, was ze ook bang dat ze dood zou gaan denk ik mis-
schien wel’. Haar moeder vroeg regelmatig of ze wilde voelen hoe haar hart klopte: 
‘En dat vond ik dan zo eng, dacht ik: oh god, dadelijk gaat ze dood, wat moet ik dan?’ 
Hanna wordt zo in een verzorgende rol voor haar moeder gebracht, terwijl ze als 
kind eigenlijk nog niet weet wat ze moet doen als er iets mis gaat. Andere dochters 
noemden als nadeel het gebrek aan privacy en soms hadden ze een fysieke afkeer 
van het samen slapen met hun moeder in één bed.
 Gevoelens van geborgenheid kwamen dus regelmatig onder druk te staan na het 
wegvallen van de vader en door de langdurige afwezigheid van moeders die de kost 
moesten verdienen. In de jeugdjaren van de dochters lijkt intimiteit in het gezin 
soms een andere invulling te krijgen. In de vaak spaarzame momenten die de doch-
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ters wel samen met hun moeder doorbrachten kunnen “gewone” gebeurtenissen zo 
een bijzondere betekenis krijgen. 
 Het samen slapen met moeder in één bed vormde zo’n bijzondere vorm van inti-
miteit. Th ompson noemt het samen slapen van een ouder met haar kind als een van 
de deviante patronen in eenoudergezinnen.41 De moeders en dochters die hierover 
vertelden, hebben hieraan echter zowel positieve als negatieve herinneringen. 

VERSCHUIVENDE ROLPATRONEN

“Bij elke positie die een mens inneemt, behoren bepaalde gedragswijzen die men 
van de drager van deze positie verwacht; bij alles wat hij is, behoren dingen die hij 
doet en heeft; bij elke sociale positie behoort een sociale rol”, aldus de socioloog 
Dahrendorf.42 
 In de levensverhalen komt regelmatig naar voren hoe (groot)ouders en doch-
ters een andere rol vervullen dan op grond van hun positie verwacht zou worden. 
Grootmoeders worden als moeders, moeders en tantes worden als oudere zusters 
en een dochter omschrijft zichzelf als een nakomertje in het gezin van haar groot-
ouders. Het komt ook voor dat moeders zowel de moeder- als de vaderrol vervullen 
of dat dochters zich verantwoordelijk voelen voor hun moeder.

In de literatuur wordt regelmatig op negatieve aspecten van verschuivende pa-
tronen in gezinnen gewezen. Zo zou het opgroeien van kinderen bij grootouders, 
waarbij kinderen hun ouders vaker zien “als een grotere broeder en zuster dan als 
hun vader en moeder”, aanleiding kunnen geven tot allerlei confl icten, aldus Schel-
lekens-Ligthart.43 In hun studie over ongehuwde moeders schrijven Heijmans en 
Trimbos dat grootouders het kind door kunnen laten gaan voor hun eigen kind, 
waarbij de moeder offi  cieus het zusje van haar eigen kind wordt. “Dit geeft een on-
gezonde situatie met extra bedreigingen voor moeder en kind”.44 Door verschillen 
in opvoeding tussen grootouders, buitenstaanders en ouders zouden spanningen 
over deze taakoverdracht kunnen ontstaan.45 
 Maar hoe hebben de moeders en dochters uit dit onderzoek deze verschuivende 
rolpatronen zelf ervaren? En in hoeverre zijn de hiervoor beschreven bezwaren in 
hun levensverhalen te herkennen? Eerst komt dochter Rina hierover aan het woord. 
Ze is geboren in 1942. Haar vader was vanaf 1954 langdurig afwezig, haar moeder 
ging vanaf die tijd werken om de kost te verdienen. Haar ouders zijn uiteindelijk 
gescheiden in 1961 toen ze negentien jaar was. Daarna vertellen enkele andere 
moeders en dochters over hun ervaringen.  

Grootouders als ouders
‘Mijn ouders waren eigenlijk mijn grootouders’, vertelt Rina. Ze groeide op bij haar 
grootouders en in de vakanties ging ze naar haar moeder: ‘Ik logeerde bij mijn moe-
der. Ik heb ook altijd een goed contact met haar gehad. Maar het was altijd meer een ou-
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dere zus dan een moeder’. Bij Rina zijn de rollen tussen haar moeder en grootmoeder 
dus verschoven. Zij heeft dierbare herinneringen aan haar grootouders: ‘Als ik het 
ergens moeilijk mee had, dan vloog ik naar mijn opa. Want die kon me altijd wel helpen 
met een oplossing. En als ik koude voeten had, warmde mijn grootmoeder mijn voeten’.
 Het verhaal van Rina staat niet op zichzelf. Zo vertelt Ellen die grotendeels door 
haar grootmoeder is opgevoed: ‘Mijn oma was thuis. Dus ja, eigenlijk mijn oma was 
voor andere kinderen mijn moeder’. Ina groeide op in het huis van haar grootouders 
en inwonende ooms en tantes: ‘Ik heb altijd zeg maar vier moeders gehad en drie 
vaders: mijn oma, mijn moeder en twee zusters van haar plus dan de aanhang en mijn 
opa’. Als ze hierop terugkijkt, zegt ze lachend: ‘Nou ja, iedereen bemoeide zich overal 
mee. Dus als ik een keer iets gedaan had en het werd verteld, dan kreeg ik van iedereen 
nog eens een keer ervan langs’. Daar waar Rina en Ellen te maken kregen met een 
verschuiving van rollen tussen hun moeder en grootmoeder, krijgt Ina er dus meer 
moeders bij en wordt haar vader vervangen door haar opa en twee ooms. 
 Soms worden rolverschuivingen ervaren als een uitbreiding van familiebanden, 
zoals Betty die enig kind is en alle vakanties naar haar grootouders gaat: ‘Dat had 
voor mij tot gevolg dat ik een beetje als nakomertje in het gezin van mijn grootouders 
opgroeide. Want ik scheelde met de jongste maar tien jaar’. Als ze hieraan terugdenkt, 
zegt ze: ‘Dus dat was voor mij toch een groot gezin waar ik bij hoorde’. 

Maar niet alles verliep even soepel. Zo was er soms sprake van rivaliteit tussen 
moeder en grootmoeder over hun (klein)kind, waarop Heijmans en Trimbos al we-
zen.46 De moeder van Merel kreeg hiermee te maken: ‘Twee kapiteins op één schip, 
dat ging niet. Dus toen is mijn moeder op een gegeven moment op kamers gegaan’, aldus 
Merel. Moeder Rita bleef met haar kind bij haar moeder wonen. Vanaf het kantoor 
waar ze werkte, zag zij soms haar moeder op straat lopen: ‘Dan zag ik mijn moeder 
voorbij lopen met de kinderwagen en dan zwaaide zij. En ik denk, nou daar gaat ze 
met mijn kind. Ja, dat hoor ik eigenlijk te doen. Ik zou wel met mijn kind willen rijden. 
Ja, ik heb veel gemist. En dat heeft hij ook gemist’. 

De dochters lijken dus niet zo veel moeite te hebben met de rolverschuivingen 
in hun jeugdjaren en hebben soms dierbare herinneringen hieraan. Het nadeel van 
rivaliteit tussen de ongehuwde moeder en de grootmoeder, zoals verwoord door 
Heijmans en Trimbos47, en de potentiële confl icten tussen moeder en grootmoe-
der waarover Schellekens-Ligthart48 schrijft, zijn bij twee moeders terug te vinden. 
Maar de gedachte van Heijmans en Trimbos dat er een verband bestaat tussen het 
moederschap van ongehuwde moeders en “een soort bezitsgevoel, dat voor het kind 
funest is”49, komt niet voor in de levensverhalen. De ongehuwde moeders waren 
kostwinner en waren hele dagen op hun werk. In de spaarzame uren die ze vrij 
hadden, was er dan ook weinig tijd om hun kind te “bezitten”. Het lijkt erop dat 
de dochters wel wisten bij wie ze, bij afwezigheid van hun moeder, genegenheid 
konden krijgen.
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Moeders vervullen meerdere rollen
Moeders kunnen, als zij alleen voor de opvoeding komen te staan, meerdere rol-
len vervullen en zowel moeder als vader worden.50 Moeder Toos herkende dit bij 
zichzelf toen ze weduwe was geworden en besprak dit op een ouderavond met de 
frater. ‘Ik zeg dat valt ook altijd niet mee. Mevrouw zegt hij, u kunt veel beter alleen 
zijn dan dat er een man of een vrouw apart is. En daar had hij gelijk in. Want dikwijls 
is de man wil dit en de vrouw wil dat. En dat is voor kinderen funest natuurlijk hè. 
Dus daar had hij natuurlijk gelijk in. Ik was baas’. Zo stevig als Toos omging met 
de vader- en moederrol die zij vervulde, zo bescheiden stelde moeder Maria zich 
op. Haar dochter Margriet vertelt: ‘Als we dan wel eens zaten te ruziën met elkaar, 
de kinderen, dan kroop ze wel eens een beetje in haar schulp en dat ze dan zei: ja, als 
papa er geweest zou zijn, dan had het anders geweest, dan had dit niet gebeurd. En ik 
wil dat jullie ophouden’. Als Margriet hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘En dat kon wel 
eens, ja, gewoon een heel pijnlijk gevoel geven natuurlijk. Dan was iedereen eigenlijk 
best met haar bezig ook, zeg maar’. De twee moeders laten hun twijfels horen. Maar 
Toos werd gerustgesteld door de frater, en de kinderen van Maria hielden rekening 
met haar.

Het gezin moest zich na het wegvallen van de vader anders organiseren. Magda 
heeft hiervoor al verteld hoe zij samen met haar moeder en broer een team vormde 
voor het huishouden. Fleur herkent twee rollen bij haar moeder: ‘Dus wij waren 
eigenlijk meer drie gelijken dan een moeder met haar twee kinderen. Zo was ook de 
uitwisseling in de gesprekken. En, ja, ze was één van ons en niet de moeder die erboven 
stond zozeer. Terwijl het ook wel, in zekere zin een rots in de branding was natuurlijk. 
Ik bedoel, het is niet gelijk en dan het gevoel hebben van, nu zijn we drie gelijken, waar 
is nou het houvast van de generatie boven je? Ze kon beide zijn dus. Ze was er gewoon 
toch altijd, daar had je dus wel veel houvast aan’. 

De wijze waarop de moeders meerdere rollen vervullen, kan dus heel verschil-
lend zijn. Moeder Toos was zich ervan bewust, dat ze zowel de moeder- als de 
vaderrol moest vervullen en dat beviel haar zo te horen wel. Margriet ervoer hoe 
haar moeder de vaderrol in het gezin miste. En Fleur herkende twee rollen van haar 
moeder die niet zozeer verbonden zijn met de vader- en moederrol. Zij beschouwde 
haar moeder enerzijds als een min of meer gelijkwaardig lid van het gezin en an-
derzijds als een rots in de branding. Terwijl bij enkele moeders twijfel doorklinkt, 
benadrukken dochters juist ook positieve aspecten in de wijze waarop hun moeder 
verschillende rollen vervult.

Wie zorgt voor wie?
Een bijzondere vorm van verschuivende familierollen is de zorgende rol van doch-
ters ten opzichte van hun moeder of het gezin. Het vervullen van ouderlijke taken 
door een kind ten opzichte van een ouder wordt wel omschreven als parentifi catie. 
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In de literatuur wordt regelmatig gewezen op de nadelen hiervan. “Het begrip pa-
rentifi catie duidt op het verschijnsel dat in sommige gezinnen een of meer ouders 
en een of meer kinderen zogezegd hun plaats niet weten. Met één voet staan ze 
aan deze, met de andere aan gene kant van de generatielijn”.51 Hierdoor kunnen 
volgens Van der Pas e.a. ontplooiingkansen van kinderen in het gedrang komen.52 
 Drie dochters vertellen hierna over een wisseling van verantwoordelijkheden 
tussen moeder en dochter. In hun verhalen klinkt iedere keer een andere aanpak en 
beleving door. 

Merel vertelt over de zorg om haar moeder: ‘Want ik voelde toch wel dat ze ver-
drietig was en moest boeren en dat ze nerveus was’. Als kind probeerde ze haar moe-
der op te beuren: ‘Lief voor haar zijn en grapjes maken en voorstelling doen van rare 
fratsen, toneelspelen. En gedichtjes voor haar schrijven deed ik ook wel en ik las dan 
een gedichtje voor, bijvoorbeeld’, vertelt Merel lachend. Haar moeder woonde op 
kamers en Merel was bij familieleden. ‘Of dan kwam ik op haar kamer waar ze dan 
was, mocht ik wel een keer bij haar slapen. Dan had ik allemaal kleren neergelegd als 
een mens, mouwen en een trui en een rok, en kousen en schoenen had ik allemaal op 
haar bed gelegd. Zo, ja, ook een soort voorstelling voor haar om het leuk te maken’. Als 
ze hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik was ook een lichtpunt in haar bestaan. Ze was ook 
altijd vrolijk als ik iets deed’. Merel is dus een dochter die een opbeurende en mis-
schien ook troostende rol ten opzichte van haar moeder vervulde. 

Andere dochters kregen vanwege het kostwinnerschap van hun moeder ook ver-
zorgende rollen in het huishouden toegeschoven. Een voorbeeld hiervan is Trees. 
Haar ouders zijn gescheiden in 1946, ze was toen tien jaar. Trees: ‘Mijn moeder en ik 
hadden meer het idee dat we samen voor de kinderen moesten zorgen hè. En dat waren 
dan mijn twee zussen. Zo was het. Ik mocht van mijn moeder ook langer opblijven. 
Zaten we een spannend boek te lezen, mijn moeder een boek en ik een boek. Dus eigen-
lijk heb ik nooit buiten gespeeld of wat dan ook. Want ik kan ook niet schaatsen of iets 
dergelijks want daar heb ik geen tijd voor gehad’. Trees werd door haar moeder dus al 
jong medeverantwoordelijk gemaakt voor het gezin.
 Ook Marion werd door haar moeder ingeschakeld in het huishouden toen haar 
moeder ging werken. Haar ouders zijn gescheiden in 1949 toen ze zeven jaar was. 
Maar bij haar klinkt een andere dimensie door. Marion: ‘Mijn moeder en mijn broer 
en ik leefden gewoon in een driehoeksverhouding. Mijn moeder had vreselijk veel mede-
lijden met mijn broertje en ik was het fl inke oude zusje. En ik moest altijd fl ink zijn en 
altijd alles kunnen en helpen en boodschappen doen en weet ik veel wat en mijn broertje 
moest aan alle kanten ontzien worden, hè’. Marion kreeg niet alleen alle zorgtaken 
naar zich toegeschoven omdat ze de oudste was, maar ook omdat zij een meisje 
was. Als ze eraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik ben daar gevoelsmatig aan tekort gekomen. 
Dat gevoel heb ik nu achteraf, hè. En dat heeft eigenlijk altijd gewrongen hè. Ik heb dat 
altijd moeilijk gevonden en ik kon dat nooit benoemen. Er werd ook nooit over gepraat, 
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je kon dat niet aanraken. Toen Marion later een training voor een studie volgde, 
realiseerde ze zich: ‘Ja, maar wacht even, ik was altijd het vijfde wiel aan de wagen. 
Mijn moeder en mijn broer die hadden eigenlijk genoeg aan elkaar’. 

De zorg van deze dochters krijgt dus iedere keer een andere vorm. Merel pro-
beerde haar moeder op te beuren, terwijl Trees en Marion door hun moeder ingezet 
werden in het huishouden. Maar er zijn ook verschillen in beleving. Zo vormden 
Trees en haar moeder een eenheid in het gezin ten opzichte van haar andere zusters. 
En zo te horen betekende de bijzondere band die zij daardoor met haar moeder 
kreeg, veel voor haar. Bij Marion vormden haar moeder en broertje een eenheid 
waar ze zelf buiten viel en dat heeft bij haar ‘altijd gewrongen’ zoals ze dat zelf noemt. 
De grote inzet van deze twee dochters in het huishouden betekende bovendien, dat 
ze niet konden meedoen aan activiteiten buitenshuis. Het risico van een gebrek aan 
ontplooiingskansen voor oudere meisjes dat, Van der Pas e.a. noemen, komt in de 
verhalen van Trees en Marion zo tot uitdrukking. 
 De verschuivende rolpatronen in gezinnen, waarvoor Schellekens-Ligthart en 
Heijmans en Trimbos53 waarschuwden, zijn door de dochters uit dit onderzoek dus 
nogal wisselend ervaren. Dochters lijken zich ook aan familieleden te hechten die 
(tijdelijk) een andere rol vervullen, die wat dichterbij is dan hun oorspronkelijke 
familierol. En er lijken ook goede, nieuwe gezinsverhoudingen te kunnen ontstaan, 
zoals het werken in teamverband, de ‘drie gelijken’ met het houvast van de moeder 
als vertegenwoordiger van de oudere generatie en moeders die zowel vader als moe-
der kunnen zijn. 
 Daartegenover staat dat dochters die een zorgende rol voor hun moeder of het 
gezin hadden regelmatig nadelen noemen. Dat geldt in het bijzonder voor de doch-
ters, die door hun moeder al jong een grote verantwoordelijkheid in het gezin toe-
geschoven krijgen. De wijze waarop moeders hun dochters inzetten, heeft ook een 
verschillende uitwerking op de dochters, zoals het zich min of meer gebruikt dan 
wel gevleid voelen over het dragen van deze verantwoordelijkheid.
 
GEZELLIGHEID 
Dochters klaagden regelmatig over eenzaamheid en ongezelligheid thuis. Moeders 
waren niet thuis, waren moe, hadden niet veel tijd en energie voor extra’s en vrien-
dinnen waren in sommige gevallen niet welkom. De recreatieve functie, die Jansen 
op de Haar54 als een van de gezinsfuncties van vrouwen onderscheidt, komt bij de 
moeders die de kost moesten verdienen door de dubbele belasting behoorlijk onder 
druk te staan. 
 Sylvia vertelt hierover: ‘Ik wilde wel eens dat er iemand kon komen eten. En dat 
wilde ik ook nog best van tevoren aankondigen, van: mam kan zaterdag mijn beste 
vriendinnetje komen eten? Nou zij kende haar bijna als ze mij kende bij wijze van 
spreken. Dat kon nooit: nee kind, je weet het, ik werk, ik heb het al druk genoeg. Laat 
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ze dan maar ’s avonds komen, dan drinken jullie een glaasje limonade en dan is het 
goed. Dus daar was ik ongeloofl ijk nijdig over dat ze haar moeheid en haar werk als 
argument gebruikte voor dingen die ik belangrijk vond: het onderhouden van mijn 
vriendschappen, het gezellig ook thuis kunnen zijn. Want het was thuis nooit gezellig’. 

Ook andere dochters klagen over ongezelligheid. Zoals Ida, geboren in 1934, 
van wie de moeder na het overlijden van haar man in 1943 de winkel had overge-
nomen. ‘Je kon ook nooit eens even wat bij haar kwijt. Ze was niet thuis als je uit school 
kwam. Dus kon je nooit iets vers van de lever vertellen. Ja, als ze wel thuis was, dan was 
je het misschien al vergeten’. Bij Ida was er een tante die voor ontspanning zorgde: 
‘Die tante van ons heeft me leren fi etsen. Toen ze een brommer had, heeft ze me leren 
bromfi etsen. Maar ze heeft ons ook veel meegenomen op fi etstochten in de omgeving. 
Daar had mijn moeder geen tijd voor’.
 Maar eenouderschap kan ook in een ander perspectief geplaatst worden. Zo ver-
telt Fleur over haar moeder: ‘Ze had natuurlijk ook alle tijd voor ons hè. Er was niet 
een man naast haar die ook haar aandacht eiste’. De afwezigheid van de vader wordt 
zo dus als voordeel gezien. 

Er zijn ook vreugdevolle herinneringen aan de spaarzame tijd die de dochters 
met hun moeder doorbrachten, zoals Anneke. Zij vertelt over wandelingetjes op 
zondagmiddag met haar moeder Sonja: ‘Elke zondagmiddag gingen we dan toch nog 
een stuk wandelen. Was er een winkeltje open, kocht ze twee ijsjes, die waren doormid-
den gedaan, ieder een half ijs. Dan zei ze: ja, want anders krijgen jullie er buikpijn 
van. Maar er was gewoon geen geld voor meer’, vertelt Anneke lachend. En moeder 
Maria vertelt over een zaterdagmiddag, toen ze alle zes kinderen in de teil in de 
kamer had gewassen: ‘Toen had iedereen de beurt gehad en het was prachtig mooi 
weer. Ik denk, nu zijn die kinderen net schoon en als ze in de tuin gaan spelen, zijn ze 
hartstikke smerig. Wat zal ik gaan doen? Toen zei ik: jongens, we gaan weg. Toen zijn 
we naar het bos gegaan, de één op de fi ets, de andere achterop, Margriet op de step’. Het 
was bijna donker toen ze terugkwamen. Maria: ‘Ik denk, nou ik ben geloof ik niet 
zo goed bezig geweest, want het is veel te ver geweest. Ik heb veel te veel gewild en nou 
komen we pas thuis. Nou ja ik denk, we zijn er allemaal, dus ik was allang weer blij 
en toen konden we eten en konden jullie naar bed. En ze waren niet smerig geworden’. 
Haar dochter Margriet die bij het interview aanwezig was: ‘En ik weet het nog, je 
vergeet het niet. Dat zijn van die gouden momenten’. 
 Tijdgebrek en vermoeidheid vanwege het kostwinnerschap van moeders zorgen 
er regelmatig voor, dat momenten van gezelligheid voor de dochters worden be-
perkt of dat er minder mogelijkheden zijn om alledaagse, sportieve vaardigheden te 
oefenen. Ook is er geen ruimte om ervaringen spontaan te delen als moeders niet 
thuis zijn. Het zijn overigens meestal dochters die alleen met hun moeder wonen, 
die klagen over ongezelligheid en tijdgebrek voor het ondernemen van activiteiten 
buitenshuis. Maar er zijn ook dierbare herinneringen aan samenzijn in de spaarza-
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me vrije momenten van moeders. Een dochter beoordeelt de afwezigheid van haar 
vader juist positief, omdat haar moeder daardoor meer tijd voor de kinderen heeft. 
In de verhalen is te horen hoe eenouderschap en kostwinnerschap van invloed wa-
ren op gezelligheid in gezinnen. De wijze waarop de moeders invulling geven aan 
hun spaarzame vrije tijd, is daarbij van doorslaggevende betekenis.

5.4 KINDEREN: VROEG MONDIG ÉN HEEL VROEG VOLWASSEN

“Kinderen: vroeg mondig én heel vroeg volwassen” is geïnspireerd door de titel van 
een boek van Brinkgreve “Vroeg mondig, laat volwassen”, waarin wordt beschreven 
hoe jongeren vroeg mondig zijn, maar hun volwassen taken en verantwoordelijk-
heden zo lang mogelijk uitstellen.55 De dochters uit dit onderzoek komen uit een 
andere generatie en hebben door het wegvallen van hun vader en het kostwinner-
schap van hun moeder regelmatig al jong als volwassene moeten handelen. 

Volgens Langeveld is opvoeding erop gericht om het kind te helpen om mondig 
te worden zodat het zelfstandig zijn levenstaak kan volbrengen.56 In de levensver-
halen van de dochters komt regelmatig tot uitdrukking hoe zij al jong mondig en 
zelfstandig waren. Maar over hulp daarbij, waarover Langeveld schrijft, wordt vaak 
weinig verteld. 

Dochters moesten soms zelfstandig optreden, omdat hun moeder daartoe niet 
in staat was. Zo vertelt Hanna hoe zij met winkeliers moest onderhandelen over 
achterstallige betalingen bij de waterstoker en bovendien moest zorgen dat er geld 
binnenkwam. Hanna: ‘Dan moest ik weer bellen naar de boekhouder van mijn vader, 
zo’n meisje als je was. Ja, moet je je toch voorstellen een kind van elf, twaalf jaar, van: 
mijn moeder heeft geen geld meer en ik moet bij de waterstoker betalen’. Betty belicht 
een andere kant. Zij moest regelmatig langs klanten om geld te incasseren voor haar 
moeder die een winkel had: ‘Dan ging ik onderaan de trap zitten en dan zei ik: ik mag 
niet thuis komen van mijn moeder voordat ik geld heb’. Haar aanpak had resultaat: 
‘Nou ik kwam altijd met wat thuis’. Maar dochters treden ook op andere momenten 
als volwassenen op. Hierna vertellen Marion en Marga hierover. 

‘Ik moet hier geopereerd worden’
Toen Marion als dertienjarige tijdens een vakantie bij familie samen met een paar 
nichtjes een dagje op het strand was, kreeg ze daar plotseling heftige buikpijn. Ma-
rion: ‘Dan had je daar van die strandhuisjes op het strand en zo’n mevrouw die daar 
bij de toiletten zat, zei: oh er is een dokter op het strand, die zal ik wel eens even roepen. 
Toen moest ik in zo’n strandhutje op zo’n stretcher gaan liggen en toen kwam er een 
dokter in zwembroek en die bekeek het eens even. Die zei: ja, je moet echt geopereerd 
worden hoor, ik zou maar naar het ziekenhuis gaan’. Omdat ze ver weg woonde, ad-
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viseerde deze arts om naar het plaatselijke ziekenhuis te gaan. Haar nichtjes stuurde 
ze naar huis en ze ging alleen naar het ziekenhuis. Toen ze daar aankwam, meldde 
ze zich bij de portier en noemde haar naam. De dokter bleek al gebeld te hebben en 
ze kon doorlopen. ‘Werd ik op zo’n bed gelegd en om een uur of vijf was ik geopereerd 
diezelfde dag. Mijn moeder wist nog van niks, want wij hadden nog geen telefoon in die 
tijd. Die werd ’s avonds gebeld via een leverancier’. De moeder van Marion werkte als 
verpleegster en deed meestal nachtdiensten. Marion: ‘Die kon niet zeggen: ik ga nu 
acuut naar mijn dochter want zij is geopereerd. Nee, die deed eerst haar dienst, de vol-
gende morgen ging ze niet naar bed, nee, ging ze in de trein en kwam bij mij op bezoek’. 
Als Marion hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Achteraf, jaren naderhand, dan kijk je er 
met ogen naar, zoals mensen er nu tegenaan kijken. Ja, dat kun je een kind toch niet 
aandoen, dan ga je toch even mee. En die dokter vond dat kennelijk ook helemaal niet 
vreemd, die is weer op zijn handdoekje gaan liggen of zo. Het raarst in het verhaal vond 
ik nog die dokter in zijn zwembroek’, vertelt Marion lachend. ‘Maar je wordt er wel 
verrekt zelfstandig van, hè’.
 In deze spannende momenten waarin Marion zoals Brinkgreve57 dit noemt, op 
haar eigen kompas moet varen, lijkt het erop dat ‘de dokter in zijn zwembroek’ op haar 
als kind de meeste indruk maakte. Ook Marga herinnert zich hoe ze als kind naar het 
ziekenhuis moest, niet voor zichzelf, maar met haar jongere broertje en zusje.

‘Een kind met twee kinderen naar het ziekenhuis’
Marga moest als elfj arige zelfstandig optreden: ‘Mijn zusje liep op een vensterbank 
waar allemaal van die grote ijzeren pennen stonden en toen is ze uitgegleden en toen 
vloog er zo’n ijzeren pen in haar dijbeen. Nou, hoe oud was ze toen, zes denk ik. Dus 
brullen, schreeuwen. En om de hoek was de apotheek. Dus ik haar meegenomen naar 
de apotheek en mijn broertje was er toen ook al bij, want we gingen naar huis. Maar 
ja, die man zag ook wel, het was een hele diepe jaap, dus die moest naar het ziekenhuis. 
Ja, een kind met twee kinderen naar het ziekenhuis. 
Nou toen stond er een meneer in de apotheek en die zei: ik breng jullie wel even naar 
het ziekenhuis. En die man die had een prachtige auto. Het was de eerste keer dat ik in 
een auto zat, een auto met leren bekleding en zo’n stang aan de voorbank waar je je aan 
vast kon houden. Nou het was gewoon een feest van, kijk ons nou toch eens even. Maar 
ja, in het ziekenhuis moest mijn zusje dus gehecht worden. Ja, en dat ging allemaal niet 
zo zachtzinnig zoals dat tegenwoordig gaat met kindjes. Dus die lag daar het hele zie-
kenhuis bij elkaar te schreeuwen. Toen was het klaar en toen heeft die meneer ons weer 
keurig bij huis afgezet. Zulk soort dingen. Ik bedoel normaal heb je daar je ouders voor, 
of een tante, of een buurvrouw, maar dat hadden wij allemaal niet. Dat soort dingen 
deed ik allemaal zelf. 
 Als Marga eraan terugdenkt, hoe zij omging met haar jongere broertje en zusje, 
zegt ze: ‘Eén van de nadelen was ook de macht die ik over de kinderen had. Want je 
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moest dus, eh ja, aan mij gehoorzamen. En ik denk niet dat ik als kind daar altijd 
even pedagogisch mee omgegaan ben’. Marga heeft deze situatie goed geanalyseerd 
en vindt Langeveld aan haar zijde, die over dit soort gezinsverhoudingen schreef: 
“de omgang met de eigen generatie is omgang en blijft omgang”. Het gezag van 
oudere over jongere kinderen kan volgens Langeveld alleen in bijzondere gevallen 
het echte, volledige opvoedingsgezag vervangen.58 Bij Marga was tegen wil en dank 
sprake van zo’n bijzonder geval.

In de verhalen van de dochters komt dus regelmatig tot uiting hoe zij al jong 
zelfstandig optraden. Marion meldde zich als kind alleen bij een ziekenhuis voor 
opname en Marga trad op toen haar jongere zusje zich verwond had. Opvallend is 
dat deze twee dochters, die zonder begeleiding van een ouder zelfstandig moesten 
optreden, allebei vertellen over iemand aan de zijlijn die even het roer overnam: bij 
Marion was het de dokter op het strand en bij Marga de behulpzame man met zijn 
grote auto. Zij herkenden daarin een helper en weten zich dat decennia later nog 
te herinneren. Maar bovenal laten de dochters horen hoe zij vanwege langdurige 
afwezigheid van hun werkende moeder regelmatig zeer jong op hun eigen kompas 
moesten varen, zoals Brinkgreve dit omschrijft en daardoor vroeg mondig én heel 
vroeg volwassen werden.  

5.5 TERUGBLIK

Na de geruststellende woorden van dokter Spock aan het begin van dit hoofdstuk 
en de bezorgde uitspraken van andere deskundigen uit de jaren vijftig en zestig over 
zorg en opvoeding door alleenstaande en werkende moeders, kwamen de moeders 
aan het woord over de oplossingen die zij vonden om arbeid en zorg te combineren 
en vertelden de dochters over hun ervaringen hiermee. Dat niet alle oplossingen 
voor het combineren van werk en zorg altijd even geslaagd waren, laten de le-
vensverhalen wel zien. Veel dochters vertelden over belemmeringen die zij hebben 
ervaren. Dochters kregen regelmatig veel huishoudelijk werk toegeschoven, soms 
ook moesten ze zorgen voor jongere broers en zusters. Het kwam ook voor, dat 
dochters op jonge leeftijd zelfstandig beslissingen moesten nemen of geplaatst wer-
den voor situaties die niet bij hun leeftijd pasten. Ook de langdurige afwezigheid 
en vermoeidheid van de moeders na hun werkdag werden meestal als onplezierig 
ervaren. De inzet, die van de dochters werd verwacht, betekende bovendien dat er 
voor henzelf minder vrije tijd overbleef.

Bij een globale beoordeling van de verschillende oplossingen blijkt dat de doch-
ters die “sleutelkind” waren hierover vaak nogal negatief zijn. De oplossing “kinder-
tehuis” wordt door de moeders als zeer negatief ervaren. De overige oplossingen la-
ten een meer gemêleerd beeld zien. Zowel bij de oplossingen “opvang door familie 
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of buren” als “oppas aan huis” en “werk in en om het huis” zijn positieve, neutrale 
en negatieve bevindingen te horen. 
 Bij de oplossing “sleutelkind” waren grote verschillen met aan de ene kant een 
moeder die haar verantwoordelijkheden volledig delegeerde aan haar dochter en 
aan de andere kant een moeder die alles zelf wilde doen, zonder haar kinderen 
hierbij te betrekken. Negatieve ervaringen van “sleutelkinderen” zijn te vinden bij 
dochters die te maken kregen met deze uiteinden. Een gunstige ervaring kwam 
voor in een gezin waarbij moeder en kinderen verantwoordelijkheden deelden, met 
duidelijke afspraken over wie wat doet. 
 Bij de “opvang door familie en buren” valt op, dat de opvang vertrouwd is en dat 
de zorg voor de kinderen op een soepele manier overgenomen wordt. Dat dat ove-
rigens niet altijd het geval was, blijkt wel uit de schrijnende ervaringen van enkele 
dochters. Maar in het algemeen bewaren dochters toch liefdevolle herinneringen 
aan de familieleden en buren die hen opgevangen hebben.
 “Oppas aan huis”, wat ogenschijnlijk een goede oplossing zou kunnen zijn, 
blijkt in de praktijk wat gecompliceerder te liggen. Bij deze oplossing vallen vooral 
de verschillen in ervaring tussen moeder en dochter op. De oppas verscheen op een 
ongunstig moment na het wegvallen van de vader en moeders moesten kort daarna 
de kost verdienen. Uit de levensverhalen van de dochters wordt heel duidelijk, hoe 
afhankelijk kinderen soms waren van een oppas en hoe belangrijk de kwaliteit van 
de oppas en de plaats van de oppas in het gezin zijn. 
 “Werk in en om het huis” als mogelijkheid om arbeid en zorg te combineren lijkt 
eveneens een goede oplossing te zijn, maar ook hier leerde de praktijk anders. Vooral 
moeders met een winkel aan huis of met thuiswerk hebben vaak nauwelijks tijd voor 
hun kinderen. Deze moeders moesten ’s avonds en in de weekenden ook nog vaak 
doorwerken. Het aanleren van alledaagse sportieve vaardigheden buitenshuis kwam 
dan soms in de knel. En ook hier kwam het voor dat kinderen door hun moeder 
verantwoordelijkheden toegeschoven kregen die niet bij hun leeftijd pasten. 
 Tot slot de oplossing om kinderen naar een “crèche of kindertehuis” te brengen. 
Voor deze oplossing kozen enkele moeders noodgedwongen, maar zij hebben dit 
als een zeer slechte oplossing ervaren. Het ontbreken van herinneringen bij deze 
kinderen aan de periode dat zij in een kindertehuis verbleven, bevestigt hoe ingrij-
pend dit verblijf voor hen was. 
 Tijdgebrek van de moeders klinkt in veel levensverhalen van dochters door. De 
opmerking van Van IJzendoorn e.a.59 over het tekort aan speelse en sensitieve in-
teracties vanwege de dubbele belasting van de moeders wordt in dit onderzoek dan 
ook zichtbaar. Maar als moeders samen met hun kinderen activiteiten onderne-
men, zijn daar altijd liefdevolle herinneringen aan verbonden. Dit blijkt een sleutel 
tot succes te zijn. Niet zozeer de kwantiteit, maar de kwaliteit is dan van belang. 
Moederlijkheid met een te sterke gerichtheid van moeders op kinderen, waarvoor 
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Heijmans en Trimbos60 waarschuwen, kwam in de levensverhalen niet voor. Van-
wege het kostwinnerschap hadden de moeders het eenvoudigweg te druk hiervoor. 
 Wat voorts opvalt, is dat verschuivende familierollen, waarvoor in de literatuur 
vaak wordt gewaarschuwd61,  meestal geen problemen voor de dochters opleveren 
en regelmatig als positieve aanvulling worden ervaren. De dochters wisten meestal 
wel bij wie ze wat konden krijgen. Dat was overigens niet altijd het geval, soms 
ook leidden deze verschuivende verhoudingen tot spanningen. De “verbredingshy-
pothese” van Van IJzendoorn e.a.62 waarbij verbreding van het opvoedingsmilieu 
onder bepaalde voorwaarden wenselijk wordt geacht en waarin het accent wordt 
gelegd op de kwaliteit van de interacties van de opvoeder met het kind, lijkt door 
dit onderzoek bevestigd te worden. 
 Dochters hebben zowel positieve als neutrale als negatieve ervaringen met op-
lossingen voor het combineren van werk en zorg door hun moeder. Niet zozeer 
de oplossing op zich, maar de persoonlijke invulling door de moeder blijkt veelal 
bepalend te zijn.
 Opvoeden is volgens Langeveld erop gericht kinderen te helpen om mondig 
en zelfstandig worden. In de levensverhalen van de dochters komt regelmatig tot 
uitdrukking hoe zij door het kostwinnerschap van hun moeder al jong voor situ-
aties werden geplaatst waarin ze zelfstandig moesten handelen. In navolging van 
de ideeën van Kloek kregen sommige dochters al jong te maken met “vorming die 
pijn doet”, aspecten die volgens hem nodig zijn voor “een eerste begin van groei in 
de richting der volwassenheid”.63 Omstandigheden waar zij zelf niet voor gekozen 
hadden, maar waar ze wel door gevormd zijn, maakten deze dochters vaak al vroeg 
mondig én heel vroeg volwassen. In de volgende hoofdstukken wordt de verdere 
levensloop van de dochters beschreven. 
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HOOFDSTUK VI

DE LEVENSLOOP VAN DE DOCHTERS 

DEEL 1: VADERS VERLOREN, VERLOREN VADERS 

6.1 INLEIDING

‘Wij waren denk ik ook wel een typisch jaren vijftig gezin. Ik verheugde me altijd op de 
zaterdagavond. Dan gingen de kleine kindjes naar bed. Mocht ik als grote mee naar de 
radio luisteren. Dan zaten we zo tevreden ja god een spelletje te doen of te lezen of naar 
de radio te luisteren. En dan kocht ik van mijn zakgeld altijd gebakjes voor de zater-
dagavond. Kocht ik drie gebakjes en voelde ik me ook helemaal groot. Het was een hele 
fi jne tijd’. Aan het woord is Carla. Haar eerste vader was overleden toen ze een jaar 
was. Met haar tweede vader had ze een heel goede band, maar hij overleed op haar 
twaalfde. Als ze hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dat gebeurt dan en waarom gebeurt dat? 
Daar kan je dan ook niet bij. Maar ja, dan word je natuurlijk ook, zo voelt dat dan 
toch, in de steek gelaten’. Haar moeder bleef achter met drie kinderen en ontving een 
klein pensioen. Carla: ‘Ik weet dat wij toen opeens ook ja heel arm eigenlijk waren’. 

Het verlies van de vader was geen specifi ek onderwerp voor dit onderzoek, maar 
vrijwel altijd begonnen de dochters te vertellen over ingrijpende gebeurtenissen als 
gevolg van het wegvallen van hun vader. Dit verlies was immers de oorzaak voor het 
kostwinnerschap van hun moeder. 
 Van de 34 dochters uit dit onderzoek was van zeventien de vader jong overle-
den, zestien dochters kregen op jonge leeftijd te maken met echtscheiding van hun 
ouders en één dochter was het kind van een ongehuwde moeder. De dochters zijn 
geboren tussen 1931 en 1955. De meeste dochters woonden ten tijde van het kost-
winnerschap van hun moeder in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. 
Vooral de dochters van gescheiden ouders woonden toen in grote steden (zie verder 
bijlage twee). 
 Het merendeel van de dochters behoort tot de protestgeneratie, de generatie die 
geboren is tussen ongeveer 1940 en 1955. Deze generatie is opgegroeid tijdens een 
periode van maatschappelijk protest en is het symbool van de toenmalige opstandig-
heid geworden. Een kleiner deel van de dochters behoort tot de stille generatie. Deze 
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generatie die geboren is tussen ongeveer 1930 tot 1940, heeft zich tijdens haar forma-
tieve periode en daarna grotendeels stil gehouden. Vandaar de naam stille generatie.1 
 De dochters uit dit onderzoek vormden evenals hun moeders een uitzondering 
in hun sociale omgeving. In de periode 1951-1955 waren er per jaar gemiddeld 
3363 echtscheidingen waar minderjarige kinderen bij betrokken waren.2 Over het 
aantal gezinnen met minderjarige kinderen dat in de jaren vijftig te maken kreeg 
met het overlijden van een ouder zijn geen gegevens beschikbaar. Wel zijn er cijfers 
uit 1965 waaruit blijkt dat voor minderjarige kinderen de kans toen twee maal zo 
groot was om het overlijden van een vader mee te maken, als de kans om betrokken 
te zijn bij een echtscheiding van ouders.3 
  ‘De leegte die pappa’s dood in mij achterliet werd een soort holte die latere er-
varingen zouden opvullen’.4 Dit citaat uit de biografi e van de actrice Liv Ullman, 
die haar vader verloor toen ze zes jaar was, is te vinden in het boek van de psycho-
therapeute Harris getiteld “Een verlies voor altijd. De levenslange invloed van de 
vroege dood van een ouder”. Harris interviewde volwassenen die op jonge leeftijd 
een van hun ouders hadden verloren. Zij omschrijft daarin de dood van een ouder 
op jonge leeftijd als “de Grote Scheidslijn, die de wereld permanent verdeelt in een 
‘voor en na”. Niet alleen de wereld verandert na het overlijden van een ouder, maar 
ook de identiteit van kinderen. Veel mensen beschouwen de dood van een ouder 
als het moment waarop het boek van de jeugd werd dichtgeslagen en zij een ander 
mens werden.5 Kinderen kunnen volgens Harris door het overlijden van een ouder, 
naast de pijn van het verdriet en woede, te maken krijgen met een driehoek van 
verboden gevoelens: schaamte, schuld en opluchting. Schaamte is een van de meest 
voorkomende gevoelens bij kinderen die een ouder verliezen. Dit kan voortkomen 
uit associatie met en aanraking door de dood, maar kinderen kunnen zich ook 
schamen omdat anderen hun verdriet kunnen zien. Gevoelens van schuld kunnen 
ontstaan doordat kinderen het idee hadden dat ze tekortgeschoten waren en zich 
daardoor, althans gedeeltelijk, verantwoordelijk voelden voor de dood van een ou-
der. En gevoelens van opluchting kunnen voorkomen bij kinderen als er sprake was 
van mishandeling door de overleden ouder.6 

Echtscheiding vormt eveneens een ingrijpende gebeurtenis in het leven van kin-
deren. Een van de eerste empirische onderzoeken naar gevolgen van echtscheiding 
in de Verenigde Staten vond in 1948 plaats. Aan de moeders, die aan dat onderzoek 
meewerkten, is gevraagd hoe zij dachten over de betekenis van de echtscheiding 
voor hun kinderen. Hieruit kwam naar voren dat bijna eenderde van de moeders 
van mening was, dat een echtscheiding beter voor de kinderen was en dat zij juist 
gehandeld hadden. Ruim een kwart was bezorgd vanwege het ontbreken van een 
ouder en 10% dacht dat het geen eff ect had omdat het kind te jong was. Hoe groter 
het trauma van de echtscheiding, hoe vaker moeders toegaven dat hun kinderen 
wel eens moeilijk te hanteren waren.7 
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 “Je blijft kind van gescheiden ouders voor de rest van je leven”. Tot deze conclu-
sie kwam Hermanns in 1985 op basis van gesprekken met jongeren van vijftien jaar 
over hun beleving van de echtscheiding van hun ouders.8 Bij de meeste jongeren 
riep echtscheiding vooral negatieve gevoelens op. Een van de belangrijkste proble-
men waren de ruzies tussen de ouders. Maar een scheiding na een rimpelloos sa-
menwonen leverde eveneens problemen op, omdat kinderen dan de echtscheiding 
van hun ouders niet zagen aankomen en niet begrepen waarom hiervoor gekozen 
werd. Veel kinderen zagen bij zichzelf tekenen van uit-balans-zijn na de scheiding: 
agressie, angsten, zich ongelukkig voelen en schoolproblemen. Het opnieuw defi ni-
eren van de relatie met beide ouders kon eveneens moeilijkheden geven, terwijl re-
laties of omgang met broers, zusters, familie, leeftijdgenoten en andere volwassenen 
min of meer gekleurd konden worden door de echtscheiding, aldus Hermanns.9

 Van Seters onderscheidde in 1985 bij een echtscheiding drie typen gezinnen. 
Ten eerste turbulente gezinnen die gekenmerkt werden door heftige confl icten en 
waar geweld voorkwam. Ten tweede gezinnen in confl ictsfeer met merkbare span-
ningen: ouders maakten min of meer merkbaar ruzie, maar door de kinderen werd 
dit lang niet altijd zo ernstig ervaren dat zij een echtscheiding verwachtten. En ten 
derde gezinnen in harmonie waarbij de jongeren de sfeer als gewoon of plezierig 
beschreven. Deze kinderen verwachtten geen scheiding en werden overvallen door 
de gedachte dat hun ouders gaan scheiden.10 Uit onderzoek naar de invloed van 
confl icten in gezinnen voorafgaand aan de echtscheiding blijkt volgens Booth en 
Amato, dat kinderen uit gezinnen met veel confl icten op de lange duur beter af zijn 
als hun ouders scheiden, dan wanneer hun ouders getrouwd blijven. Het ontbin-
den van huwelijken met weinig confl icten had daarentegen een negatieve invloed 
op kinderen, zowel psychisch als sociaal.11 

Ondanks de ingrijpende gebeurtenissen die met het overlijden van een ouder of 
met echtscheiding gepaard gaan, benadrukken diverse onderzoekers dat kinderen 
zich na de crisisperiode vanwege echtscheiding of overlijden van een ouder weer 
herstellen.12 Maar welke ervaringen hebben de dochters uit dit onderzoek nu met 
het wegvallen van hun vader? Hoe hebben de dochters met een jong overleden 
vader hun verlies ervaren? Wat betekende het wegvallen van hun vader voor de 
dochters van gescheiden ouders? 
 Allereerst vertellen enkele dochters over het overlijden van hun vader en de ge-
volgen daarvan voor hun verdere leven. Daarna komen de dochters van gescheiden 
ouders aan het woord. Zij namen soms twee keer afscheid van hun vader: eerst 
toen hun vader uit huis ging en daarna defi nitief na zijn overlijden. Vervolgens 
komen de ervaringen van de dochters met het opgroeien in een gezin zonder vader 
ter sprake. Welke herinneringen hebben zij hieraan en wat betekende dit voor hun 
leven? Aan het eind van dit hoofdstuk worden in een terugblik de belangrijkste 
bevindingen beschreven. 
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6.2 ALS VADERS OVERLIJDEN

In de verhalen van de dochters over het overlijden van hun vader spelen emoties 
een belangrijke rol. Er was veel verdriet rond en na zijn overlijden, maar ook het 
niet kunnen of mogen delen van emoties komt regelmatig ter sprake. De dochters 
uit dit onderzoek leefden in een tijd waarin het tonen van emoties werd verbonden 
met statusverlies. In het privé-leven en onder intimi golden normen van fl inkheid 
en waardigheid en leed iemand gezichtsverlies als verdriet, angst of woede getoond 
werden. “Men moest zijn verdriet ‘waardig’ dragen, hetgeen erop neerkwam dat 
men er zo weinig mogelijk van liet blijken”, aldus Wouters.13 Deze houding was 
ook terug te vinden in rouwadvertenties die in de jaren vijftig veelal bestonden uit 
zakelijke en vormelijke mededelingen waarin alleen het allernoodzakelijkste aan de 
openbaarheid werd prijsgegeven.14

 Het overlijden van de vader vormde een keerpunt in het bestaan van de dochters 
uit dit onderzoek en dit kon, naast verdriet en woede die dat met zich meebracht, 
ook leiden tot verlatingsangst en verlies van gevoelens van veiligheid. Van de ze-
ventien dochters met een jong overleden vader waren drie dochters jonger dan vier 
jaar toen hun vader overleed, zes waren vier tot acht jaar; vier waren acht tot twaalf 
jaar en vier dochters waren twaalf tot zeventien jaar bij zijn overlijden. Een dochter 
verloor zoals in de inleiding beschreven is, twee keer haar vader. 

Hierna vertellen vier dochters over verschillende ervaringen met het overlijden 
van hun vader en de betekenis hiervan voor hun leven. Eerst vertelt Sylvia over 
de gevolgen van de zelfdoding van haar vader in 1954. Haar vader kwam uit een 
vooraanstaande familie. Hij was econoom, dronk stevig en had moeite met het 
behouden van een baan. Daarna komt Gerda aan het woord. Ze groeide op in 
een boerderij in een gereformeerd gezin. Haar vader overleed in 1943 onverwacht 
in zijn slaap. Ze was toen dertien jaar. Vervolgens krijgt Corrie het woord. Haar 
vader overleed in 1952 toen ze drie jaar was. Haar vader werkte als tuinder en was 
aangesloten bij een streng reformatorische stroming. Ten slotte vertelt Tiny over de 
gevolgen van het overlijden van haar vader in 1957, ze was toen zestien jaar. De 
vader van Tiny werkte in een fabriek. 

‘Een soort grauwe paraplu van schaamte’
Sylvia omschrijft haar vader als ‘de warmtebrenger’ in het gezin. Toen hij van zijn 
werkgever te horen had gekregen dat zijn tijdelijke contract niet verlengd werd, 
heeft hij de nacht daarop een einde aan zijn leven gemaakt. ‘Op een keurige manier. 
Hij had al langer slaappillen gespaard en heeft die ingenomen’, aldus Sylvia. De vol-
gende morgen heeft haar moeder de huisarts gebeld. ‘Nou toen was zelfmoord nog 
niet een al te handige doodsoorzaak. Dus de huisarts heeft gezegd dat het een hartaanval 
is geweest, wat heel vriendelijk van hem geweest is. Waar mijn moeder ook mee naar 
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kennissen en zo uit de voeten kon’. De volgende morgen nam Sylvia afscheid van haar 
vader. ‘Geef hem maar een kus’, zei haar moeder tegen haar. Sylvia is een enthousiaste 
verteller, maar deze laatste zin spreekt ze heel langzaam en vormelijk uit. Ze laat 
zo de stem van haar moeder doorklinken. Over deze kus vertelt ze: ‘En dat is een 
vervelende herinnering, want hij was koud’. 
 Na zijn overlijden mocht er niet meer over haar vader gesproken worden. ‘Het 
woord papa mocht niet meer genoemd worden. Dat betekende dat wij allemaal op een 
eilandje zijn gekomen en het allemaal voor ons zelf hebben moeten verwerken. Ik weet 
wel dat mijn moeder mij wel eens mee naar bed nam en dat zij ’s nachts wel eens huilde. 
Maar als ik dan daar iets over zei, dan hield ze ook meteen op met huilen’. Als Sylvia 
hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Wij hebben dat niet met elkaar gedeeld. Ik denk dat dat 
voor ons allemaal, ook voor ons samen, heel slecht is geweest. Zij heeft dus ook in haar 
eentje daar wat mee moeten doen. Later heeft ze mij wel verteld over mijn vader, maar 
dat waren feitelijke dingen. Ze heeft nooit over emotionele dingen willen praten. Ze 
heeft ook nooit over de zelfmoord willen praten’. 
 Nadat haar oudere broer en zuster uit huis waren gegaan, bleef Sylvia alleen 
achter met haar moeder. ‘Als ik denk aan vroeger, dan voel ik een soort grauwe paraplu 
van schaamte over dat huis. Naast ons woonde ook een weduwe, daartegenover woonde 
ook een weduwe. Het was een mooi weduwenhoekje. Maar dat waren nette weduwes, 
want die mannen waren gewoon overleden. Ik heb pas gehoord dat mijn vader zelf-
moord heeft gepleegd toen ik een jaar of dertien was. Maar ik heb altijd gevoeld dat er 
iets mis was. Ergens hing die schaamte’. 
 Het overlijden van haar vader heeft Sylvia haar hele leven parten gespeeld: ‘Ik 
ben getraumatiseerd en dat zit er nog. Er zitten gewoon littekens die zo open kunnen’, 
vertelt ze in tranen. ‘Ik kan ineens bevlogen worden door ongeloofl ijke boosheid op mijn 
vader: Jezus kerel, klote, hoe durf je zoiets te doen terwijl je zo’n gezin achterlaat. Dat is 
één kant. En de andere kant is dat hij het element gezelligheid, warmte, emotionaliteit, 
genieten inbracht. En dat was ook weg op het ogenblik dat hij er niet meer was. Dat is 
een soort van amputatie. Er zit boosheid en er zit verdriet’. 
 Door omstandigheden rond de dood van een ouder is het voor kinderen vaak 
moeilijk om op het tijdstip van de dood te rouwen.15 Ze zijn te jong of zoals bij Syl-
via, er was een groot taboe rond de zelfdoding van haar vader en op het tonen van 
verdriet. Later kan dan toch het verlies ten volle tot bewustzijn komen. “Ondanks 
het feit dat de aanleiding voor het huidige verdriet een ander en verschillend verlies 
is dan dat van de kindertijd, realiseerden de meesten zich dat ze in feite rouwden 
om een lang geleden gestorven en diep gemiste ouder”, aldus Harris.16 Dit over-
kwam Sylvia toen ze veel later na het overlijden van een familielid intense verdrie-
taanvallen kreeg. ‘Toen ben ik me gaan realiseren dat er nog een beerput zit van heb ik 
jou daar en ga daar maar eens wat mee doen’. Tot die tijd had ze dit verdriet ‘keurig 
allemaal weggestopt’, zoals ze zelf zegt. Op haar vijftigste kwam de woede. ‘Kijk, je 
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kunt wel erover oordelen van dat is geen nette manier van doen, dat is niet netjes wat 
hij gedaan heeft. Maar dat is wat anders dan woede werkelijk in je voelen, dat als een 
golf naar boven komt met gvd’s erbij’.
 Taboes lijken de jeugdjaren van Sylvia te beheersen. De zelfdoding van haar va-
der was taboe en moest verborgen blijven en er was een taboe op het uiten van emo-
ties. Het taboe op het tonen van verdriet betekende voor het gezin, dat ieder het 
verdriet over de dood van de vader alleen moest verwerken. Sylvia maakt bovenal 
duidelijk hoe er in het verwerken van het overlijden van haar vader verschillende 
fases waren.

‘Omslag in de veiligheid van ons bestaan’ 
Als Gerda aan het overlijden van haar vader terugdenkt, zegt ze: ‘Dat heeft een 
enorme omslag in de veiligheid van ons bestaan gegeven’. Haar vader overleed plotse-
ling, haar oudere zuster heeft hem gevonden: ‘Altijd als ik dat schilderij van Edvard 
Munch zie van “De Schreeuw”, dan hoor ik die schreeuw van mijn zuster boven. En ik 
wist ook direct dat het helemaal mis was’. 
 Gerda brengt het overlijden van haar vader in verband met voortekenen. Toen 
haar vader korte tijd voor zijn overlijden een familielid zag terugkomen uit een 
concentratiekamp, was hij helemaal van streek: ‘Die oom die is helemaal kapot terug-
gekomen. Die liep zo krom, zei mijn vader, dat de voorkant van zijn jas over de grond 
ging’. Dit heeft haar vader zo aangegrepen, dat hij later tegen zijn zuster gezegd zou 
hebben: ‘Ik zou wel ontbonden en met Christus willen zijn’. Gerda licht toe: ‘Dat is 
oude bijbelse taal’. Gerda vertelt nog over een tweede voorteken. Haar vader voelde 
zich een dag voor zijn overlijden grieperig. Hij riep zijn oudste knecht bij zich en 
besprak met hem het zaaischema voor het komend seizoen, terwijl haar vader an-
ders alleen het werk voor één dag met hem besprak. 
 Na het overlijden van haar vader begon de moeder van Gerda een kruideniers-
winkel. Na enige tijd  probeerde een weduwnaar met twee zwakbegaafde kinderen 
haar moeder voor zich te winnen. Maar Gerda wilde hier niets van weten: ‘Er was 
al van alles gebeurd in ons leven, al die onzekerheid’. Toen ze ten einde raad hiermee 
naar de dominee ging, kreeg ze te horen: ‘Maar dat is ook een christenmens, daar mag 
jij niet iets van zeggen. En die kinderen dat zijn ook kinderen van God’. Als ze hieraan 
terugdenkt, zegt ze met een diepe zucht: ‘Ik kan er nog wel kwaad om worden. Ik 
heb me zo in de steek gelaten gevoeld toen’. Toen haar moeder met trouwplannen met 
deze man kwam, schakelde Gerda met succes familieleden in om haar moeder van 
dit idee af te brengen. 
 Geloof en kerk zijn met het levensverhaal van Gerda verweven als ze vertelt over 
voortekenen in ‘oude bijbelse taal’ en de hulp die ze tevergeefs zocht bij een vertegen-
woordiger van een kerk. Er zijn ook gevoelens van schaamte toen de weduwnaar, 
ook nadat haar moeder hem had afgewezen, haar toch bleef volgen en boodschap-
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pen in haar winkel deed. ‘Dan was ik wel eens boven op de slaapkamers aan het werk 
en dan zag ik een hele rij buurvrouwen die net even de stofdoek uit moesten slaan om te 
kijken. Nou toen was ik dan achttien, negentien, ik geneerde me wild’. Het overlijden 
van haar vader vormde duidelijk een omslag in de veiligheid van haar bestaan.

‘Een beetje onzichtbaar zijn’
Corrie is het jongste kind in een groot gezin. Haar vader behoorde tot de Paauwea-
nen, een streng reformatorische stroming17. Als gevolg hiervan had haar vader de be-
grafenisverzekering beëindigd. Corrie: ‘Hij had het gevoel dat hij dat niet meer mocht, 
dus dat heeft hij allemaal opgezegd. Ja, zich niet realiserend waar hij zijn gezin in stortte’. 
Haar vader had via zijn werkgever een ziektekostenverzekering, maar zat niet in het 
verlengde ziekenfonds. ‘Dus dat gold dan maar zes weken. Toen had je zo’n loper van 
het ziekenfonds, een man die langs komt. En die had zo’n medelijden eigenlijk met mijn 
moeder, die zei: nou, dan doen we alsof we niet weten dat je man ziek is en dan doe ik 
je in die verzekering’. Deze handelwijze heeft de loper uiteindelijk zijn baan gekost. 
‘Toen kwamen ze er toch achter dat die man natuurlijk te snel overleed’, aldus Corrie.
 Kort nadat haar vader overleden was, kreeg haar moeder een ernstig ongeluk en 
werd ze lange tijd in het ziekenhuis opgenomen. ‘Er werd tegen ons nooit veel gezegd 
eigenlijk in die tijd. Maar je pikte heel veel op en vooral de sfeer denk ik, die toch wel 
heel angstig was’. Als Corrie hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Je hele leven houd je toch wel 
een soort scheidingsangst. Dat je denkt, mijn vader was zo weg ineens als kind, je moe-
der was ineens weken weg weer’. Deze angst heeft ze gehouden. ‘Op de een of ander 
manier ben ik zo bang dat me ook iets afgenomen wordt’, aldus Corrie.
 Het overlijden van haar vader en de gevolgen daarvan leidde ertoe dat Corrie een 
beetje onzichtbaar wilde zijn. ‘Je voelt je ergens wel altijd schuldig. Dus zorg vooral dat 
jij niet nog meer ellende veroorzaakt. Een beetje onzichtbaar zijn’. En er is verdriet: 
‘Jammer dat je eigenlijk verdriet had om iemand die je nooit gekend had. Dat is heel 
gek, maar dat kan dus wel’. 
 Het bijzondere in het verhaal van Corrie is dat ze zich schuldig voelt over de 
gevolgen van besluiten van haar vader waar ze als driejarige geen enkele schuld aan 
kan hebben. Ze wil niet nog meer ellende veroorzaken en verbindt dit met de wens 
om onzichtbaar te zijn. In het gezin waar Corrie opgroeide, werd weinig met elkaar 
gedeeld maar de sfeer in het gezin maakte des te meer indruk op haar. Het overlij-
den van haar vader en kort daarna de ziekenhuisopname van haar moeder hadden 
tot gevolg, dat Corrie haar hele leven ‘een soort scheidingsangst’ heeft gehouden. 
 In de voorgaande verhalen waren vooral gevoelens van verdriet, boosheid, schuld 
en schaamte te horen. Het verboden gevoel van opluchting dat Harris beschrijft, 
kwam eenmaal voor, namelijk in het verhaal van Tiny.
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‘Mijn wens werd verhoord’
Tiny: ‘Ik was altijd bang voor hem. Ook omdat hij zo opvliegend was. Hij sloeg. Hij 
bedreigde me. Dan zei hij: zeg niks aan je moeder hoor, want anders gebeuren er rare 
dingen. Zo dus. Hij heeft me gelukkig niet verkracht hoor, maar ja, allemaal rare spelle-
tjes. Als mijn moeder dan wegging, dan was ik verschrikkelijk bang om met hem alleen 
te blijven. En toen dacht ik, ik hoop maar dat hij dood gaat. Mijn wens werd verhoord, 
want hij ging ook dood. Dus voor mij was het een bevrijding’. 
 Een paar jaar na zijn overlijden heeft Tiny aan haar moeder verteld wat haar 
overkomen was. Tiny: ‘Die heeft meteen zijn foto weggehaald uit de kamer en meteen 
weggeborgen. Ze zei: je had het tegen me moeten zeggen. Ja maar ik dorst niks te zeggen’. 
Voor Tiny waren er dus gevoelens van opluchting toen haar vader overleed. Zij 
droeg het geheim van incest met zich mee en durfde dit pas na zijn overlijden aan 
haar moeder te  vertellen. 

Voor alle dochters vormde het overlijden van hun vader een keerpunt in hun leven. 
Er was groot verdriet dat regelmatig niet getoond of gedeeld mocht worden. Ze 
voelden zich in de steek gelaten, ze verloren hun gevoel van veiligheid en kregen last 
van verlatingsangst. Geheel in de lijn met Wouters18 klinkt het taboe op het uiten 
van gevoelens in de jaren vijftig door. Verdriet mocht vaak niet getoond of gedeeld 
worden. Maar vele jaren later kon het verborgen verdriet onaangekondigd in alle 
hevigheid naar boven komen. 
 De dochters vertelden ook over gevoelens als schaamte en schuld die Harris19 
omschreef als “verboden gevoelens”. Maar voor de dochters hebben deze gevoe-
lens een andere achtergrond. Zo waren gevoelens van schaamte niet, zoals Harris 
beschreef, verbonden met langdurige ziekte of overlijden van een ouder, maar met 
de gevolgen van het overlijden van de vader. De nieuwe status van een moeder als 
alleenstaande moeder en weduwe en de reacties daarop uit de omgeving, konden 
aanleiding geven tot gevoelens van schaamte. En schuldgevoel, waarover een doch-
ter vertelde was niet verbonden met het gevoel zelf tekort geschoten te zijn, maar 
zich schuldig voelen vanwege een besluit van haar vader voor zijn overlijden. Alleen 
bij een dochter die te maken kreeg met incest is na het overlijden van haar vader 
sprake van een verboden gevoel van opluchting, zoals Harris dat heeft omschreven. 
 Sylvia is de enige dochter in dit onderzoek van wie de vader een einde aan zijn 
leven heeft gemaakt. Van de andere vaders zijn zes overleden ten gevolge van een 
lever-, darm-, nier- of longaandoening, zes overleden aan kanker, drie vaders zijn 
onverwacht overleden zonder duidelijke doodsoorzaak en één vader is overleden na 
een hersenbloeding. 
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6.3  DOCHTERS OVER DE ECHTSCHEIDING VAN HUN OUDERS 

Dochters van wie de ouders gescheiden zijn, hebben intense herinneringen hier-
aan. Daar waar de dochters met een overleden vader hun vader defi nitief verloren, 
kregen de dochters van gescheiden ouders na de problemen die gepaard gingen met 
de echtscheiding van hun ouders, te maken met een vader die weliswaar niet meer 
bij hen in huis woonde, maar met wie ze toch een band voelden. Na het overlijden 
van hun vader namen ze pas defi nitief afscheid van hem.  
 In de levensverhalen van de dochters van gescheiden ouders zijn vier patronen 
te herkennen. Allereerst de confl icten voorafgaand aan, tijdens of na de echtschei-
ding. Daarnaast was er de verwijdering met hun vader als gevolg van de echtschei-
ding. Sommige dochters laten horen hoe de echtscheiding van hun ouders een 
onverwerkt deel van hun leven is, dat ze soms pas later verwerken. En ten slotte is 
er het twee keer verliezen van de vader: na de echtscheiding en daarna defi nitief na 
zijn overlijden. Van de zestien dochters van gescheiden ouders waren drie dochters 
jonger dan vier jaar toen hun ouders scheidden, vier waren vier tot acht jaar, zeven 
waren acht tot twaalf jaar en twee dochters waren twaalf jaar of ouder toen hun 
ouders scheidden.
 Hierna komen drie dochters aan het woord die ieder over een ander aspect van 
de echtscheiding van hun ouders vertellen. Allereerst komt Lia aan het woord. Haar 
vader was kunstenaar. Daarna vertelt Wilma over de echtscheiding van haar ouders. 
Ze was elf jaar toen haar ouders in 1954 scheidden. Ten slotte komt Rina aan het 
woord. Haar vader werkte als los werkman. 

‘Je eet je er doorheen’
Lia is de oudste dochter in een gezin met veel confl icten. Zij omschrijft haar vader 
als een driftkop: ‘Hij sloeg zo vaak, heel impulsief altijd en zonder waarschuwing en 
altijd van achteren. En dat deed hij vaak. Ik herinner mij dat ik nog met Joop schar-
relde dat als hij achter mij kwam of zoiets, dat ik deze neiging had’. Lia laat zien wat 
er toen gebeurde: ze krimpt in elkaar. ‘Het was de eerste keer dat ik mij dat bewust 
realiseerde dat ik dat deed. Waarschijnlijk omdat hij ook een man was, dat denk ik. Ik 
kan anders niet de koppeling leggen’. Maar tegelijkertijd bewaart Lia liefdevolle herin-
neringen aan haar vader. ‘Hij was kaal en als hij in een stoel zat en ik stond erachter, 
dan ging ik zo zijn hoofd aaien. Dat vond hij altijd heerlijk. Dus ondanks dat hij lellen 
gaf ’, aldus Lia. 
Haar vader probeerde een wig tussen haar moeder en de kinderen te drijven. ‘Hij 
begon dingen te zeggen als: het is een zieke vrouw, ze kan er niets aan doen, je moet het 
haar niet kwalijk nemen en dat soort opmerkingen. Maar je woont wel bij haar. Dat 
is sowieso gek. Dat vind je toch raar. Je denkt toch bij jezelf: wat bedoelt hij daar toch 
mee?’ Mensen die na de echtscheiding voor haar vader hadden gekozen, namen dit 
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soort uitspraken over. ‘Dan hoor je zeggen: ja, je moeder is een beetje ziek’. Haar vader 
schreef brieven die buren dan aan de straatkant voor het raam moesten zetten. ‘Dus 
als daar een brief stond, dan wisten wij: er is wat van pappa. Dan konden we aanbellen 
en die brief afhalen. Hij stookte. Ik bedoel dingen als vals, achterdochtig, haatdragend, 
plak ik allemaal op hem. Echt hoor, ik ben zeer gebeten op hem. Het was niet altijd even 
erg hoor. Maar als ik erover praat, merk ik dat dat toch wel zo leeft’. 
 Haar vader overleed vele jaren later. Een week na zijn overlijden riep Lia haar vader 
ter verantwoording en rekende met hem af. Lia: ‘Hij ging dood dus. Opeens was hij 
dood. Paf. Ik herinner me dat ik voortdurend met dat doodgaan van hem bezig was. Ik 
stak steeds straten over zonder uit te kijken en reed door stoplichten. Toen ik dat voor de 
zoveelste keer gedaan had, ben ik gaan zitten aan de dijk. Ik heb me toen heel erg gecon-
centreerd en hem opgeroepen. Het leek net of hij daar echt stond. En dan ben ik met hem 
gaan praten. Dat heeft me zo goed geholpen. Ik heb het voor mijn gevoel echt uit kunnen 
praten. Hij gaf geen antwoord, hij keek weg en gaf geen antwoord. Hij deed schutterig. Hij 
begon een beetje slap te praten. Het was duidelijk voor me, nam hem dat niet eens meer 
kwalijk. Het was zo duidelijk. Zo was het. Ik heb er toen een punt achter gezet. En ik moet 
eerlijk zeggen, ik heb daarna nooit meer last gehad. Het was echt een soort bevrijding’. 
 Toen ze deze ervaring aan haar moeder vertelde, zei haar moeder: ‘Hij stond afge-
wend omdat hij er natuurlijk helemaal niet was’. Maar Lia is het daar niet mee eens: 
‘Nee, zeg ik, mam dat is niet zo. Dat is het beeld dat in mij ontstond. Ik stond hem 
niet te verzinnen. Hij ontstond. En ook de manier waarop, dat ontwijkende gedoe, niet 
eerlijk dus. Ik kreeg geen partij terug. Ik kreeg gewoon geen antwoord. En dat ontstond 
natuurlijk door wat ik van hem in mij had. Maar ik was er wel van af. Je eet je er 
doorheen hè. Het is iets van er doorheen eten’. 
 De vader van Lia lijkt nogal onberekenbaar. Het ene moment was er een hoge 
mate van intimiteit, maar op het andere moment kon hij onaangekondigd slaan. 
De gevoelens jegens haar vader zijn dan ook tegenstrijdig: enerzijds angst voor 
een onverwachte uitval en anderzijds liefdevolle momenten van samenzijn. Maar 
bovenal uit Lia verontwaardiging over de manier waarop haar vader in de periode 
rond de echtscheiding probeerde tweespalt in het gezin te zaaien en haar moeder 
tegenover anderen in een kwaad daglicht probeerde te plaatsen. De wijze waarop 
Lia na het overlijden van haar vader de regie in eigen hand nam en defi nitief met 
hem afrekende, is uitzonderlijk. Opmerkelijk is hoe ze het intieme moment met de 
afrekening van haar vader, deelde met haar moeder en hoe verschillend moeder en 
dochter dit beoordeelden. 

‘Een gat dat je een beetje wegduwt’
De vader van Wilma werkte bij een groot bedrijf en was daar ‘een man van aan-
zien’. Maar tegelijkertijd omschrijft ze haar vader als ‘een boender’, een ‘rokkenjager’. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd haar moeder ernstig ziek en moest naar een 
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sanatorium. Wilma werd toen ondergebracht in een pleeggezin. Ze was acht jaar 
toen ze weer naar huis mocht. ‘Toen dacht ik: lekker een vader en een moeder en ge-
zellig met elkaar. Dat bleek dus een heel groot misverstand. Want mijn ouders hadden 
constant ruzie. Het was niet leuk thuis’. Haar ouders scheidden drie jaar later. Als 
ze aan de echtscheiding van haar ouders denkt, zegt ze: ‘Het is eigenlijk een beetje 
een gat dat je een beetje wegduwt als het ware. En nogmaals, niet omdat het niet leuk 
was, maar ik heb het gewoon weggeduwd, verschillende dingen. Gewoon de narigheid 
duw je gewoon een beetje weg. Dan denk je: nou ja oké, gelukkig zijn er ook nog leuke 
dingen in het leven. En dat vergeten we dan maar’. Haar vader hield wel contact met 
Wilma, maar ze heeft hier geen prettige herinneringen aan: ‘Als ik jarig was, dan 
kwam mijn vader heel even boven. En mijn moeder die liep met gekromde tenen rond. 
Maar ze deed het voor mij, want ik was jarig en mijn vader wilde mij feliciteren. Ik 
heb een bloedhekel aan verjaardagen daardoor gekregen, en nog. Dat was niet leuk. Dat 
was altijd een brokje spanning’. 
 Haar vader overleed plotseling. Wilma: ‘Ik heb samen met mijn moeder afscheid 
van hem genomen toen hij was overleden. En dat was een heel dramatisch moment. 
Want toen ik daar met mijn moeder was, kon ik zien dat ze zo vreselijk van hem hield. 
Dat afscheid nemen, het defi nitieve. Kijk toen ze nog gescheiden waren, toen zag ze hem 
nog wel eens. Hij leefde nog, dus het was voor haar: nou hij is er nog. Maar toen was het 
daadwerkelijk, hij is overleden. Toen heb ik ook dat verdriet gezien van haar. Het was 
ook heel dramatisch. Hij was nog veel te jong, 48’. 
 Wilma heeft ervoor gekozen om de narigheid in haar jeugdjaren weg te duwen 
en te bedekken met meer plezierige ervaringen. In haar levensverhaal benadrukt ze 
de spanning doordat zij zich tijdens bezoeken van haar vader ingeklemd voelde tus-
sen haar ouders. Na het overlijden van haar vader merkte ze hoe haar moeder ook 
na de echtscheiding van haar vader was blijven houden en zag ze het verdriet van 
haar moeder toen ze samen met haar afscheid van hem nam. 

‘Een duivels dilemma’
Rina is de enige dochter die een echtscheiding tussen haar ouders forceerde. Rina 
over haar vader: ‘Mijn vader was een redelijke schuinsmarcheerder. Hij kon het niet 
met één vrouw. Het was een fl ierefl uiter. Ook vrolijk, hij had ook hele leuke kanten. 
Maar het was echt iemand die gewoon eigenlijk altijd achter de vrouwen aan zat. Als 
hij wegbleef bleef hij drie, vier maanden, een half jaar, gewoon weg en dan kwam hij 
helemaal berooid terug, dan was al het geld op’. Tijdens zijn afwezigheid verbleef haar 
vader bij andere vrouwen. ‘Maar hij wist natuurlijk dat ze een veilige haven was voor 
hem’. Rina omschrijft haar vader ook als een optimist. ‘Hij liep te fl uiten en hij had 
een plezier. Heel veel mensen vonden hem erg leuk. Ze begrepen er ook niets van dat 
mijn moeder het zo moeilijk had met hem. Want dat kon helemaal niet’. Maar in het 
gezin toonde hij zijn andere kant: ‘Want als mijn moeder ook maar iets zei wat hem 
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niet aanstond, nou dan mepte hij er op los. Als hij ’s avonds de straat in kwam, dan 
hoorden we aan het deuntje dat hij fl oot of we ons muisstil moesten houden of dat we 
gewoon normaal ontspannen konden zijn’. 
 Rina stelde haar moeder na de zoveelste escapade van haar vader voor de keuze: 
‘Op een gegeven moment was hij dus ook weer weggeweest en na verloop van een maand 
of drie kwam hij weer berooid terug. En toen heb ik tegen mijn moeder gezegd: mam 
je kunt doen wat je wil, je moet het zelf weten, maar als hij terugkomt, ga ik echt weer 
naar opa en oma. Want dat wil ik niet meer. Ik kon het niet hebben, dat mens dat leed 
eronder, die werd geslagen. Het was gewoon een vreselijke man’. Haar moeder besloot 
uiteindelijk om te scheiden. Als Rina hieraan terugdenkt, zegt ze lachend: ‘Dus 
achteraf heb ik nog wel eens gedacht van, ben ik nog de schuld ook’. Rina steunde haar 
moeder bij de echtscheiding: ‘Want ze deed niets anders dan huilen, dus ze had een 
steuntje nodig. Dus ik was het steuntje van mijn moeder, ik ging mee naar de gemeente, 
de sociale dienst, naar de rechtbank’. 
 Haar moeder is altijd aan haar vader blijven denken. Rina: ‘Toen ze op haar 
sterfbed lag, zei ze: hoe zou het toch met hem zijn? En toen heb ik tegen haar gezegd: 
mammie als je hem zien wilt, dan haal ik hem, al moet ik hem uit de hel sleuren. Nee, 
ze wou hem niet meer zien, maar ze was eigenlijk toch wel benieuwd hoe het met hem 
zou zijn’. Als Rina eraan terugdenkt hoe ze haar moeder voor de keuze stelde, zegt 
ze: ‘Dat heeft haar toen wel heel erg in een tweestrijd gebracht. Achteraf denk ik van, ik 
heb haar voor een duivels dilemma geplaatst’.
 De vader van Rina lijkt twee gezichten te hebben: buitenshuis was hij de vrolijke 
en opgewekte man, maar binnenshuis zorgde hij ervoor dat zijn vrouw en kinderen 
bang voor hem waren. Maar bij de vader van Rina was het gedrag voorspelbaar: ze 
konden aan het deuntje dat hij fl oot horen wat hen te wachten kon staan. 
 Het bijzondere aan het verhaal van Rina is dat zij als dochter zelf grenzen stelde 
aan de relatie tussen haar ouders. Nadat ze jarenlang aan heeft moeten zien hoe 
haar moeder door haar vader bedrogen en mishandeld werd, forceerde ze een echt-
scheiding en begeleidde haar moeder daarbij. 

De meeste dochters beschrijven de periode die voorafging aan de echtscheiding 
van hun ouders als een turbulente tijd met soms hoogoplopende ruzies. Bij de 
echtscheiding is regelmatig  verontwaardiging over het gedrag van vaders te horen. 
Na de scheiding moesten de dochters de relatie met hun ouders en in het bijzon-
der met de vader die buitenshuis woonde, opnieuw defi niëren. Maar ondanks alle 
problemen rond de echtscheiding zagen enkele dochters hoe hun moeder van hun 
vader was blijven houden. 
 De levensverhalen laten zien hoe sommige dochters van gescheiden ouders twee 
keer afscheid moesten nemen van hun vader. De eerste keer toen de vader het gezin 
verliet, maar dan konden vader en dochter elkaar nog wel ontmoeten. Na het over-
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lijden van de vader was er het defi nitieve afscheid. Ieder afscheid ging gepaard met 
andere emoties. 

Als meest voorkomende reden voor de echtscheiding van de ouders wordt over-
spel genoemd. Zeven dochters vertelden dat hun vader een relatie met een andere 
vrouw had en twee moeders hadden een relatie buiten het huwelijk. Daarnaast 
werd als reden voor echtscheiding regelmatig een verband gelegd met de Tweede 
Wereldoorlog. Twee dochters vertelden dat hun vader Duitse sympathieën had, na 
de oorlog geïnterneerd was en dat hun ouders daarna scheidden. Van drie doch-
ters waren de ouders uit elkaar gegroeid. Bij één vader was alcoholisme de reden 
tot echtscheiding. De moeder van een andere dochter is alleen met haar vader ge-
trouwd vanwege de naamgeving, korte tijd later verdween hij. Soms ook waren er 
meerdere redenen voor de echtscheiding van hun ouders. De oorzaken waarover de 
dochters vertelden komen min of meer overeen met de uitkomsten van een enquête 
in 1952. Daaruit komt naar voren dat 30% van de geënquêteerden als oorzaak zag 
“zij pasten niet bij elkaar”, 27% dacht dat “ontrouw” de belangrijkste oorzaak van 
echtscheiding was en 6% bracht de oorzaak van echtscheiding in verband met de 
oorlog, werken in Duitsland, militaire dienst, diensttijd in Indonesië.20

DOCHTERS VAN GESCHEIDEN OUDERS MOETEN ZICH VERANTWOORDEN

Uit een enquête in 1958 onder jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar blijkt dat drie-
kwart van de geënquêteerde jongeren vond dat echtscheiding toelaatbaar is. “Maar 
voor velen geldt daarbij als voorwaarde, dat er geen kinderen zijn”. Vooral neder-
lands-hervormde en buitenkerkelijke jongeren vonden echtscheiding toelaatbaar, 
maar voor rooms-katholieke jongeren was echtscheiding veel minder aanvaard-
baar.21 Maar wat betekende deze min of meer afwijzende houding jegens echtschei-
ding in gezinnen met kinderen voor de dochters uit dit onderzoek?
 Lia ondervond dat een buurmeisje niet met haar mocht spelen. ‘Die moeder hield 
het af bij de voordeur. Ik mocht daar niet spelen. Dat deed ze niet, dat wilde ze niet. 
Ik heb met die kinderen gespeeld heel even en toen op een gegeven ogenblik was het in 
één keer afgelopen. Ze keek heel streng en naar beneden. Uiteraard want ik was klein’. 
En Wilma vertelt hoe ze op school een beetje met de nek werd aangekeken: ‘Van 
ach die arme Wilma, kind van gescheiden ouders. Ik voelde me altijd een beetje zielig 
natuurlijk want iedereen had het zo gezellig thuis, behalve ik dan’. Wilma brengt de 
reacties uit haar omgeving op het eenoudergezin waarin ze opgroeide, niet in ver-
band met afwijzing maar met ‘een beetje zielig’ en stelt haar situatie tegenover die 
van andere kinderen die het met twee ouders thuis wel gezellig hebben. Maar het 
kan ook anders. Zo koos Fleur ervoor om het feit dat haar ouders gescheiden waren 
voor zichzelf te houden. ‘Ik denk ook niet dat het iets is waar ik meteen mee voor de 
draad kwam als ik bij ouders van vriendjes thuis kwam’. Als Fleur terugdenkt aan 
deze tijd, zegt ze: ‘Dus ik was een buitenbeentje. En je hoort er toch liever een beetje 
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gewoon gezellig bij zoals iedereen het allemaal heeft. Het was niet dat ik mij daar nou 
echt voor schaamde, maar ik had het ook wel anders willen meemaken’. 
 Enkele dochters kregen van hun moeder instructies mee hoe ze op vragen moes-
ten reageren. Hierover vertellen Trees en Ina. 

‘Mijn vader is op wilde-berenjacht’
Trees zat op een rooms-katholieke school: ‘Ja, dat was heel vervelend. Want we kre-
gen ook catechismusles en dan moest je die vragen beantwoorden. En ik kreeg altijd de 
vraag: waardoor wordt het huwelijk ontbonden? Het huwelijk wordt alleen door de 
dood ontbonden hè. Dat is dan het antwoord erop. Want God heeft dat verbonden en 
dat mag een mens niet verbreken’. Trees had het gevoel dat zij altijd die vraag kreeg. 
’Dat je er echt op aangekeken werd. Ja. Want het hoorde niet natuurlijk hè. Alsof je er 
als kind iets aan kon doen. Daar kon je niets aan doen’. 
 Ook klasgenootjes riepen Trees ter verantwoording. ‘We werden op school als kind 
er ook op aangekeken dat je ouders gescheiden waren. Dus we zeiden eigenlijk ook niet 
dat ze gescheiden waren. Dan vroegen ze: waar is je vader, is je vader er niet? En dan 
had mijn moeder bedacht: jullie vader is op wilde-berenjacht. Dus dan zeiden we: mijn 
vader is op wilde-berenjacht. En dat was hartstikke interessant natuurlijk hè. Ja, maar 
hij was er nooit’, vertelt Trees lachend. 

‘Wij hebben geen vader meer’
De moeder van Ina geeft eveneens instructies mee. ‘Iemand zei: heb jij dan geen va-
der? Toen zei ik: nee, ik heb geen vader. Dan zei mijn moeder naderhand: jij hebt wel 
een vader, alleen hij woont niet meer bij ons. Zeg voortaan maar van wij hebben geen 
vader meer, dan hoef je niet uit te leggen dat ik gescheiden ben. Hij kan dan ook gewoon 
dood zijn. Ze zegt: als er dan iemand vraagt, is hij dan dood, dan zeg je maar gewoon: 
nee, mijn ouders zijn gescheiden’. Ina kreeg ook te maken met sociale uitsluiting. ‘De 
kinderen speelden ook niet met ons. Ik denk dat dat toch ook weer met die scheiding te 
maken had’, vertelt Ina. ‘Dat was ergens toch een schande. Dus wij werden een beetje 
gemeden, wij gingen met die kinderen in die buurt niet om’. 

De dochters van gescheiden ouders werden tijdens hun jeugdjaren dus op ver-
schillende manieren geconfronteerd met afwijzing door hun omgeving. Ze werden 
uitgescholden door leeftijdgenoten, werden buitengesloten en een dochter had het 
idee dat leerkrachten haar in een hoek wilden drijven. Om dit soort reacties te 
voorkomen kozen sommige dochters ervoor om niet te vertellen dat hun ouders 
gescheiden waren, terwijl enkele andere dochters van hun moeder instructies mee-
kregen. Iedere keer moesten de dochters vanwege de echtscheiding van hun ouders 
hun houding bepalen.
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6.4 VERLOREN EN TERUGGEVONDEN VADERS

In diverse publicaties is aandacht besteed aan de positie van de vader na een echt-
scheiding. Volgens Wolters kan de positie van de vader na echtscheiding op drie 
manieren in diskrediet komen of beschadigd worden. Allereerst is er de vader die 
zichzelf verdonkeremaant. Deze vader distantieert zich ongeïnteresseerd van het 
kind of verwerpt op een agressieve manier zijn vrouw en kinderen. Hij zoekt geen 
contact meer en laat niets meer van zich horen. De tweede manier waarop de po-
sitie van de vader in diskrediet kan raken, ontstaat wanneer de moeder het kind 
afhoudt van contact met de vader. Zij belemmert de bezoekregeling en maakt ander 
contact onmogelijk. De moeder sluit de vader uit en creëert een beeld van de nega-
tieve, slechte vader. Ten slotte kan de vader tekort worden gedaan door het besluit 
van de (kinder)rechter over de toewijzing van kinderen en de omgangsregeling.22  

Hetherington en Kelly richtten hun aandacht op veranderingen in betrokken-
heid van de vader. Hieruit komt naar voren dat betrokkenheid van vaders bij hun 
kinderen tijdens het huwelijk geen goede voorspeller is van hun houding na de 
echtscheiding. Zij onderscheiden vier groepen vaders. Allereerst vaders die tijdens 
hun huwelijk sterk betrokken waren bij hun kinderen en dit bleven na de echt-
scheiding. Dan waren er vaders die weinig aandacht aan hun kinderen besteedden 
tijdens het huwelijk en na de echtscheiding. De derde groep bestond uit vaders die 
als “divorce-activated fathers” getypeerd kunnen worden: zij raakten na de echt-
scheiding meer betrokken bij hun kinderen. De vierde groep kan omschreven wor-
den als “divorce-deactivated fathers”. Deze vaders verlieten hun ouderlijke rol na 
de echtscheiding.23 

Na deze verschillende perspectieven op de positie van vaders na echtscheiding 
rijst de vraag welke positie de vaders van de dochters uit dit onderzoek innamen 
en welke patronen daarin herkenbaar zijn? Eerst komt Jos aan het woord. Haar 
ouders zijn gescheiden toen ze één jaar was. Daarna vertellen Ellen en Natasja kort 
hoe hun vader verdween. De ouders van Ellen scheidden toen ze drie jaar was. 
Natasja was twee jaar toen haar ouders scheidden. Haar moeder hertrouwde en 
toen Natasja negen jaar was, scheidde haar moeder voor de tweede keer. Ten slotte 
komt Merel aan het woord. Zij neemt als dochter van een ongehuwde moeder een 
bijzondere positie in. 

‘Zo, zei ze, dat was je vader’
Bij Jos hield haar moeder het contact met haar vader af. Later vond zij een brief 
van hem. Jos: ‘Die kwam vanuit de gevangenis. Dat weet ik nog, want ik zie het nog. 
Ik heb het echt zelf gelezen, anders zou je het niet geloven. En toen schreef hij dat hij 
ging komen om het kind wat zij onder haar hart gedragen had te zien. Dat is dus nooit 
gebeurd want toen ben ik afgevoerd’. Jos ging toen een aantal weken naar een kinder-
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tehuis. ‘En waarom weet ik nou dat mijn vader langs geweest is? Toen ik terugkwam 
en op straat speelde, toen vertelden de kinderen in de straat dat er een man geweest was 
die zei dat hij mijn vader was. Toen is de politie ook nog geweest want die heeft hem 
weggehaald. Ja, daarom weet ik het’. 
 Een paar jaar later liep er aan de overkant van de straat een man die steeds naar 
boven keek. Jos: ‘Ik stond voor het raam te kijken. Toen zei ik: mam wat loopt daar 
een man, die kijkt hier zo naar boven? Toen deed ze het raam omhoog. Kijken, kijken. 
Zo, zei ze, dat was je vader. Dat was het’.
Later heeft Jos haar vader toch nog één keer gezien: ‘Toen ik ging trouwen, toen moest 
je dus ook als je 21 was, nog toestemming vragen’. Nadat Jos had aangebeld bij het 
huis waar haar vader woonde, deed een vrouw open. ‘Toen vroeg ik naar mijn vader. 
Nou die was er wel, die zou ze dan even roepen. Die kwam en toen zag ik een mannetje 
waar ik een nachtmerrie van kreeg later. Toen zei ik dus wie ik was: nou ik kom toe-
stemming voor mijn huwelijk vragen. Hij zegt: hoezo? Toen begon hij over mijn moeder. 
Hij zei dat ik op kon donderen, dat ik nooit naar hem omgekeken had. Nou ik wist niet 
dat dat mijn taak was, maar goed. Ik heb het geloof ik een beetje verdrongen, want ik 
weet nog dat ik op een gegeven moment weggegaan ben en dat ik die straat uitgelopen 
ben en om de hoek ben gaan zitten. Daar heb ik heel erg zitten huilen’.
 Toen haar vader overleed, gebeurde er iets bijzonders. ‘Je gelooft het niet, dat is 
ook wel weer een apart verhaal. Daarom geloof ik dat dingen aan elkaar vasthangen. 
Ik heb een idee dat dingen samenhangen, dat dingen niet op zich staan’. Dan vertelt 
Jos wat er gebeurde toen ze samen met haar man met het vliegtuig terugkwam van 
vakantie: ‘Toen had ik een heel raar gevoel. Iets van onheil, onheilgevoel had ik. En toen 
kregen we storm, dus dat was echt heftig. We moesten in de riemen vastzitten de hele reis 
terug. Dus ik denk, dat zal het wezen’. Toen ze thuis kwamen lag er een briefj e op 
tafel: ‘Dat mijn vader is overleden. Daar had ik helemaal niet aan gedacht natuurlijk. 
Ik moest de politie in zijn woonplaats bellen. Dat heb ik gedaan en toen kwam er dus 
iemand van de politie thuis. En ik was een maand of zes, zeven zwanger, ik had dus al 
een beetje een buikje. En die man die vroeg of ik de begrafenis ging betalen. En ik zie het 
me nog doen’. Jos klopt op haar buik. ‘Ik zeg: nee, die man moet mijn eerste hemd nog 
betalen. Ik ga de hemden van mijn kind betalen en niet de begrafenis van hem. Toen 
zei die man: dat is hard. Ik zeg: het is maar hoe je het bekijkt’. 
 Jos heeft evenals Wilma sommige episodes uit haar leven een beetje verdrongen. 
Haar verhaal gaat over verwachtingen waaraan niet voldaan werd. Als haar vader 
Jos wil zien, verhindert haar moeder dit. Als Jos haar vader later een keer ontmoet, 
wordt ze geconfronteerd met verwachtingen van hem. En als haar vader overleden 
is, verwacht de politie dat ze zijn begrafenis zal bekostigen. 
 In het levensverhaal van Jos tekent zich de tweede vorm af van de vader in 
diskrediet: haar moeder belemmert ieder contact met haar vader. Jos is ervan over-
tuigd dat ‘dingen aan elkaar vasthangen’, zoals ze dat omschrijft. (Voor)gevoelens 
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van onheil verbindt ze met het overlijden van haar vader. Dat is een opvallende 
constatering die Jos niet als enige doet. Enkele andere dochters van gescheiden ou-
ders vertelden eveneens over ervaringen waarin een onbewuste verbondenheid met 
hun vader tot uitdrukking komt. 

De eerste twee vormen waarop vaders volgens Wolters in diskrediet worden ge-
bracht, kunnen ook samengaan. Dit overkwam Ellen. Haar vader liet nooit meer 
iets van zich horen en haar moeder hield het contact af. Ellen: ‘Ik heb nooit contact 
gehad, maar hij heeft ook dus nooit contact verder gezocht. Daar werd ook niet over 
gepraat. Daar wilde ze ook niet over praten’.
 De derde vorm van in diskrediet brengen van een vader is te horen in het levens-
verhaal van Natasja: ‘Kijk mijn moeder was een buitenlandse. Ze wilde scheiden toen 
ik tweeënhalf  was. Toen wilde mijn vader en zijn familie mij houden, dus van mijn 
moeder afnemen. En dat wilde of kon mijn moeder niet. Zij heeft toen voor de recht-
bank verklaard dat hij de vader niet was. Terwijl ze getrouwd was. Ze heeft hem uit de 
ouderlijke macht laten zetten’. Hier had de moeder dus de biologische vader van haar 
dochter buitenspel gezet. 
 Na deze verhalen van dochters van gescheiden ouders, volgt ten slotte het ver-
haal van Merel die als dochter van een ongehuwde moeder vertelt over de ontmoe-
ting met haar vader.

‘Ik heb nu een vader en een moeder’
Voor Merel betekende het ontdekken van haar biologische vader een keerpunt in 
haar leven. Als ze terugdenkt aan de eerste ontmoeting met haar vader, zegt ze: ‘Op 
dat moment wist ik bij wie ik ook genetisch gezien hoorde. En dat gaf mij een gevoel 
van evenwicht. Dat heeft me ook een stuk rust gegeven. Ja, dat is heel belangrijk voor 
mij geweest’. 
 Merel is samen met een goede vriend haar vader gaan opzoeken. Ze kan zich die 
dag nog precies herinneren. ‘Het regende de hele dag dat het goot. Op de terugweg zei 
ik tegen mijn vriend: ik voel me net als een pasgeboren baby, ik heb nu een vader en een 
moeder. Het was goed’. Haar moeder wist niet dat ze op zoek was naar haar vader. 
‘Dat had ik nooit verteld. Ik wist wel dat er heel veel verdriet zat, dus wij spraken er 
eigenlijk nooit over. Ze zei altijd: ik hoop dat het hem goed is gegaan. Meer zei ze er 
niet van’. Op de terugweg besloot ze om haar moeder direct te gaan vertellen over 
de ontmoeting met haar vader. ‘Wij gingen bij een pizzeria wat eten. En mijn vriend 
trakteerde mij op een ijsje, een kinderijsje. Waarop de ober die wel zag dat wij iets feeste-
lijks hadden, zei: mevrouw is in verwachting? Nou ik was 36, het had nog wel gekund. 
Ik zeg: nou nee dat niet. Omdat ik kind van een vader en moeder was, kreeg ik dat ijsje 
met een parapluutje’. 
 Toen Merel bij haar moeder was, zei ze: ‘Ik kom je wat vertellen. Ik dorst het woord 
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vader niet aan te duiden. Ik zeg: ik ben op zoek gegaan en ik ben vandaag bij hem 
geweest. Wij stonden samen in de keuken en ik had een fotootje van hem’. Het was een 
vrij recente foto. ‘Daar was hij al een oudere man op. En toen liet ik haar dat fotootje 
zien en toen zei ze: ja, ik heb toch veel van hem gehouden. Ze heeft daar verder weinig 
over gesproken. Het heeft bij haar innerlijk heel veel teweeggebracht’. 
 Bij Merel heeft de vader zich al voor haar geboorte verdonkeremaand. Maar haar 
verhaal laat zien dat verdonkeremanen alleen bij de gratie van de ander kan plaats-
vinden. Toen Merel er in slaagde om haar vader op te sporen, kon ze hem alsnog 
ontmoeten. Haar verhaal laat bovenal zien hoe de biologische band met haar vader, 
ondanks zijn afwezigheid vanaf haar geboorte, toch belangrijk voor haar was. 
 In haar verhaal wordt ook duidelijk hoe ingewikkeld het delen van intieme ge-
voelens tussen moeder en dochter was. Over het verdriet van haar moeder werd niet 
gesproken. En Merel durft het woord “vader” in aanwezigheid van haar moeder 
niet uit te spreken. Maar ondanks alles laat haar moeder liefde doorklinken voor de 
verdwenen vader van haar dochter.  

De verschillende posities die vaders volgens Wolters na een echtscheiding kunnen 
innemen of toegewezen kunnen krijgen, komen alle drie in de levensverhalen van 
de dochters voor. De meeste vaders zouden in navolging van Hetherington en Kelly 
het best omschreven kunnen worden als “divorce-deactivated fathers”. Zij hadden 
na de echtscheiding weinig of geen contact met hun dochter, soms uit eigen keuze, 
soms omdat de moeder dit tegenhield. Opmerkelijk is dat, ondanks de afwezig-
heid van de meeste vaders door wat voor oorzaak dan ook, er toch een onzichtbare 
verbondenheid tussen vaders en dochters kan zijn. Deze band bleek soms diepe 
emoties op te roepen. 

6.5 GEZINNEN ZONDER VADER

‘Als kind zijnde zat ik natuurlijk op school en op de kleuterschool wordt er iets voor 
vaderdag en voor moederdag gemaakt’. Aan het woord is Mieke. Haar vader was 
zeeman en is in 1949 overleden. Ze was toen vier jaar. ‘En dat zal ik nooit vergeten, 
toen zat ik bij nonnen op de kleuterschool, dat de zuster zei van: jij hoeft niks te maken 
voor vaderdag. Dat heeft mij zo’n pijn gedaan. Dat blijft je altijd bij. Want waarom? 
Ja, je hebt toch geen vader’. De zuster reikte haar toen een oplossing aan: ‘Toen zei 
ze: maar maak dan maar iets voor opa. Maar ja, die had ik ook niet. Want opa van 
moederskant was al overleden en mijn vaders vader was er niet. Nou dan hoefde ik niks 
te maken. Toen wilde ik toch iets maken en dan zei ik: dan geef ik het wel aan mijn 
moeder’. Maar de zuster is het niet eens met haar voorstel: ‘Nee, dat hoeft niet want 
je hebt geen vader meer’. Als Mieke hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dat voelde ik altijd 
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als een geweldige vernedering, hoe ze dat konden zeggen tegen een kind’. Dit voorval 
heeft veel indruk op haar gemaakt. ‘Toen werd het me verboden om iets te maken door 
die zuster en dat is het pijnlijke geweest’. Mieke staat met deze ervaring rond vaderdag 
niet alleen. Ook enkele andere dochters vertellen hoe de viering van deze dag, in de 
vaderloze gezinnen waarin ze opgroeiden, kon leiden tot moeilijke en verdrietige 
situaties in hun jeugdjaren. Maar ook voor hun latere leven kon het opgroeien in 
een gezin zonder vader gevolgen hebben. Alvorens hier verder op in te gaan, wordt 
eerst stilgestaan bij enkele functies van vaders in gezinnen zoals die in de literatuur 
zijn beschreven. 

De vader-dochterrelatie kenmerkt zich volgens Kooy kort samengevat door ver-
plichting tot bijstand, gehoorzaamheid en respect jegens de vader, en spel tijdens 
de jeugdjaren verbonden met een levenslang incesttaboe.24 Onder invloed van de 
moderne menswetenschappen veranderde volgens Sevenhuijsen het beeld van het 
vaderschap langzamerhand van leidinggevend en autoritair vaderschap naar vader-
schap dat meer was gericht op kameraadschap, gezinsdemocratie en psychologische 
identifi catie. Deze veranderingen gingen gepaard met een beeld van gelijkwaardig-
heid van man en vrouw. Het sociale vaderschap werd de norm. Kinderen zouden 
te allen tijde een man nodig hebben die de vaderrol kan vervullen maar dat hoefde 
niet per se de biologische vader te zijn. De moderne pedagogiek gaf “nog steeds aan 
de vader de taak om het kind in te wijden in de buitenwereld en om de lijn en orde 
aan te brengen in de opvoeding, als aanvulling of als correctie op de zorg van de 
moeder”, aldus Sevenhuijsen.25

In de literatuur zijn naast deze beschrijvingen van vaderschap door Kooy en Se-
venhuijsen ook andere functies van vaders geschetst. Mooij onderscheidt in de lijn 
van de psychoanalyse drie vormen van vaderschap. Allereerst de symbolische vader, 
de naam-van-de-vader, en zijn bemiddelende rol jegens de wet. Daarnaast de ima-
ginaire vaderfi guur met wie het kind een idealiserende, rivaliserende en ambivalen-
te verhouding van het “duele type” heeft, zoals Mooij dit omschrijft. En ten derde 
de reële biologische vader. De feitelijke vader is dan een “mixtum compositum” van 
deze drie elementen. Hij is de reële vader voorzover hij de biologische vader is. Hij 
fungeert als imaginaire vader met wie het kind in een ambivalente relatie is verwik-
keld. En als symbolische vader heeft hij een bemiddelende rol jegens de wet door 
zijn bestaan als vader. Over de ontwikkeling van kinderen in eenoudergezinnen 
zonder vader schrijft Mooij: “Het is niet essentieel of er al dan niet een feitelijke 
vader is, maar of er voor de vader een plek is dan wel een eventueel lege stoel: een 
vacature”. Als er geen vacature is, dan “is er geen lokaliteit buiten de duele relatie 
moeder-kind, en blijft het kind gevangen binnen dit relatiepatroon”, aldus Mooij.26 
De functie van de vader blijft dus belangrijk, ook al is hij niet aanwezig. 

Knijn belicht evenals Sevenhuijsen vanuit feministische hoek het vaderlijk ge-
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zag. Knijn gaat in haar redenering nog een stapje verder. Zo blijkt volgens haar 
dat er “noch theoretische noch empirische gronden aanwezig zijn om de noodzaak 
van de aanwezigheid van de vader te beargumenteren”. Deze uitspraak betekent 
voor haar niet dat de aanwezigheid van de vader volstrekt overbodig is. Knijn pleit 
ervoor dat er ruimte ontstaat waarbinnen vrouwen en mannen hun eigen verant-
woordelijkheden ten opzichte van kinderen kunnen bepalen. ‘‘Niet de mate waarin 
vrouw en man, anders en complementair, voldoen aan hun sekse-rol bepaalt hun 
ouderlijke talenten. Die talenten hangen vooral samen met de mate waarin zij zich 
verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van kinderen”, aldus Knijn.27 Zo is de 
functie van de vader vanaf de jaren vijftig veranderd van een vader die een aantal 
duidelijke taken jegens kinderen heeft te vervullen tot een vader waarvoor bij afwe-
zigheid toch een plek moet zijn, dan wel een ouder die zich verantwoordelijk voelt 
voor kinderen.

In Nederland deed Rijksen in 1955 als één van de eersten onderzoek naar de 
“sociale en psychologische aspecten der gezinsonvolledigheid”. Hij onderzocht of 
er een verband aangetoond kon worden tussen eenoudergezinnen en gedragsmoei-
lijkheden van kinderen, met name asociaal gedrag, en tussen gezinsonvolledigheid 
en de psychische gesteldheid van kinderen. Rijksen kwam in dit onderzoek tot de 
conclusie dat gezinsonvolledigheid en een mogelijke samenhang met de psychische 
gesteldheid van het kind statistisch een indiff erente factor is.28

Vanaf de jaren tachtig verschijnen er meer onderzoeksrapporten over de eff ecten 
van het opgroeien van kinderen in eenoudergezinnen. Zo komt Gerritsma vanuit 
een psychoanalytische visie op basis van literatuurstudie tot de conclusie dat “het 
voor de ontwikkeling van het kind van belang is dat het opgroeit in relatie tot 
twee volwassenen die met elkaar in een liefdevolle relatie zijn” en dat het “voor de 
vorming van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van het kind, met name de 
vorming van de geslachtelijke identiteit, van belang is dat één van die twee volwas-
senen een man, een vader is”.29 Maar uit ander onderzoek komt naar voren dat het 
ontbreken van vaders juist iets kan toevoegen. Zo blijkt dat zowel jongens als meis-
jes van wie de ouders gescheiden waren, meer androgyne eigenschappen toonden 
dan het standaardgemiddelde. Dit zou volgens Van Gelder “kunnen betekenen dat 
het leven met één ouder de vanzelfsprekendheid van de traditionele geslachtsrol-
len ter discussie stelt, en dit ongeacht het geslacht van de ouder en ongeacht het 
geslacht van het kind”.30 En Stevenson en Black ten slotte komen op grond van een 
meta-analyse naar de betekenis van de vader voor de ontwikkeling van de sekserol 
tot de conclusie dat er juist geen verschillen waren tussen vrouwen van wie de vader 
aanwezig dan wel afwezig was.31 

Over de functie van de vader voor de ontwikkeling van de sekserol wordt dus 
nogal verschillend gedacht. Maar welke ervaringen hebben de dochters uit dit on-
derzoek nu met het opgroeien in een gezin zonder vader? Dan blijkt dat er drie pa-
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tronen herkenbaar zijn. Allereerst is er de moeite met autoritaire mannen waarover 
enkele dochters vertellen. Daarnaast is te horen hoe de afwezigheid van een vader 
van invloed was op de ontwikkeling van het vrouwzijn. En ten slotte leggen som-
mige dochters een verband tussen hun sociale vaardigheden en de afwezigheid van 
een vader. Hierna komen enkele dochters hierover kort aan het woord.

AUTORITAIRE MANNEN

Marijke en Carla vertellen over de moeite die zij hadden met autoritaire mannen. 
De vader van Marijke was inspecteur. Hij overleed in 1952 toen ze vier jaar was. 
Na zijn overlijden kreeg ze een voogd toegewezen. Marijke over deze voogd: ‘Die 
had zelf geen kinderen, maar die vatte dat zo serieus op. Ja, dan woon je toch in een 
dorp en in die tijd waren er nozems32 met brommers. Hij kwam bij mijn moeder en bij 
mij, want hij had een klacht. Er was een meisje met een rood jack en een donkere bril 
gesignaleerd in het dorp bij die brommers, bij die nozems. En dat was ik’. Waarschijn-
lijk was iemand anders voor Marijke aangezien, want zij hoorde niet bij die groep. 
Marijke: ‘Ja en dan kwam hij daarmee op de proppen en ik al bozer. Want hij bemoeide 
zich met mijn leven’. 
 Ook Carla vertelt over haar problemen met een man die zijn autoriteit wilde 
laten gelden. Toen zij na de middelbare school werd uitgezonden naar het buiten-
land, kwam ze in een gastgezin met een vader die wilde bepalen wat zij mocht. ‘Die 
man die presteerde het om af en toe te zeggen: heb je je huiswerk dan wel af en laat mij 
dat even zien? Om mij te zeggen dat ik ergens dus niet heen kon. En toen dacht ik: god, 
god, wat erg, wat erg als je een vader in huis hebt’. Ze realiseerde zich toen: ‘Het is 
ook wel heel makkelijk als je alleen maar één ouder hebt of een moeder die je meer zelf 
verantwoordelijkheid voor je leven geeft’. 
 Deze moeite met autoritaire mannen was niet alleen te horen bij enkele dochters 
met een jong overleden vader, maar ook dochters van gescheiden ouders vertelden 
hierover. Na het wegvallen van hun vader waren zij niet gewend aan een man die 
zijn autoriteit in het gezin wilde laten gelden. En het valt deze dochters zwaar als ze 
hiermee later toch geconfronteerd worden. 

VROUWZIJN

Twee dochters brengen de afwezigheid van hun vader in verband met de ontwikke-
ling van hun vrouwzijn. ‘Ik zie me nog staan. Ik sta op de bovenverdieping’, herinnert 
Lia zich. ‘Ik was ongesteld natuurlijk, overal altijd maandverband. Dat maandverband 
moest gewassen worden. Er was nog geen weggooi. En er hing een rekje met allemaal bh’s 
en onderbroekjes. En dan kwam er beneden een man. Mam had toen een paar keer een 
man die op haar afkwam. Dat ik dacht van: oh een man, god een man en er hangen 
hier allemaal bh’s en onderbroeken’, vertelt ze lachend. ‘En dat ik toen dacht: een man, 
wanneer krijg ik dat ooit eens in mijn leven, want dat bestaat ook nog. Dus van mijn 
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elfde tot mijn achttiende, dat je zonder man leeft’. Als ze terugdenkt aan deze tijd, zegt 
ze: ‘Nou vreselijk zeg. Dat je echt verlangt daarnaar, naar hét man. Daarom snap ik 
eigenlijk wel dat ik op de eerste de beste man gevallen ben’. Voor Lia is het dus vooral 
het verschijnsel man dat ze in haar jeugdjaren heeft gemist en ze verbindt dit direct 
met haar verlangen naar een man.

Gerda brengt het overlijden van haar vader in verband met haar ontwikkeling 
tot vrouw. Als zij aan haar leven terugdenkt, zegt ze: ‘Dan heb ik, denk ik ontzettend 
weinig bevestiging als jong meisje, als jonge vrouw gehad van een man zeg maar, van 
een vader. Er is eigenlijk nooit iemand geweest die zegt van: goh wat ben je een mooie 
meid of zo, zonder dat daar een hoofdstuk erotiek van een of ander bij kwam’. Toen 
een jongen verliefd op haar was, durfde ze daar niet op in te gaan. ‘Ik durfde denk 
ik de liefde niet aan. Dus dat is gewoon niks geworden, terwijl ik toch daar heel erg 
van onder de indruk was. En dat was gewoon omdat ik met dat hoofdstuk niet om kon 
gaan’, aldus Gerda, die hiermee de uitspraak van Gerritsma over het belang van de 
beschikbaarheid van de vader voor de vorming van de geslachtelijke identiteit in 
de adolescentiefase33 bevestigt: “Zij heeft van de vader de verzekering nodig dat hij 
haar, zonder haar uit eigen behoefte te veel voor zich te claimen, ziet als een jonge, 
zich ontwikkelende vrouw, zodat zij er vertrouwen in kan hebben dat jongens van 
haar leeftijd haar ook zullen accepteren”, aldus Gerritsma.34 

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Twee dochters leggen een relatie tussen de afwezigheid van een vader en het ont-
wikkelen van sociale vaardigheden. Zij benadrukken ieder een totaal andere kant. 
Wilma zegt hierover: ‘Je bent natuurlijk wel door die scheiding, denk ik, toch wel 
anders. Want je hebt natuurlijk nooit een echte man in huis gehad. Het zijn altijd 
vrouwen geweest hè, dus mijn moeder, mijn zusje en ik. We hebben altijd vrouwen on-
der mekaar gehad. Niet dat ik niet weet hoe met mannen om te gaan, maar het is toch 
anders denk ik. Ik denk dat als je met broers bent opgegroeid en een vader, dat je anders 
in het leven staat dan dat je alleen maar met vrouwen bent opgegroeid. Denk ik hoor’. 
Als ik haar vraag waar ze dan aan denkt, zegt ze: ‘Ik denk dat je dan wat weerbaarder 
bent tegenover mannen. Ik ben wel makkelijk, ik neem alles gewoon makkelijk op. Ik 
vecht niet zo gauw terug. Ik verdedig me ook niet, ik vind het allemaal wel gauw best. 
Een beetje zacht eigenlijk, zo’n vrouwenhuishouding. Je bent niet gewend om te knok-
ken. En dat is denk ik wel belangrijk geweest’. 
 In het verhaal van Wilma is herhaaldelijk te horen hoe zij haar uitspraken omkleedt 
met ‘denk ik hoor’ of ‘denk ik’. Ze illustreert door haar woordkeuze zo de inhoud van 
wat ze vertelt. Haar voorzichtige formuleringen sluiten aan bij haar uitspraak over de 
vrouwenhuishouding waarin ze is opgegroeid ‘een beetje zacht eigenlijk’. 
 Betty benadrukt juist een andere kant. Zij heeft van jongs af aan gezien dat vrou-
wen alles zelf kunnen. ‘Ik had een vriendin en die zei eens tegen mij: jij denkt dat man-
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nen gewoon mensen zijn. Ik heb nooit hoeven te bewijzen, niet ten opzichte van broer-
tjes, niet ten opzichte van een vader. We konden alles zelf. Je kwam een heel enkele keer 
spierkracht tekort, maar dat was dan ook het enige’. Betty groeide na het overlijden 
van haar vader ook op in een vrouwenhuishouden. ‘En dat heeft een soort natuurlijke 
emancipatie tot gevolg gehad’. Haar moeder had als motto: ‘Met slim kom je ook heel 
ver. Dus ik denk dat het feit dat ik echt in een echt vrouwenhuishouden opgegroeid ben, 
dat dat wel invloed heeft gehad’. Betty komt later via haar werk in aanraking met de 
vrouwenemancipatiebeweging: ‘Ik dacht: waar maken jullie je druk over? Dat sprak 
me heel weinig aan’. Voor Betty leidde de afwezigheid van haar vader tot zelfvertrou-
wen. Haar moeder had haar laten zien dat vrouwen alles zelf kunnen. 

Het opgroeien in een gezin zonder vader betekende voor dochters uit dit onderzoek 
soms dat zij al op jonge leeftijd een houding hiervoor moesten vinden. Maar ook in 
hun latere leven kwamen zij soms voor situaties te staan, waarin hun jeugdervarin-
gen in een gezin zonder vader een rol speelden. De omschrijvingen van de functies 
van de vader, zoals die in de literatuur te vinden zijn, gaan maar ten dele op voor 
de dochters uit dit onderzoek. De verantwoordelijkheid voor het wel en wee van 
de kinderen werd toch bijna uitsluitend gedragen door de moeder. Doordat vaders 
grotendeels afwezig waren, konden ze geen leidinggevend en autoritair vaderschap, 
waarover Kooy schrijft, uitoefenen. Maar tegelijkertijd wordt uit de verhalen van 
enkele dochters duidelijk hoe zij, door het ontbreken van de autoriteit van hun 
vader in hun jeugdjaren, soms moeite hebben met autoritaire mannen die een va-
derfunctie willen vervullen. 
 De dochters werden veelal niet door hun vader, maar door hun moeder in de 
buitenwereld ingewijd. En dan blijkt hoe verschillend de gevolgen hiervan kun-
nen zijn voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Enerzijds is te horen over 
een “zachte” levenshouding die in verband gebracht wordt met het opgroeien in 
een vrouwengezin, terwijl anderzijds de afwezigheid van een vader juist verbonden 
wordt met een zelfstandige houding en zelfvertrouwen. Maar ook was te horen hoe 
de ontwikkeling tot vrouwzijn en relatievorming van de dochters soms beïnvloed 
werden door de afwezigheid van hun vader. Deze uiteenlopende ervaringen van 
dochters die opgroeiden in een gezin zonder vader laten zien hoe zijn afwezigheid 
de levens van dochters op verschillende manieren kon beïnvloeden. 

6.6 TERUGBLIK 

Het verlies van de vader vanwege zijn overlijden, echtscheiding van ouders of onge-
huwd moederschap vormde een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de doch-
ters uit dit onderzoek. Ze groeiden daarna op in een eenoudergezin met een moe-



176

der aan het hoofd en moesten een weg vinden in een samenleving waarin zij een 
uitzonderingspositie innamen en afweken van de norm.

Het overlijden van de vader op jonge leeftijd vormde een keerpunt in het leven 
van de dochters en ging gepaard met verdriet, woede en soms verontwaardiging en 
schaamte. Ze voelden zich in de steek gelaten, konden te maken krijgen met verla-
tingsangst of gevoelens van onveiligheid. 
In de verhalen van de dochters komt duidelijk naar voren hoe tijdgebonden opvat-
tingen over het omgaan met emoties zijn. Zij groeiden op in een periode waarin 
verdriet zo min mogelijk aan de buitenwereld getoond mocht worden en intieme 
gevoelens weinig in het gezin gedeeld werden. Dit had regelmatig tot gevolg dat zij 
het verlies van hun vader alleen moesten verwerken. Verdriet en boosheid kwamen 
soms later en op onverwachte momenten naar boven. 

Ook de dochters van gescheiden ouders kwamen in een moeilijke periode van 
hun leven terecht. Voorafgaand aan de echtscheiding waren er vaak hevige confl ic-
ten en na de scheiding moesten zij de relatie met hun ouders opnieuw vorm geven. 
De meeste vaders kunnen het best omschreven worden als “divorce-deactivated fa-
thers”, ze verdwenen naar de achtergrond. Het kwam ook voor dat moeders contact 
tussen vader en dochter belemmerden. 

Dochters waren verontwaardigd over het gedrag van hun vader en voelden zich 
na de echtscheiding soms in het nauw gedreven. Sommige dochters verwerkten de 
echtscheiding en de relatie met hun vader intens in hun latere leven. De dochters 
moesten vaak twee keer afscheid nemen van hun vader: na de echtscheiding ver-
dween hun vader grotendeels uit hun dagelijks leven en daarna defi nitief na zijn 
overlijden. Maar ondanks de vaak langdurige afwezigheid van hun vader konden 
dochters toch een diepe band met hem voelen, die soms na zijn overlijden sterk 
werd beleefd. 

Dochters vergelijken het eenoudergezin waarin ze opgroeiden soms met gezin-
nen met twee ouders waar het naar hun zeggen gezelliger was. Regelmatig is er 
na het wegvallen van de vader sprake van sociaal isolement. Bij de dochters met 
een jong overleden vader kon het gaan om isolement in het gezin zelf omdat hun 
moeder niet wilde praten over het verlies van hun vader. Dochters van gescheiden 
ouders kregen veelal te maken met uitsluiting door hun sociale omgeving. Enkele 
dochters moesten aan hun omgeving verantwoording afl eggen voor de afwezigheid 
van hun vader en kregen hiervoor van hun moeder zelfs een opdracht mee hoe zij 
zich moesten verweren. 
 Opmerkelijk is dat de dochters het opgroeien in een gezin zonder vader heel 
verschillend hebben ervaren. Soms hebben ze in hun jeugdjaren moeite met autori-
taire mannen die de vaderrol willen overnemen. Maar het komt ook voor dat doch-
ters de afwezigheid van een vader verbinden met beperkingen in de ontwikkeling 
van hun vrouwzijn. Terwijl de dochters een biologische vader en een symbolische 
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vader hadden, kon de imaginaire vader een bijzondere invulling krijgen na zijn 
overlijden of vanwege echtscheiding en ongehuwd moederschap. In de verhalen 
van de dochters komt naar voren hoe de ambivalente verhouding met hun vader 
doorwerkte in hun verdere leven. De ontwikkeling van sociale vaardigheden werd 
door de dochters uiteenlopend beleefd, variërend van de gedachte dat ze niet heb-
ben geleerd om voor zichzelf op te komen tot de overtuiging dat vrouwen alles zelf 
kunnen. 
 De levensverhalen van de dochters laten tevens zien dat het nieuwe evenwicht, 
dat is ontstaan na het wegvallen van hun vader, soms door gebeurtenissen later weer 
uit balans kan raken. Terwijl in sociologisch onderzoek de gevolgen van het wegval-
len van de vader op de lange duur lijken te verminderen, laat dit onderzoek zien 
dat psychologische aspecten hiervan soms nog jaren later doorwerken. De dochters 
hebben door het verliezen van hun vader in hun jeugdjaren dus in vele opzichten 
een moeilijke start gehad. In de volgende hoofdstukken is te lezen hoe zij zich ver-
der ontwikkelen. 
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moeders 
aan het werk
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HOOFDSTUK VII

DE LEVENSLOOP VAN DE DOCHTERS  

DEEL 2: DOCHTERS OVER HUN MOEDER ALS KOSTWINNER

7.1 INLEIDING

Hiervoor hebben in hoofdstuk IV de moeders uit dit onderzoek uitgebreid verteld 
over hun werk. Uit hun verhalen komt naar voren dat ze met gevoelens van tevre-
denheid en voldoening terugdenken aan hun kostwinnerschap. Ze zijn blij dat ze 
het hebben gered om hun gezin te onderhouden en zijn tegelijkertijd trots op het 
werk dat ze verrichtten. Maar ook de dochters uit dit onderzoek hebben meege-
maakt hoe hun moeder moest werken om de kost te verdienen. Hoe hebben zij 
het kostwinnerschap van hun moeder ervaren en hoe kijken zij hierop terug? Deze 
vragen staan centraal in dit hoofdstuk. 

Er bestaan, voor zover bekend, geen beschrijvingen van dochters over hun wer-
kende moeder als kostwinner in de jaren vijftig. Dat is ook niet zo verwonderlijk 
omdat er in die tijd nauwelijks werkende moeders waren die de kost verdienden. 
Wel is in 1957 in een eerder genoemd onderzoek van Schellekens-Ligthart aan 
diverse groepen buitenshuis werkende moeders gevraagd hoe zij dachten dat hun 
kinderen hier tegenover stonden. Hieruit komt een overwegend negatief beeld naar 
voren. Meer dan 80% van de arbeidsters en de kantoor- en winkelbedienden ging 
ervan uit dat hun kinderen - in de woorden van Schellekens-Ligthart - “antipa-
thiek” tegenover hun werk stonden. Onderwijzeressen, kunstbeoefenden en intel-
lectuelen gaven een wat positiever beeld.1 Als de kinderen twaalf jaar en ouder zijn, 
verwachtten de moeders meestal iets minder antipathie van hun kinderen tegenover 
hun werkkring buitenshuis. Schellekens-Ligthart geeft als mogelijke verklaring die 
uit de protocollen naar voren komt “dat kinderen, die enig inzicht hadden in de 
motieven voor het buitenshuis werken van de moeder, zich daardoor gemakkelijker 
bij de situatie konden neerleggen”. Van de in totaal 380 moeders die aan dit onder-
zoek van Schellekens-Ligthart hebben meegewerkt, waren 37 weduwes en negentig 
gescheiden moeders. De meningen van deze weduwes en gescheiden moeders zijn 
echter niet apart onderzocht.2 

In het verlengde van het onderzoek van Schellekens-Ligthart ligt het onderzoek 
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van Morée ruim dertig jaar later. Zij heeft, zoals in hoofdstuk IV is beschreven, on-
derzocht welke verantwoordingsstrategieën moeders in de jaren vijftig gebruikten 
om de combinatie beroepsarbeid en moederschap praktisch en emotioneel moge-
lijk te maken. Buitenshuis werken door moeders met jonge kinderen was contro-
versieel en de moeders probeerden zo veel mogelijk hun kinderen hierbij te ontzien. 
De uitspraak “Mijn kinderen hebben er niets van gemerkt” vormt dan ook een 
rode draad in de verhalen over de alledaagse gang van zaken thuis en op het werk, 
aldus Morée.3 Dit verschijnsel komt ook naar voren in het onderzoek van Aalten 
bij zakenvrouwen van de vooroorlogse generatie. De vrouwen uit haar onderzoek 
vermeldden nadrukkelijk dat hun kinderen nooit in een leeg huis zijn gekomen.4 
In deze studies staan iedere keer de meningen van de moeders centraal en kwamen 
de ervaringen van de kinderen zelf niet ter sprake. 

In de jaren vijftig werd beroepsarbeid door moeders met jonge kinderen nog 
regelmatig afgekeurd.5 In de jaren daarna worden veranderingen in de levensloop 
zichtbaar. Zo houden vrouwen vanaf de jaren zestig en zeventig veelal op met wer-
ken bij de geboorte van hun eerste kind en gaan weer parttime werken als de kinde-
ren ouder zijn6, terwijl vanaf de jaren tachtig ook meer vrouwen bleven doorwerken 
na de geboorte van een kind.7 
 Met het stijgen van het aantal werkende moeders met jonge kinderen, verschijnt 
meer onderzoek naar de eff ecten van beroepsarbeid van moeders voor hun kinde-
ren. Het gaat vrijwel steeds om studies naar de gevolgen van het buitenshuis werken 
van moeders in gezinnen waar ook de vader werkte. De omstandigheden verschil-
len dus van de moeders en dochters uit dit onderzoek. Om hier toch een indruk 
van te geven worden, voorafgaand aan de verhalen van de dochters over het werk 
van hun moeder als kostwinner, de resultaten van enkele studies besproken.

De invloed van het buitenshuis werken van moeders op hun kinderen is vanuit 
verschillende invalshoeken onderzocht, zoals naar de gevolgen voor het gedrag en 
de cognitieve ontwikkeling van kinderen, de kwaliteit van de moeder-kind relatie 
en de opvattingen over de sekserol. Ook is onderzoek gedaan naar de invloed van 
de houding van moeders ten opzichte van hun werk hierbij. Hierna volgen eerst de 
resultaten van enkele studies naar eff ecten van het buitenshuis werken van moeders 
met zeer jonge kinderen. Daarna komt onderzoek met betrekking tot oudere kin-
deren ter sprake. 

Vanaf de jaren tachtig verschijnen diverse studies naar de gevolgen van het bui-
tenshuis werken van moeders voor zeer jonge kinderen. Zo komt uit een klein-
schalig onderzoek in 1987 onder jonge kinderen van één jaar in gezinnen met 
een vader naar voren, dat eerstgeborenen met een fulltime werkende moeder en 
oppas thuis bij testen relatief vaker “onveilig-ontwijkend” gedrag vertoonden in 
vergelijking met kinderen van wie de moeder thuis was gebleven tijdens het eerste 
levensjaar.8 Een ander kleinschalig onderzoek in datzelfde jaar betrof de invloed 



181

van het buitenshuis werken van moeders op de gehechtheid tussen moeder-kind en 
vader-kind. Hier waren de moeders fulltime gaan werken toen hun baby jonger dan 
zes maanden was. De testresultaten van de kinderen laten geen relatie zien tussen 
beroepsarbeid van de moeders en de kwaliteit van de gehechtheid tussen moeders 
en hun dochters, terwijl voor zonen wel verschillen werden gevonden.9 In een stu-
die in 2001 is de invloed van beroepsarbeid van moeders op de cognitieve ontwik-
keling van kinderen onderzocht. Dan blijkt dat het werken van moeders tijdens het 
eerste levensjaar van hun kind negatieve eff ecten heeft op de cognitieve ontwikke-
ling van kinderen. Deze eff ecten bleven bij sommige kinderen tot hun zevende of 
achtste jaar bestaan. Soms kwamen er bij kinderen van de werkende moeders ook 
iets meer gedragsproblemen voor.10 
 Deze studies naar de gevolgen van buitenshuis werken van moeders met jonge 
kinderen geven dus een wisselend beeld. Er waren negatieve eff ecten voor gedrag 
en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen, terwijl er geen gevolgen voor de 
gehechtheid tussen werkende moeders en hun dochters waren. 

De invloed van het buitenshuis werken van moeders voor wat oudere kinderen 
is eveneens onderzocht. Dan blijkt uit een kleinschalig onderzoek in 1968, op basis 
van vragenlijsten en interviews, dat de mate van plezier die moeders aan hun werk 
beleven van invloed lijkt te zijn op hun kinderen. Moeders die met plezier werkten, 
waren minder streng en neigden er toe om hun kinderen bij huishoudelijke taken 
te ontzien. Kinderen van deze moeders waren relatief minder assertief en minder 
eff ectief in de omgang. Moeders die met tegenzin werkten, leken minder bij hun 
kinderen betrokken te zijn en verplichtten hun kinderen te helpen met huishou-
delijke taken. Deze kinderen waren assertief en minder vriendelijk.11 Op basis van 
een literatuurstudie komt Hoff man in 1974 voorts tot de conclusie dat het erop 
lijkt dat kinderen van buitenshuis werkende moeders minder traditionele opvat-
tingen over de sekserol hebben dan kinderen van wie de moeder niet buitenshuis 
werkt. Ze lijken het werken door hun moeder te waarderen en hebben een hogere 
waardering voor de competentie van vrouwen. Vooral als moeders hun werk met 
plezier doen en adequate regelingen treff en voor de dubbele rol die zij vervullen 
en zich daarover niet schuldig voelen, lijkt dit een positief eff ect op kinderen te 
hebben.12 Uit een ander kleinschalig onderzoek in 1985 waarvoor jongeren zijn 
geïnterviewd komt eveneens naar voren dat het voor jongeren belangrijk is dat hun 
moeder met plezier werkt. Zo blijken vijftienjarige jongeren van wie de ouders drie 
jaar daarvoor waren gescheiden, het vooral belangrijk te vinden dat hun werkende 
of studerende moeder dit zelf prettig vindt. “De jongeren hebben er voordeel bij als 
hun moeder opbloeit en vrolijker wordt”, aldus Mansvelt.13

Vanaf de jaren negentig verschijnen er grootschalige studies, op basis van schrif-
telijke vragenlijsten, naar de eff ecten van het buitenshuis werken van moeders voor 
het welbevinden van kinderen. Dan blijkt uit een onderzoek in 1998 in België, dat 
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het al dan niet werken (fulltime of parttime) door de moeder slechts in beperkte 
mate gevolgen heeft en geen directe invloed uitoefent op aspecten als zelfwaarde-
ring, stress en omgevingsbeheersing van hun kinderen. Wel hebben meisjes uit 
arbeidersgezinnen met een fulltime werkende moeder een signifi cant lagere zelf-
waardering dan meisjes van wie de moeder in deeltijd werkt.14 In datzelfde jaar ko-
men Van Doornik en Dronkers in een grootschalige studie naar het eff ect van het 
buitenshuis werken door moeders op het welzijn van middelbare scholieren tot de 
conclusie dat de discussie over de gevolgen van het wel of niet werken van moeders 
voor het welzijn van kinderen achterhaald blijkt te zijn. Voor het welzijn van de 
middelbare scholieren maakt het niet uit of hun moeder buitenshuis werkt en het 
maakt meestal niet uit hoeveel uur zij werkt. Wel lijkt het er op dat, als moeders 
heel veel uren buitenshuis werken, dit in het nadeel van scholieren kan uitpakken. 
Ook het beroep van de moeder kan van invloed zijn op het welzijn van kinderen.15

 De hiervoor beschreven studies waren vrijwel steeds gebaseerd op uitkomsten 
van testen of vragenlijsten. Het gaat in deze onderzoeken vooral om de invloed 
van beroepsarbeid van moeders op gedragskenmerken of aspecten van welzijn van 
kinderen. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de dochters het werk van hun 
moeder hebben beleefd. Welke ervaringen hebben de dochters met het kostwinner-
schap van hun moeder ruim vijftig jaar geleden? Welke herinneringen hebben zij 
aan haar werk? Hoe hebben zij het werk van hun moeder beleefd en in hoeverre 
zijn er verschillen tussen de verhalen van de moeders en de dochters? En als zij te-
rugkijken op hun leven, wat is dan de betekenis van het kostwinnerschap van hun 
moeder voor hun eigen leven? 

In het eerste deel van dit hoofdstuk staan de ervaringen van de dochters met hun 
werkende moeder centraal. Maar niet alle moeders slaagden er in om voortdurend 
met hun werk in het levensonderhoud van het gezin te voorzien. Soms waren zij tij-
delijk aangewezen op fi nanciële steun van instanties of particulieren. De ervaringen 
van de dochters hiermee staan beschreven in de paragraaf “Daling van inkomsten”. 
Daarna wordt ingegaan op de vraag wat de betekenis van het kostwinnerschap van 
de moeders voor de dochters is. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een terugblik. 

7.2 DOCHTERS ZIEN HUN MOEDER WERKEN

Alle dochters haalden herinneringen op aan hun werkende moeder. Ze vertelden 
wat zij zagen als hun moeder aan het werk was, over haar werkplek en collega’s en 
over hun gevoelens hierbij. 
 Van de zeventien dochters van wie de moeder weduwe was, verrichtten zeven 
moeders laaggeschoold werk (in de huishouding, landbouw, voor kostgangers of als 
naaister), zeven waren winkelierster of kleine zelfstandige en de overige drie wedu-
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wes werkten in het onderwijs, de gezondheidszorg of op kantoor. 
 Van de zestien dochters van gescheiden ouders verrichtten zes moeders laag-
geschoold werk (in de huishouding, als handwerkster, strijkster of caissière), vier 
werkten op kantoor, drie werkten in de gezondheidszorg en de overige drie geschei-
den moeders werkten in het onderwijs, als reclametekenares of als technicus. De 
ongehuwde moeder van een dochter deed laaggeschoold werk. 
 Van de in totaal 34 dochters hadden negentien moeders een lager opleidings-
niveau, acht moeders een middelbaar niveau en zeven moeders hadden een hoger 
opleidingsniveau. Er zijn hierbij verschillen naar oorzaak van het kostwinnerschap. 
Van de zeventien weduwes hadden er twaalf een lager niveau, drie een middelbaar 
niveau en twee een hoger niveau. Van de zestien gescheiden moeders hadden zes 
een lager niveau, vijf een middelbaar niveau en vijf een hoger opleidingsniveau. De 
ongehuwde moeder van een dochter heeft een lager opleidingsniveau.16 
 Voor de verhalen van de dochters over het werk van hun moeder is dezelfde 
indeling aangehouden als bij de verhalen van de moeders over hun werk in hoofd-
stuk IV. Allereerst vertellen enkele dochters over hun moeder die als winkelierster 
of kleine zelfstandige de kost verdiende. Daarna komen herinneringen aan moe-
ders die op kantoor werkten ter sprake. Vervolgens komen enkele dochters aan het 
woord met een moeder die in de gezondheidszorg of het onderwijs werkte. Ten 
slotte vertellen dochters over hun moeder die laaggeschoold werk verrichtte. Werk 
“in de mode” en het werk van een moeder als technicus, worden hier niet beschre-
ven omdat te weinig moeders hierin werkzaam waren. 

MOEDERS ALS WINKELIERSTER OF BOERIN

Zeven weduwes verdienden de kost als winkelierster of kleine zelfstandige: vier 
weduwes waren zelfstandig winkelierster, twee waren fi liaalhoudster van een win-
kelketen en een weduwe was boerin. Er lijkt bij deze beroepsgroep een onderscheid 
naar burgerlijke staat te zijn. Alleen de weduwes uit dit onderzoek werkten als win-
kelierster of kleine zelfstandige, terwijl geen van de gescheiden moeders als zodanig 
werkzaam was. Deze tendens is eveneens terug te vinden in de Woningtelling 1956, 
waaruit naar voren komt dat weduwes met beroep, die aan het hoofd van een huis-
houden staan met de zorg voor kinderen, in vergelijking met gescheiden moeders 
veel vaker bedrijfshoofd zijn.17 
 Van de zes weduwes die winkelierster waren, hadden drie een kruidenierswinkel, 
twee hadden een elektrawinkel en één moeder had een winkel in kunstschilderar-
tikelen. Vijf weduwes hadden de winkel of het bedrijf van hun man na zijn overlij-
den voortgezet. 
 Hierna vertelt Betty over de kruidenierswinkel van haar moeder. Daarna komt 
Riet aan het woord. Haar vader was boer en overleed plotseling. Haar moeder, die 
achterbleef met vijf jonge kinderen, zette de boerderij voort. 
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‘Naar mevrouw De Graaf ’ 
De moeder van Betty nam na het overlijden van haar man een verlopen kruide-
nierswinkel over om in haar levensonderhoud te voorzien. Op dat moment had 
haar moeder nog geen middenstandsdiploma en ze moest hier een avondopleiding 
voor gaan volgen. Betty: ‘Ze is daar toen wel gelijk aan begonnen, maar ja, dat was 
een opleiding van anderhalf jaar als ik me goed herinner. Alleen tussen allemaal man-
nen, ja, dat vond ze dus wel heel erg spannend’. Na enige tijd kwam er een inspecteur 
op bezoek die vroeg naar de diploma’s van haar moeder. ‘Mijn moeder vertelde dus 
dat ze die niet had en dat ze daarvoor bezig was. En die man heeft toen heel vriendelijk 
gezegd: dan leg ik uw papieren onder in de la en tegen de tijd dat ze dan weer bovenop 
liggen, dan hebt u uw diploma wel. Dus dat was heel keurig geregeld. En ze heeft het 
dus ook met vlag en wimpel gehaald’.
 Haar moeder was aangesloten bij een inkoopvereniging. ‘Aan het begin van de 
week kwam “de bestelling” zoals dat heette. Dan kwam dus zo’n grote vrachtauto alles 
brengen en dan waren ze toch wel anderhalve dag bezig om dat allemaal weer te verde-
len over vaste plaatsen. Een voorbeeld. In die tijd nog moest er suiker afgewogen worden. 
Je kreeg die vijftig kilozakken binnen en daar moesten dus kilo’s of ponden van gewogen 
worden. Dus als er geen klanten waren dan was dat het werk wat er allemaal gebeuren 
moest. En ’s middags had ze altijd wel even tijd om wat in het huis te doen en alvast 
voorbereidingen te maken voor het eten’. 
 Betty zorgde voor het avondeten vanaf ongeveer haar dertiende jaar: ‘Want ik 
had honger en ik wou om zes uur eten en niet nog eens een keer wachten tot het dan 
opgezet werd’. Na het avondeten ging het werk verder: ‘Dus eerst nog opruimen in 
de winkel, dweilen, want dat moest ook minstens twee, drie keer in de week gebeuren. 
En daarna de administratie doen’. Ook in het weekend werkte haar moeder hieraan. 
’s Zondagsmiddags was ze zo moe dat ze op haar knieën voor de salontafel zat te schrij-
ven omdat ze het in haar stoel niet meer redden kon. Wat bijvoorbeeld standaard was 
’s zondags om een uur of één zei ze meestal: ik ben helemaal niet lekker. Dan zei ik: nee 
hoor, morgen is het weer over als je moet werken. Ja, die zondag was om bij te komen 
hoor’.
 Buiten de openingstijden werd er nog dikwijls door klanten een beroep op haar 
moeder gedaan vanwege de “vergeten boodschappen” waar volgens Betty alle mid-
denstandskinderen over mee kunnen praten. Klantenbinding stond centraal. ‘De 
tijden waren natuurlijk ook anders, maar ook vreselijke service geven. ’s Zondags kwa-
men ze dan nog met een gebraden rollade, die werd dan bij ons op de machine gesneden. 
Dan hadden ze zo veel plakjes. En honderdduizend keer mensen aan de telefoon op 
zondag: mevrouw De Graaf, ik heb visite en ik heb geen koekjes in huis’. Maar het kon 
nog erger. Betty herinnert zich een terugkerend verzoek: ‘Het is zo slecht weer, je zou 
er geen hond doorsturen, zou u Betty even met een half ons vleeswaren willen sturen’, 
vertelt ze lachend.
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 Haar moeder heeft de winkel samen met een winkeljuff rouw opgebouwd. ‘Ik 
herinner me nog als de dag van gisteren dat we voor het eerst duizend gulden omzet had-
den in een week. Dat was werkelijk een feest’. Haar winkel was een begrip in de buurt. 
‘Je had in die tijd nog echt buurtwinkels, hè. Dus de kinderen gingen niet een boodschap 
doen bij de kruidenier, maar die gingen naar mevrouw De Graaf ’. De winkel dreef 
volgens Betty op haar moeder en de winkeljuff rouw. ‘Dus het was ook een soort van 
sociaal, van: nee, wij blijven bij haar kopen, we gaan niet naar Albert Heijn toen die 
in de buurt geopend werd’. Maar aan deze houding van klanten waren ook nadelen 
verbonden. ‘Ik weet ook nog wel dat toen ze haar eerste auto kocht dat we een aantal 
klanten kwijtraakten, want die zeiden: je hebt me nou niet meer nodig’. 
 Het verhaal van Betty laat zien hoe haar moeder als vrouw een uitzondering 
vormde tijdens de opleiding voor haar middenstandsdiploma. Ook tijdens vergade-
ringen van de inkoopvereniging was ze de enige vrouw. ‘Ik weet nog dat mijn moeder 
het aan een kant prachtig vond dat ze altijd alleen in een mannenwereld zat. Aan de 
andere kant weet ik wel dat ze ook altijd met een hoogrood hoofd en vlekken in haar 
hals terugkwam van vergaderingen en dergelijke. Dat ze het toch wel heel erg spannend 
had gevonden’, aldus Betty. 
 Verder wordt duidelijk hoe er sprake was van totale dienstbaarheid. Klanten kon-
den ook buiten openingsuren een beroep op haar moeder doen. Maar ook is te horen 
hoe mensen haar moeder als kostwinner wilden helpen: een inspecteur gaf haar de 
tijd om het benodigde diploma te halen en in de winkel van haar moeder deden klan-
ten uit sociale overwegingen boodschappen. Maar dit had wel een keerzijde: klanten 
wilden daarom graag bepalen wat haar moeder zich kon permitteren. Zo niet, dan 
deinsden zij er niet voor terug om als sanctie hun klandizie te beëindigen. 
 Als ik Betty aan het eind van het interview vraag hoe ze het werk van haar moe-
der als winkelierster heeft ervaren, zegt ze: ‘Ik vond het vreselijk. Ik was er ook echt 
niet geschikt voor. Met name dat serviele toch. Ik werd pisnijdig als er om vijf voor zes 
nog klanten binnenkwamen die dan een kwartier gingen staan denken wat ze zouden 
eten. Terwijl om zes uur de winkel dicht ging. Nou en dat stak ik dus kennelijk zeker 
als kind, niet helemaal onder stoelen en banken’. 

De ervaringen van de andere dochters met een moeder als winkelierster komen 
grotendeels overeen met het verhaal van Betty als het gaat om hard werken, klant-
vriendelijkheid, onbeperkte dienstbaarheid en het zich handhaven als vrouw in 
een mannenwereld. Maar in de betekenis van het kostwinnerschap van de winke-
liersters voor de levensloop van de dochters tekenen zich verschillen af. De meeste 
dochters verbinden het kostwinnerschap van hun moeder met sterk, zelfstandig en 
nuttig willen zijn in hun eigen leven. Sommigen brengen dit in verband met het 
zoeken naar zekerheden en fi nanciële onafhankelijkheid. Eén dochter heeft een 
duidelijke afkeer van zakelijkheid gekregen. 
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Het werk moet gedaan worden’
De vader van Riet overleed onverwacht. ‘En de andere morgen moest mijn moeder 
alleen de koeien gaan melken in de wei, een stuk of acht. Moet je dat voorstellen: ge 
werkt toch tien minuten tot een kwartier per koe, terwijl een vader dood binnen ligt 
met vijf kleine kinderen’. Later kreeg haar moeder hulp van een inwonende knecht, 
maar na enige tijd had haar moeder geen geld meer om hem te betalen. Riet over 
haar moeder: ‘Nou ons moeder is een heel sterke vrouw geweest. Die heeft ontzettend 
hard gewerkt. Dat moest ook wel, want natuurlijk moest ze de kost verdienen. Maar op 
een boerderij is het niet zo, ik werk alleen om de kost te verdienen. Nee, het werk moet 
gedaan worden en of die kost verdiend kan worden, dat weet je op het einde van het 
jaar. Kijk, je gaat natuurlijk wel de eieren rapen en die kunnen verkocht worden maar 
of er winst is uit de melk, uit het vlees komt, dat weet je pas later’. 
 De moeder van Riet moest ook onderhandelen over prijzen: ‘Beesten verkopen, 
wat heel moeilijk was in het begin, zei ze. Want in die tijd verkochten we ook wel eens 
aan een veekoopman die ze niet kenden, en dan hoorde ze ons vader van tevoren wel eens 
zeggen: ja, eerst geld, anders gaat hij het erf niet af, hè. Maar toen moest zij het zeggen. 
Die handelaren die zijn ook niet gek, die proberen ook, maar dat is nog handel’. Voor de 
veehandelaren kan Riet nog begrip opbrengen, maar er waren ook mensen die haar 
moeder bedrogen. ‘Dan komen er mensen met een heel mooi uitgestreken gezicht en 
die zeggen: nou wij helpen jou met de aardappeloogst hoor. Ja, en zit maar nergens mee’. 
Maar de werkelijkheid bleek soms anders te zijn: ‘Later hoorden we van de knechten, 
dat er nogal eens een kar de andere kant uit ging hoor, dat ze zichzelf bevoordeelden met 
een volle kar aardappelen’, vertelt Riet verbolgen. Als ze hieraan terugdenkt, zegt ze. 
‘Moet iedereen rekening houden met een weduwe? De wereld is hard hoor, ook toen’. 
 Riet beschrijft het werk van haar moeder op de boerderij dus niet zozeer vanuit 
het oogpunt van kostwinnerschap, maar benadrukt dat het werk gedaan moest 
worden. Met het werk op de boerderij was haar moeder al vertrouwd, maar de 
onderhandelingen met veehandelaren had haar vader steeds gevoerd. Na zijn over-
lijden moest haar moeder dit voor het eerst gaan doen. En het viel haar zo te horen 
zwaar. Riet: ‘Ons moeder staat er wel in ene keer alleen voor, van het ene op het andere 
moment. Ze had er nooit bij stil gestaan dat dat haar taak zou worden’. 

 Wanneer de verhalen van de moeders die winkelierster waren, vergeleken worden 
met de verhalen van de dochters dan valt op dat de moeders vooral vertelden over de 
goede kwaliteit van de producten die ze leverden, hun durf en vastberadenheid. Ze 
moesten hard werken, maar denken met trots en voldoening hieraan terug. 
 Ook de dochters zijn trots op hun moeder. Zij benadrukken, net als hun moe-
der, hoe hard er gewerkt moest worden en daarnaast vertellen ze over de dienstbaar-
heid die van hun moeder werd verwacht. Maar de dochters vestigen er tevens de 
aandacht op hoe hun moeder zich moest handhaven in een mannenwereld. 
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MOEDERS OP KANTOOR

Vijf moeders werkten op kantoor: één weduwe en vier gescheiden moeders. Ze 
werkten als secretaresse of in de administratie. Dat gebeurde in een tijd dat er een 
sterke toename was van vrouwelijk kantoorpersoneel.18 Eerst vertelt Sylvia uitge-
breid over het werk van haar moeder als administratieve kracht. Daarna komen 
enkele andere dochters van wie de moeder op kantoor werkte kort aan woord.

‘Ze had een heel fi jn schuin, heel precies handschrift’
Na het overlijden van de vader van Sylvia ging haar moeder op een administratie-
kantoor werken. Haar moeder had het gymnasium doorlopen en werd ‘een soort 
kantoorklerk’, zoals ze het werk van haar moeder omschrijft. Sylvia heeft nog duide-
lijke herinneringen aan de werkplek van haar moeder: ‘Dat was een hele grote ruimte 
waar al die bureaus stonden met al die telmachines, want ze moest ontzettend veel op 
die telmachines werken’. Ze herinnert zich nog de namen van de collega’s van haar 
moeder: ‘Diny die zat tegenover mijn moeder en Ada zat naast mijn moeder en Femmy 
zat naast Diny’. Daarachter was de kamer van juff rouw Van Hout, de secretaresse. Erna 
heette ze, mocht ik Erna tegen zeggen. En daarachter was het heiligdom van de direc-
teur, meneer De Groot. Daar ben ik ook wel eens geweest, die had echt een heel groot 
bureau. En Erna had een ongeloofl ijk groot bureau met een ongeloofl ijke hoeveelheid 
troep er op’. 
 Over het werk van haar moeder vertelt Sylvia: ‘Als kind vroeg ik me af: hoe kun 
je in godsnaam, blind, zo snel dat doen met die vingertjes? Tik, tik, tik, tik, tik en dan 
kijken en dan was er een papiertje, er zaten rollen in. En dan had ze hele grote A3-
vellen, misschien nog wel groter, maar in ieder geval A3. Ik was ook klein dus het zal 
wel A3 geweest zijn met, allemaal excel-bestandjes zou je nu zeggen, allemaal lijntjes en 
streepjes en tabelletjes en dan moest ze dus tik, tik, tik, tik, tik, iets uitrekenen en dat 
opschrijven. Ze had een heel fi jn schuin, heel precies handschrift’. 
 Als Sylvia aan haar werkende moeder terugdenkt, valt op hoe haar mening hier-
over in de loop van de tijd veranderde. ‘In eerste instantie was ik ook trots: hier werkt 
mijn moeder, zo hè, dat kan ze. Ik vond het leuk want ik kende de mensen en het waren 
bijzonder vriendelijke collega’s, het waren ontzettend lieve mensen. Nou ik vond het 
leuk dat ik naar binnen mocht. Want de vaders van vriendinnetjes, daar waren die 
kinderen nooit en bij mijn moeder op haar werk mocht ik wel komen. Ik vond het knap 
dat gepriegel. Als ik het zag werd ik er heel moe van. Dan dacht ik: hoe moet je dat in 
godsnaam doen?’ Later veranderde haar mening hierover. ‘Toen ik zo’n jaar of vijftien 
of zestien werd, toen dacht ik: wat moet dat ongeloofl ijk vervelend zijn om dat soort 
werk te doen, dag in dag uit. Toen had ik gedachten: ik had er respect voor dat mijn 
moeder dat kon, maar ook minachting dat ze niet iets zocht wat leuker was’. 
 Sylvia denkt dat de aanpak van haar moeder van invloed is geweest op haar eigen 
leven. ‘Ik bedoel het scholen, dat is heel sterk een reactie op de keuze die mijn moeder 
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niet gemaakt heeft. Zij is in die administratieve baan gegaan, maar is daar voor mijn 
gevoel in blijven steken terwijl ze veel meer kon’, aldus Sylvia.
 Sylvia benadrukt in haar levensverhaal met de opmerking ‘Want de vaders van 
vriendinnetjes, daar waren die kinderen nooit’, hoe uitzonderlijk het was dat ze naar 
het werk van haar moeder mocht. Ze onderscheidde zich hiermee van haar leeftijd-
genootjes en is daar trots op. Het lijkt er op dat Sylvia kind aan huis was op het 
kantoor van haar moeder. Ze heeft een duidelijk beeld van het kantoor, ze herinnert 
zich nog de namen van collega’s van haar moeder en vertelt vanuit het perspectief 
van een kind over verschillen in bureaugrootte en papiermaten. Opmerkelijk in het 
verhaal van Sylvia is hoe haar beleving van het werk van haar moeder veranderde 
van ‘trots’ naar ‘minachting’, zoals ze dit omschrijft: ‘Ze kon veel meer’, aldus Sylvia. 

Ook andere dochters van wie de moeder op kantoor werkte, hebben herinneringen 
hieraan. Sommige dochters herinneren zich nog hoe hun moeder naar haar werk 
ging, zoals Joke. Haar moeder werkte als hoofdcommies bij een ministerie en ging 
in een mantelpakje naar haar werk. Zij ontmoette soms collega’s van haar moeder: 
‘Vreselijk aardig en lief en je kon merken dat ze erg gewaardeerd werd’. Als ze hieraan 
terugdenkt, zegt ze: ‘Vond ik wel leuk natuurlijk. En ik moet zeggen dat ik het ook 
wel knap vond hoor, als kind. Want dat hoor je niet vaak hè’. Joke benadrukt evenals 
Sylvia het bijzondere van het buitenshuis werken van haar moeder: ‘Ik bedoel al die 
moeders van die kinderen waren allemaal thuis’, aldus Joke. 
 In de verhalen van moeders die op kantoor werkten en hun dochters zijn ver-
schillen en overeenkomsten te herkennen. De moeders lieten horen hoe zij met 
toewijding en plezier hun werk verrichtten. Maar ze vertelden ook over hun lange 
werkweek en over hun strijd voor betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandig-
heden. En de moeders in leidinggevende posities vestigden de aandacht op tegen-
werkende krachten waarmee ze geconfronteerd werden.
In de verhalen van de dochters klinken trots en bewondering door. Ook de doch-
ters vertellen over de lange werkweek van hun moeder en verbinden dit met een-
zaamheid vanwege de langdurige afwezigheid van hun moeder. De dochters bena-
drukken voorts de bijzondere positie die zij met een buitenshuis werkende moeder 
innamen. 

MOEDERS IN DE GEZONDHEIDSZORG EN HET ONDERWIJS

In de jaren vijftig was het aantal vrouwen in de verpleging en aanverwante beroe-
pen in de gezondheidszorg sterk toegenomen.19 Ook in het onderwijs waren veel 
vrouwen gaan werken.20 Vier moeders werkten in de gezondheidszorg: één weduwe 
en drie gescheiden moeders. Twee moeders werkten in het onderwijs: één weduwe 
en één gescheiden moeder. 
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In de gezondheidszorg
De vier moeders die werkzaam waren in de gezondheidszorg, werkten als verpleeg-
ster, bewegingstherapeute, apothekersassistente of verloskundige. Eerst vertelt Trees 
over haar ervaringen met haar moeder die als verloskundige een eigen praktijk had. 
Daarna komen enkele andere dochters kort aan het woord van wie de moeder ook 
in de gezondheidszorg werkte. 

‘Om de hoeveel tijd komen de weeën?’
De moeder van Trees was verloskundige. Wanneer haar moeder weg was, had Trees 
als tienjarige telefoondienst. ‘En dan wist ik, als de weeën om de tien minuten kwa-
men, dat er haast bij was. Dus als kind vroeg ik dan: om de hoeveel tijd komen de 
weeën?’ Soms moest ze haar moeder waarschuwen. ‘Als er nou erge haast bij was dan 
ging ik op de fi ets naar mijn moeder toe, want je had toen niet allemaal telefoon. Mijn 
moeder had dan wel telefoon, maar ja, haar patiënten niet allemaal natuurlijk’. Trees 
zag grote verschillen tussen haar moeder zoals ze thuis was en wanneer ze aan het 
werk was: ‘Th uis was ze heel makkelijk en rookte ze ook. Mijn moeder rookte veel. En 
als ze aan het werk was, rookte ze nooit en was ze heel consequent en heel precies, terwijl 
ze thuis in het huishouden heel makkelijk was’. 
 Als Trees terugdenkt aan haar moeder als verloskundige, zegt ze: ‘Ja, dat vonden 
wij gewoon, want wij zijn er mee opgegroeid. Want dan hoor je later ook van voor-
lichting die je krijgt. Maar wij hoefden geen voorlichting te hebben, want wij zijn er 
eigenlijk in opgegroeid’. Haar moeder schreef iedere bevalling op: ‘Daar is een heel 
boek van waar iedere patiënt in opgeschreven werd, hoe hoog de bloeddruk was en wan-
neer ze bevallen zijn. Zo heeft ze dat allemaal bijgehouden’. Haar moeder kreeg ook 
te maken met geboorteregeling. Toen mijn moeder vroedvrouw was, had je nog geen 
voorbehoedsmiddelen. Ze had ook katholieken als patiënten. Als geboorteregeling had-
den ze onthouding en zo, en dat gaf ook heel veel trammelant in die gezinnen. En dan 
bemiddelde mijn moeder ook weer’, aldus Trees.
 Trees was sterk betrokken bij het werk van haar moeder. Vanaf haar tiende jaar 
was ze de rechterhand van haar moeder en bepaalde, als ze telefoondienst had, wan-
neer ze haar moeder moest oproepen. En ook Trees benadrukt de bijzondere positie 
die zij ten opzichte van leeftijdgenoten innam. 

Enkele andere dochters van wie de moeder in de gezondheidszorg werkte, hebben 
hier ook bijzondere herinneringen aan, zoals Marion. Haar moeder werkte als ver-
pleegkundige in een psychiatrisch ziekenhuis en deed meestal nachtdienst. Over de 
patiënten van haar moeder vertelt ze: ‘De een deed vreemd en de ander deed vreemd. 
Nou dat waren echt allemaal psychiatrische patiënten en ja, wij vonden het eigenlijk 
gewoon’. Marion weet zich nog te herinneren hoe haar moeder psychiaters in oplei-
ding adviseerde: ‘Dan zei mijn moeder soms nog wel eens: nou dokter hebt u daar en 
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daar al aan gedacht? Ja, dat is goed dat u het zegt. Dat waren dan van die beginnende 
psychiaters en dat mijn moeder dan echt soms nog eens iets toe kon voegen. Dat vond 
ze altijd wel erg leuk hoor. Ja, ze was heel erg met haar vak bezig’. Ook Marion laat 
merken hoe trots ze op haar moeder is. Bovendien leert ze al heel jong mensen met 
“vreemde” gedragingen “gewoon” te vinden. 
 Voor de vier dochters met een moeder die in de gezondheidszorg werkte, heeft 
het kostwinnerschap van hun moeder een verschillende betekenis. Terwijl Trees 
vertelde dat ze zich niet te zelfstandig wil opstellen, liet Marion juist horen dat ze 
van haar moeder heeft meegekregen om zich onafhankelijk op te stellen, oplossin-
gen te zoeken, aan te pakken en proberen te overwinnen. De twee andere dochters 
uitten, naast trots over het kostwinnerschap, ook gevoelens van eenzaamheid van-
wege de vaak langdurige afwezigheid van hun moeder.

In het onderwijs
Twee moeders werkten in het onderwijs: één weduwe en één gescheiden moeder. 
De moeder van Carla was onderwijzeres op een lagere school en de moeder van 
Fleur was gymnastieklerares. In hoofdstuk IV hebben deze moeders al verteld over 
hun werk. De dochters hebben hier ook herinneringen aan. Hierover vertelt Fleur. 

‘Af en toe waren we proefkonijn’ 
De moeder van Fleur probeerde in het weekend nieuwe oefeningen uit met haar 
kinderen: ‘Af en toe waren wij proefkonijn, mijn broer en ik. Dan had ze weer dingen 
bedacht, pasjes en dansjes, en dan moesten wij ’s zondags voordat de nieuwe lessen be-
gonnen ze even uitproberen. Moesten we laten zien of dingen haalbaar waren en of we 
het begrepen als zij uitlegde. Lagen we daar op de grond op het vloerkleed’ vertelt Fleur 
lachend. ‘Oh ja, dat was altijd wel feest’. 
 Fleur vertelt hoe consciëntieus haar moeder de lessen voorbereidde: ‘Ze zocht al-
tijd naar hele afwisselende programma’s zodat alles van je lijf een beurt kreeg en dan was 
het ook weer ritmisch. Ja, ik denk dat het echt ongeloofl ijk goed is wat zij aan voorberei-
ding voor die lessen deed’. Ze herinnert zich nog hoe haar moeder op de fi ets naar de 
scholen reed. Op een gegeven moment nam haar moeder een accordeon achterop 
mee om oefeningen op muziek te doen: ‘Er was geloof ik één gymnastieklokaal waar 
wel een oude piano stond, dus dan hoefde het niet, maar andere buitengebieden hadden 
dat dan weer niet. Ja, dan ging die accordeon weer mee in die kist’.
 Fleur was sterk betrokken bij het werk van haar moeder. Niet als dochter die 
haar moeder moest helpen, maar als dochter die meewerkte aan de voorbereidingen 
van het werk van haar moeder. Als ze terugdenkt aan haar moeder als gymnastiekle-
rares, zegt ze: ‘Een lieve rustige lerares. Geen schreeuwende kenau of zoiets. Dat was zij 
dus niet. Nee, ze had de zaak altijd redelijk onder controle. Ja, goed bezig dat is denk 
ik het beeld: een lieve aandachtige lerares’. Als Fleur terugkijkt op het werk van haar 
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moeder, zegt ze: ‘Nou ik vond het wel een slavenbaan in mijn ogen. Ze was voor mijn 
gevoel ook altijd weg’. 

Ook in de verhalen van de dochters over hun moeder die in de gezondheidszorg 
en het onderwijs werkzaam was, klinkt door hoe deze moeders met toewijding hun 
werk verrichtten. De dochters benadrukken hoe hun moeder zich inspande en hoe 
ze door collega’s werd gewaardeerd. Soms kenden dochters ook mensen voor wie 
hun moeder werkte. Vanwege de vertrouwdheid met het werk van hun moeder 
vonden ze soms dingen gewoon die voor veel van hun leeftijdgenoten bijzonder 
waren. De dochters zijn vaak sterk betrokken bij het werk van hun moeder en zijn 
trots op haar. Soms werden ze door hun moeder ingeschakeld bij het werk. En de 
dochters zagen twee kanten van hun moeder: een moeder die op haar werk in func-
tie is en dan een beroepshouding laat zien en een moeder zoals zij kennen in het 
gezin. Beide kanten van hun moeder kunnen verschillen.

MOEDERS MET LAAGGESCHOOLD WERK 
In totaal veertien moeders verdienden de kost met laaggeschoold werk: zeven we-
duwes, zes gescheiden moeders en één ongehuwde moeder. Dat gebeurde in een 
tijd dat minder vrouwen gingen werken als huishoudster en naaister, terwijl meer 
vrouwen gingen werken als stikster, perser/strijkster of werkster.21 
 Eerst komen enkele dochters aan het woord die vertellen over het werk van 
hun moeder als schoonmaakster, thuiswerkster en fi jnstrijkster. Daarna vertelt een 
dochter over haar moeder die kostgangers in huis nam. 

Schoonmaakwerk
Negen dochters vertelden dat hun moeder met schoonmaakwerk de kost verdiende: 
vijf weduwes, drie gescheiden moeders en één ongehuwde moeder. Acht moeders 
werkten voornamelijk bij particulieren en één moeder werkte als schoonmaakster 
in een bedrijf. Soms deden moeders naast schoonmaakwerk bij particulieren ook 
nog schoonmaakwerk in een school of bedrijf. Twee dochters vertellen hierover. 
Eerst komt Merel aan het woord. Haar moeder werkte bij particulieren en in een 
bedrijf. Daarna vertelt Tiny over haar zorgen om haar moeder. Na het overlijden 
van haar vader ging haar moeder als schoonmaakster in een bedrijf werken. 

‘Ik werk zelf voor mijn kind’
‘Mijn moeder werkte overdag in betrekking, dus in het huishouden en ’s avonds werkte 
ze bij een bedrijf om kantoren schoon te maken, vijf avonden in de week’. Merel herin-
nert zich hoe ze haar moeder aan het werk zag: ‘Ik zag haar in die hete afwaskeuken: 
hard werken, heel bedrijvig, maar ondertussen vrolijk, ja, zingen. Mijn moeder zong 
vaak tijdens het poetsen en schoonmaken in huis’. 
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 Maar niet alles verliep even prettig. ‘Ik kan me nog wel herinneren dat ik een jaar 
of zes was en dat ze in betrekking was bij een mevrouw en op een gegeven moment gin-
gen die mensen met vakantie. Het waren gegoede lui, zouden wij zeggen. En toen legde 
die mevrouw geld op de trap voor die week dat mama gewerkt had, maar niet voor de 
week daarop. En toen heeft mama wel gezegd van: goh, maar ik heb een kind’. Uitein-
delijk is er een oplossing hiervoor gekomen. ‘Want mijn moeder had wel ook daarin 
haar trots, zo van dat vond ze niet rechtvaardig’. 
 Na enige tijd kreeg haar moeder van een kennis een tip dat ze bij een schouw-
burg iemand zochten om koffi  e te schenken en de garderobe te bedienen. ‘En toen 
is dat gevraagd en toen zei die mevrouw tegen mijn moeder korte tijd daarna: ik heb het 
gevraagd en het spijt me heel erg, maar je kunt die baan niet krijgen want je bent niet 
van onbesproken gedrag’. Als Merel hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik kan nog huilen als 
ik er aan denk. Ja, dat vond ik altijd heel erg. Dan denk je dat je dingen verwerkt, dat 
zal ook wel, maar dat was heel afschuwelijk eigenlijk’. 
 Als Merel terugdenkt aan haar werkende moeder, zegt ze: ‘Ze haalde misschien 
ook wel een soort troost uit het feit dat ze altijd de kost had moeten verdienen met 
schoonmaken. Ze had nooit kunnen leren, die mogelijkheid was er niet. Ze deed het 
werk wat ze deed met heel veel inzet en ze was heel trots op het feit dat ze heel goed kon 
huishouden’. Trots is een terugkerend woord als Merel over haar moeder vertelt: ‘Ze 
had sowieso een trots van hard werken zo van, ik werk zelf voor mijn kind. Ze had hele 
kreukelige handen door altijd dat water en al dat sop waar ze natuurlijk mee werkte, 
maar ze deed het. Nou ja, het moest nou eenmaal, ze had dat kind gekregen, dus ze 
moest er ook voor zorgen’, aldus Merel.
 Het ongehuwd moederschap is een belangrijk thema in het levensverhaal van 
Merel. Haar moeder moest als kostwinner opkomen voor de beloning die ze kreeg 
in verband met de zorg voor haar kind. 
 Voor Merel betekende het kostwinnerschap van haar moeder: ‘Dat mijn moeder 
heel hard moest werken, maar dat ze het gewoon deed. En dat ik mij wel zorgen om 
haar maakte, maar dat het voor mij ook heel vanzelfsprekend was. Ze nam de conse-
quentie van het feit dat ik er was. En ze moest hard werken maar ze deed het toch met 
een blijmoedigheid. Ze moest voor me zorgen, maar het gaf haar ook bevrediging dat ze 
op die manier haar zorg voor mij gestalte kon geven. En ook de zelfstandigheid die ze 
daardoor toch ook had. Ze wilde gewoon toch proberen haar eigen geld te verdienen. 
Door zelf hard te werken kon de moeder van Merel de zorg voor haar dochter ge-
stalte geven zoals Merel dit verwoordt en haar moeder was hier trots op.
 Tevens wordt duidelijk hoe bepaalde banen voor haar moeder wegens ongehuwd 
moederschap onbereikbaar waren. Maar ook klinkt een vrolijke kant door, als ze 
vertelt hoe ze haar moeder tijdens haar werk hoorde zingen. Dat maakte iets goed 
van het harde werken van haar moeder. 
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‘Kan ik niet naar iemand schrijven, waardoor dat niet meer hoeft?’ 
Tiny herinnert zich hoe een werkdag van haar moeder er uit zag: ‘Om vijf uur stond 
ze op en ze moest om half zes weg. Dan was ze daar om een uur of zes. En van zes tot 
elf uur werkte ze daar, kantoren schoonmaken. Wel van de directie en zo hoor, want ze 
was wel geselecteerd eigenlijk ook een beetje. En dan ’s avonds om half vijf moest zij weer 
weg. Dan had ze ook al wat te eten gemaakt voor ons. Vaak kookte ik ook wel zelf iets 
en dan van vijf tot acht uur zat ze daar weer en dan kwam ze om half negen terug’. Als 
ze aan deze tijd terugdenkt, zegt ze: ‘Mijn moeder was altijd weg’. 
 Tiny maakte zich als kind zorgen om haar moeder: ‘Wat ik altijd erg vond was als 
het slecht weer was, dat het sneeuwde of hagelde of wat ook in de winter. Moest ze door 
de sneeuw lopen ’s morgens helemaal in het donker en dan was ik altijd hartstikke bang 
dat haar wat zou gebeuren’. 
 Voor Tiny betekende het werk van haar moeder: ‘Angst dat haar wat zou gebeuren 
onderweg, daar was ik altijd bang voor. Als ze ’s morgens om half zes weg liep dan moest 
ze bij ons de weg af en dan was er een heel stuk land, daar was dan wel een weg en dan 
op een gegeven moment kwam je dan bij de fabriek. Dat was toch wel zo’n twintig, 
vijfentwintig minuten lopen’. Tiny heeft wel eens gedacht om een brief te schrijven. 
‘Ja, dan ga je als kind zijnde denken: kan ik niet naar iemand schrijven, waardoor dat 
niet meer hoeft. Ook omdat het zo zwaar was voor haar en omdat ze altijd zo vreselijk 
moe was’. Maar Tiny heeft die brief nooit geschreven. Ze wist ook niet tot wie ze 
zich moest wenden. 
 De ongerustheid van Tiny over haar moeder is een terugkerend onderwerp in 
haar levensverhaal. Naast angst dat haar moeder onderweg naar en van haar werk 
wat zou overkomen, is er bij Tiny bezorgdheid over haar moeder: ‘Ze was altijd 
moe, ze viel in slaap als ze thuis was. Ik bedoel alleen de weekenden dan had je wat aan 
haar’. 

In de levensverhalen van de dochters van wie de moeder als schoonmaakster de kost 
verdiende, komt vaak naar voren dat hun moeder heel hard moest werken en lange 
werkdagen maakte. Dochters vertellen hoe vrolijk hun moeder tijdens het werk 
was, maar ook wordt duidelijk dat ze zich soms zorgen maakten om hun moeder. 
De meeste moeders die als schoonmaakster werkten, bleven dit werk doen. Sommi-
gen veranderden van baan, klommen op tot huishoudster of werden bijvoorbeeld 
verkoopster. Anderen gingen naast schoonmaakwerk nog thuiswerk doen. Een 
moeder klom op van schoonmaakster bij particulieren tot hoofd huishoudelijke 
dienst bij een bedrijf. 

Th uiswerk
Drie moeders deden (tijdelijk) thuiswerk: twee gescheiden moeders en één weduwe. 
Voor twee moeders was het thuiswerk hun hoofdinkomen, één moeder deed dit als 
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bijverdienste. Hierna komt Marga aan het woord. Haar moeder was handwerkster 
en maakte thuis mantels.

‘Ze zat dan in een soort crapaudje’ 
‘Het atelier bracht dan iedere dag haar spullen die ze dan moest naaien. ’s Morgens wer-
den ze gebracht al die mantels en ‘s avonds werden ze weer opgehaald’. Marga herinnert 
zich nog hoe haar moeder er bij zat: ‘Ze zat dan in een soort crapaudje. Er zaten geen 
leuningen aan, een soort wat ze wel eens tegenwoordig in slaapkamers hebben, alleen 
maar zo’n rugleuninkje. Nou in slaapkamers heb je dan zo’n rokje aan de stoel zitten. 
Nou er zat geen rokje aan’. 
 Ze herinnert zich nauwkeurig het werk van haar moeder: ‘Dat is heel wat hoor. 
Want in die zomen zat vroeger paardenhaar of jute aan de voorkant en dat moest aan 
de naden vast geregen worden, zodat dat vast bleef zitten en dan moest die voering er 
weer tegenaan. En aan de onderkant moest de zoom gedaan worden en moesten er tussen 
de voering en de mantel trensjes gedaan worden zodat daar ruimte zat’. 
 De kinderen hielpen mee. ‘Ik was zo snel in trensjes maken. Nou ja, alle handwerk 
wat daar aan te pas kwam dat werd dus door mijn moeder gedaan, c.q. door ons. Ze 
had een paar speldenkussens en ze kreeg gewoon klossen garen van dat bedrijf natuur-
lijk. Dan deden we steeds de draad in de naald stoppen. Ze wilde ook geen naalden met 
grote ogen want dat naaide niet makkelijk, want dat moest allemaal heel onzichtbaar 
gedaan worden. Dus ze zat echt helemaal te priemen steeds en die rijgdraden allemaal 
in haar mond, en dan erin’. Haar moeder maakte lange dagen, vooral wanneer ze 
modellen voor de nieuwe collectie moest maken. ‘Die modellen moest zij, buiten 
het stikwerk dan, helemaal handmatig in elkaar zetten. En daar zat vaak heel erg veel 
haast bij. Dan vroeg die baas: nou ik moet ze morgen af hebben. Nou dan zat ze rustig 
tot twaalf uur of tot één uur ’s nachts te naaien’. 
 Doordat de kinderen meewerkten, kon haar moeder snel doorwerken. ‘Want zij 
zat natuurlijk op stukloon’. Als Marga hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Wat dat betreft 
heb ik wel grote bewondering voor haar dat ze dat heeft gedaan’. Maar over de manier 
waarop haar moeder omging met haar meewerkende kinderen is Marga minder 
te spreken: ‘Er is nooit zoiets geweest van: goh wat helpen jullie me goed of zo, zoals 
mensen tegenwoordig met kinderen omgaan. Nee, er werd eigenlijk alleen maar gezegd 
van: nou het kussen is bijna leeg of de aardappels moeten op. Dus altijd haast, drukte, 
van nou opschieten dit, opschieten dat, en dat moet ik nog en dat moet ik nog’. Marga 
heeft hier achteraf wel begrip voor. ‘Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je zo hard 
moet werken je dan niet meer zicht hebt op wat er om je heen gebeurt. Dan ben je alleen 
maar gefocust op: ik moet dat bedrag aan geld hebben in de week. Want er werd nog in 
weeklonen uitbetaald. Dus waarschijnlijk zo gefocust op dat naaien, naaien, naaien en 
verder niets’, aldus Marga. 
 In het levensverhaal van Marga is sprake van voortdurende haast. In hoofdstuk 
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V vertelde ze al hoe haar moeder haar ook verantwoordelijk maakte voor het huis-
houden. Als Marga terugdenkt aan deze tijd, zegt ze: ‘Dus echt jeugd heb je daardoor 
niet gehad’. Maar ondanks haar bedenkingen over de wijze waarop haar moeder de 
kinderen liet meewerken, uit Marga bewondering voor haar moeder. 

De drie moeders die thuiswerk verrichtten, werkten in de textiel. De moeder van 
Mieke werkte als naaister voor particulieren en voor een woninginrichter en de 
moeder van Jos kreeg thuiswerk van een textielfabriek. 
 Th uiswerk associeerden de dochters met hard werken, lange werkdagen en stuk-
loon. In dit geval niet bij anderen thuis of in een bedrijf, maar in de huiskamer. 
Doordat het werk in huis werd gedaan, konden de kinderen meewerken. De om-
standigheden waarin ze hun werk verrichtten, waren vaak provisorisch. Soms lijkt 
het er op dat er in de huiskamer een soort “lopende band” was gecreëerd, waarbij 
moeders en kinderen vaste taken in de keten hadden. De dochters konden daar-
door nauwkeurig verslag doen van het werk dat ze samen met hun moeder deden. 

De fi jnstrijkster
Een gescheiden moeder werkte in een wasserij. Hierna vertelt Rina wat ze zag wan-
neer haar moeder aan het werk was.

‘Ze gingen er dood achter die pers’ 
‘Die wasserij en dan die kokende was en die grote ketels. Alles is heet. De strijkbout is 
heet, de pers is heet en de mangel is heet. Dan mocht ze iedere twee uur even een kwar-
tiertje buiten zitten om bij te komen. Want ja, ze gingen er dood achter die pers. Dat 
herinner ik me, die ongeloofl ijke hitte. En ze ging maar door, wat dat betreft was het 
echt een machine. Ongeloofl ijk’. Het waren gestroomlijnde processen: ‘Eerst kwam de 
was uit die ketels en dan was er mangelgoed en strijkgoed. Nou dat werd dus allemaal 
uitgesorteerd en dan kwam het dus op precies de juiste strijktemperatuur en vochtigheid 
bij haar. Dan had ze van die grote manden naast zich staan. Het was heel hard, heel 
zwaar werk’. De moeder van Rina werkte met een grote strijkbout van ongeveer 
dertig centimeter breed. ‘Met zo’n groot snoer met zo’n spiraal er om heen kwam dat 
uit de lucht, die hoefde ze niet weg te zetten. Die bout deed het werk’. Haar moeder 
streek toneelkleding, tutu’s van danseressen en koksmutsen: ‘Want zo’n koksmuts dat 
is dus een plat ding, met allemaal plooitjes zo rondom. Dus daar mag geen vouwtje in 
zitten, er mocht echt geen vouwtje in zitten. Ja, daar was zij echt heel erg goed in. Maar 
ook die tutu’s en toneelkleding. Zij was de enige die daar aan mocht komen’.
 Haar moeder stond, als ze aan het werk was, vaak te zingen. ‘Dus ik heb nooit het 
idee gehad dat ze het akelig vond. Alleen later als je ouder bent, als je zelf kinderen hebt, 
dan zie je dat dat sloven is. En dan zie je dat het in mijn ogen mensonwaardige arbeid 
is. Maar zij heeft op haar eigen manier eigenlijk genoten’. 
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 Rina heeft bewondering voor haar werkende moeder. Zij benadrukt hoe haar 
moeder bijzondere opdrachten kreeg. Maar er zijn ook tegenstrijdige gevoelens. 
Aan de ene kant zag ze hoe haar moeder tijdens het werken zong en genoot, maar 
nu ze zelf ouder is geworden, omschrijft ze het werk van haar moeder ook als mens-
onwaardig. Naast slechte arbeidsomstandigheden had haar moeder ongunstige ar-
beidsvoorwaarden. Tot 1962 waren de lonen van vrouwen in wasserijen vastgesteld 
op 66% van de mannenlonen.22 Haar moeder werkte onder het minimumloon. 
Toen ze later werd afgekeurd, bleek dit. Rina: ‘Want die uitkering was zoveel procent 
van het minimumloon. Het bedrijf had altijd onder het minimumloon mogen betalen. 
Dus ze werd ineens rijk in haar eigen ogen’. 

Kostgangers
Vier moeders namen kostgangers in huis om geld te verdienen: drie weduwes en 
een gescheiden moeder. Drie moeders hadden daarnaast nog een andere baan. 
Voor één moeder is het, samen met het verhuren van een groot deel van het huis 
in de zomermaanden, de enige bron van inkomsten. Hierover vertelt Marijke. 
Aan het eind worden de ervaringen van andere dochters hierbij betrokken.

‘Die meiden hoeven nooit wat’
‘Meteen datzelfde jaar kwamen er onderwijzeressen in huis. Mijn moeder had gelijk 
kostgangers in huis om geld te verdienen. Dat is wat zij opgepakt heeft’, aldus Marijke. 
Tijdens de schoolvakanties waren de onderwijzeressen weg. Dan verhuurde haar 
moeder een groot deel van het huis aan badgasten. 
 Marijke vertelt over nadelen: ‘Omdat mijn moeder toen kostgangers in huis nam, 
moest ik bij haar in bed slapen. En dat vond ik echt heel vervelend. Ik heb dus in prin-
cipe nooit een eigen kamer gehad’. Ze had nog andere bezwaren tegen de kostgangers: 
‘Dat waren gewoon kostgangers aan huis, die aten mee aan tafel. En dat was voor haar 
natuurlijk ook toch een gesprekspartner aan tafel. Alleen ik heb wel eens geroepen: ik 
zit erbij, ik moet altijd afdrogen, die meiden hoeven nooit wat. Ik hoor het me nog 
roepen’. Als Marijke nu hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dat was helemaal niet zo, maar 
dat beeld had ik. Ik denk wel dat ik ook wel jaloers geweest ben. Want voor mijn gevoel 
ging de aandacht uit naar de gasten die er in de zomer waren en de onderwijzeressen 
die wij in huis hadden’. Marijke denkt dat dit haar houding in het leven beïnvloed 
heeft. ‘Toen ben ik wel aan de zijlijn gaan staan en ik heb het geobserveerd. Dat doe ik 
nu nog steeds’. 
 Als Marijke terugdenkt aan deze tijd, zegt ze: ‘Dat ze verhuurde aan zomergasten 
dat was echt voor het onderhoud van het huis en de kolen in de winter. Dat begreep ik. 
Maar die kostgangers dat heb ik gehaat, dat vond ik vreselijk. Dat vond ik een inbreuk 
op de privacy’. 

De dochters van wie de moeder kostgangers in huis nam, vertelden vooral over 
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het gebrek aan privacy. Kostgangers kregen soms privileges wat weer tot irritaties 
kon leiden. Zo verzucht Anne over de studentes die haar moeder als kostgangers in 
huis had: ‘Alleen de meisjes mochten roomboter eten, wij moesten van de margarine ne-
men’. Het kon er toe leiden dat moeders in huis al hun aandacht op de kostgangers 
richtten en daardoor hun dochter het idee gaven dat ze werd vergeten. 

Dochters van moeders die laaggeschoold werk verrichtten laten horen hoe ze res-
pect hebben voor de wijze waarop hun moeder met dit werk de kost verdiende. 
Zowel de moeders die dit werk deden als de dochters benadrukken hoe zwaar dit 
werk was. De lage beloning, geldzorgen en de lange werkweek zijn terugkerende 
onderwerpen in hun verhalen. 
 Dochters vertelden dat hun moeder trots was op haar werk. Ze benadrukken 
regelmatig dat hun moeder goed was in haar vak en bijzondere opdrachten kreeg. 
Zo mocht de moeder van Marga de kleding voor de nieuwe collectie naaien, kreeg 
de moeder van Rina als fi jnstrijkster bijzondere opdrachten in de wasserij en was de 
moeder van Tiny geselecteerd om de directiekamers schoon te maken.

Wanneer de verhalen van de moeders over hun werk vergeleken worden met de 
verhalen hierover van de dochters, dan vallen enkele verschillen op. Zo laten zowel 
moeders als dochters horen dat ze trots zijn, maar bij beiden krijgt dit een andere 
invulling. Moeders zijn vooral trots op het werk dat ze verrichten of op de produc-
ten die ze leveren. De dochters zijn er trots op dat hun moeder werkt en door haar 
werk de kost kan verdienen. Vaak ook benadrukken dochters dat hun moeder goed 
was in haar vak. Hun trots is verbonden met respect voor hun werkende moeder.
 Verhalen over collega’s komen zowel bij moeders als dochters voor. Maar ook 
hier zijn er verschillen. In de verhalen van de moeders gaat het bij collega’s om 
mensen met wie zij samenwerken. De dochters plaatsen de collega’s van hun moe-
der in een ander perspectief. Voor de dochters vormen collega’s de sociale om-
geving van de werkkring van hun moeder en de dochters maken mee hoe deze 
collega’s met waardering over hun moeder spreken. En ook daar zijn de dochters 
trots op.  
 Ook plezier in het werk krijgt een verschillende betekenis bij moeders en doch-
ters. Moeders laten regelmatig horen dat zij met plezier hun werk verrichtten. 
Dochters van moeders die met laaggeschoold werk de kost verdienden, benadruk-
ken regelmatig dat hun moeder, ondanks het vaak onplezierige werk, zingend aan 
het werk was. Het lijkt er op dat dit hoorbare plezier van de moeders tijdens hun 
werk de nadelen van het harde werken enigszins vergoedde.
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7.3 DALING VAN INKOMSTEN

‘Toen kon mijn vader via via een nieuw fl atje voor haar krijgen in Rotterdam. Wat zij 
heel erg vond. Want zij moest uit een prachtig huis naar zo’n fl atje in Rotterdam-Zuid. 
En dat is voor een Rotterdammer ongeveer het ergste wat je kan gebeuren, dat je van 
noord naar zuid moet’. Aan het woord is Hanna. Na de echtscheiding moest haar 
moeder de kost verdienen als verkoopster. Het gezin ging sterk achteruit in inko-
men: ‘Ik heb het gevoel dat mijn moeder toch niet genoeg had aan dat beetje inkomen 
wat ze zelf verdiende. Dat ze toch wel een beetje boven haar stand wilde leven’. Als 
Hanna hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Het is altijd dat gevecht geweest tussen dat rijke 
leven van mijn vader en dat arme leven’. 

Daling van inkomsten na het wegvallen van de vader is een onderwerp dat in 
veel levensverhalen van dochters voorkomt. De gezinnen vielen terug op de ver-
diensten van de moeder die veelal lager waren dan die van de vader. Hun inkomen 
werd soms aangevuld met een gering weduwepensioen of alimentatie. In sommige 
gevallen moesten de gezinnen naar een kleinere woning verhuizen en/of naar een 
wijk met minder aanzien. Fürstenberg en Cherlin zien de op gender gebaseerde 
arbeidsverdeling waarbij vrouwen meestal minder verdienen dan hun mannen, als 
de belangrijkste oorzaak van de daling van inkomsten na echtscheiding. Vrouwen 
krijgen meestal de kinderen toegewezen, waarbij ervan uitgegaan wordt dat zij fi -
nancieel het meest voor hun onderhoud verantwoordelijk zijn. Zij constateerden 
voorts dat vrouwen die getrouwd waren met mannen met hoge lonen een scherpere 
inkomensdaling na echtscheiding ondervonden dan vrouwen die al arm waren.23 
Onderzoek in Nederland laat eveneens een verslechtering van de fi nanciële positie 
na echtscheiding zien, in het bijzonder bij eenoudergezinnen met een moeder aan 
het hoofd.24 
 Deze constateringen uit de jaren negentig lijken ook op te gaan voor de moeders 
uit dit onderzoek. Gezien de verschillen in het hoogst behaalde opleidingsniveau 
tussen mannen en vrouwen in deze leeftijdsgroep is dat niet zo verwonderlijk. Man-
nen blijken dan een behoorlijk hoger opleidingsniveau te hebben dan vrouwen.25

Van Gelder constateert in 1989 dat eenouderkinderen er in materieel opzicht 
gemiddeld veel slechter aan toe zijn dan kinderen uit tweeoudergezinnen. Daarbij 
is een zekere rangorde binnen eenoudergezinnen: ongehuwde moeders zijn gemid-
deld het armst, dan gescheiden moeders en daarna weduwes en tot slot alleenstaan-
de vaders. Eenoudergezinnen hebben ook vaak een slechte huisvestingssituatie en 
kunnen zich maar weinig kindgerichte uitgaven veroorloven.26 Deze verschillen in 
rangorde zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de verschillen in sociale voorzienin-
gen voor weduwes en gescheiden moeders in die tijd.27 Uit de levensverhalen van de 
dochters die zich afspeelden in de jaren vijftig blijkt deze rangorde naar burgerlijke 
staat niet te bestaan. Hier zijn vooral het opleidingsniveau van de moeders en het 
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werk dat ze na het wegvallen van de vader verrichtten van invloed op de fi nanciële 
situatie van het gezin. Soms kregen de moeders tijdelijk “genadebrood”, bijvoor-
beeld als zij geen werk hadden of als een aanvulling op hun eigen verdiensten. 

GENADEBROOD

De eerste tien jaar na de Tweede Wereldoorlog werd de armenzorg gekenmerkt 
door een overwegend charitatieve benadering. Volgens de Armenwet werd hulp aan 
behoeftigen primair beschouwd als liefdadigheid. In het kader van de armenzorg 
werd daarom voorrang gegeven aan hulp door kerkelijke of particuliere instellingen 
boven steun vanuit de (gemeentelijke) overheid. 
De kerkelijke armenzorg die de belangrijkste groep binnen het particulier initi-
atief vormde, kende meestal landelijke voorschriften. Zo bezat de Nederlandse 
Hervormde Kerk een synodaal reglement voor het armbestuur. Iedere gemeente 
moest een instelling van weldadigheid hebben, de diaconie geheten. Ook bij de 
Gereformeerde Kerk heette het armbestuur de diaconie. De katholieke armenzorg 
werd per diocees geregeld. De parochie vormde de organisatorische eenheid en 
daar was meestal een parochiaal armbestuur aanwezig. Daarnaast bestonden er bij 
de Rooms-katholieke kerk lekenorganisaties die zich met de verzorging van armen 
bezighielden, waarvan de Vincentiusverenigingen het meest bekend zijn.28 Vanaf 
eind jaren vijftig werden regelmatig maatschappelijk werkers, meestal verbonden 
aan particuliere instellingen, ingeschakeld om toezicht te houden op de besteding 
van het geld.29 
 Enkele dochters vertellen hierna hoe hun moeder of zij zelf te maken kregen met 
genadebrood van particulieren, van de gemeente of van organisaties op basis van 
geloof of levensbeschouwing. Allereerst vertelt Ina over spullen die haar moeder 
meekreeg van de gezinnen waar ze als schoonmaakster werkte en over ervaringen 
met de gemeentelijke sociale dienst. De moeder van Ina kwam uit een ‘rood nest’ 
en was actief in de Esperantobeweging. Toen de vader van Ina voor de tweede keer 
vreemd ging en een meisje zwanger maakte, stuurde haar moeder hem weg. Daarna 
vertelt Janny over de zorg van een diaconie. Haar vader had een eigen bedrijf. Toen 
haar vader ziek werd, lag haar moeder in het kraambed van de jongste. Hij overleed 
twee maanden later. Janny was toen tien jaar. En ten slotte laat Anne horen hoe een 
vrijmetselaarsloge grenzen aan haar hulp stelde. 

‘De vernedering ten top’
De moeder van Ina was werkster bij particulieren en kreeg toen te maken met gena-
debrood. Ina: ‘Want bij die mevrouwen kreeg ze, nou dat was werkelijk de vernedering 
ten top, zeg maar de restjes van het kerstdiner mee naar huis. En dan kreeg ze dus ook 
gedragen kleding mee. Maar die was dan altijd vuil. Dus dan kreeg ze zo’n hele zak 
met kleren mee, nou die waren werkelijk uit het jaar nul. Gelukkig had ze twee gouden 
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handjes, dus dat ging ze dan voor ons allemaal vermaken. Dat waren dus haar neven-
inkomsten zal ik maar zeggen. Ze kreeg dan geld plus dat ze dan af en toe een zak met 
dat spul thuis kreeg. En dat was echt werkelijk te schandelijk voor woorden. Dat waren 
dingen, dat kon je een kind niet aan doen om daar in te lopen. Maar goed zij kon dat 
dan gelukkig heel goed vermaken, daar maakte ze dan bloesjes van of een jurkje of weet 
ik veel wat’. 
 De grootouders zorgden voor de kinderen als haar moeder aan het werk was. 
Nadat haar grootmoeder was overleden, stopte haar moeder een tijdje met bui-
tenshuis werken om voor haar kinderen te kunnen zorgen. Ina: ‘Toen is ze een tijdje 
afhankelijk geweest van de sociale dienst. En dat was ook al weer zo vernederend, want 
ze werd altijd gecontroleerd om te kijken of je niet luxe artikelen in huis had die je dus 
eigenlijk niet kon betalen van de uitkering die je kreeg’. Ina werd door haar moeder 
ingeschakeld als er een controleur kwam. ‘Dan was mijn moeder ook altijd bang voor 
een bepaalde kerel. Dat was een enge vent, dat vond ik ook een griezel. Dat was een 
grote dikke vent met een heel rood hoofd’. Als deze man op huisbezoek kwam, moest 
Ina in de kamer blijven. Haar moeder droeg haar dan op: ‘Je gaat niet weg, je gaat 
niet de kamer uit. En ik wist helemaal niet waarvoor. Ik dacht: misschien slaat hij 
haar wel, weet je veel, je bent zo onnozel als wat. Je blijft hier. Ja, dat is goed, ik blijf 
wel hier. Je gaat niet naar boven, je gaat ook niet lezen, je blijft hier erbij. Dat deed ik 
dan. Was ze natuurlijk bang voor die kerel’. Ze kregen van de sociale dienst bonnen 
voor kleding en schoenen en met kerst een kledingpakket van de kerk. Later werd 
haar moeder schoonmaakster in een bioscoop. Ina: ‘Kijk dan had ze in ieder geval 
een vast inkomen. Daar werd ze ook niet zo vernederd’. Haar moeder ging daarna 
als schoonmaakster bij een groot bedrijf werken, waar ze uiteindelijk opklom tot 
hoofd huishoudelijke dienst.
 Ina verbindt het kostwinnerschap van haar moeder dus vooral met vernederin-
gen vanwege de afgedankte en vuile kledingpakketten, de restjes van het kerstdiner 
en later met de handelwijze van de gemeentelijke sociale dienst. 

‘Zorgen dat je altijd minder deed dan de minste’
Na het overlijden van de vader van Janny kwam er een familielid in de zaak wer-
ken. Met de zaak ging het snel bergafwaarts en haar moeder kreeg schuldeisers aan 
de deur. ‘Ik hoor het haar nog zeggen: ja we zullen het gireren, ja we zullen het wel 
gireren. Maar er viel niets te gireren op den duur’. Haar moeder deed uiteindelijk de 
zaak van de hand en ze verhuisden naar een klein huisje. Haar moeder ging toen als 
werkster aan de slag. Janny: ‘Daar heb ik altijd wel bewondering voor gehad, want ze 
was verwend. We hadden zelf altijd een werkster voor hele dagen die bij ons poetste en 
van alles deed’. 
 Het gezin kreeg hulp van de diaconie van een klein orthodox-protestants kerkge-
nootschap. Janny: ‘Er zijn overal goede en slechte mensen. Maar goed, daar waren dan 
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ook slechte en dat merk je dan. Want we voelden ons, of ja mijn moeder voornamelijk, 
bekeken. Want wat ze ook deed, je moest zorgen dat je altijd minder deed dan de minste, 
want anders wekte dat jaloezie op’. 
 Toen haar grootvader was overleden, kreeg haar moeder een erfenisje. ‘Mijn 
moeder was heel eerlijk altijd en die heeft tegen die diakenen gezegd: ja, nou heb ik een 
bedrag gekregen, duizend gulden of zoiets, het was eigenlijk niet zo veel. Moet ik dat 
nou niet eerst op gaan maken? Nee, zeiden de diakenen, zeg het maar tegen niemand, 
dan heb je een appeltje voor de dorst. En als er dan eens een nieuwe wasmachine moet 
komen of weet ik wat, dan heb je dat. Nou, inderdaad moest er een nieuwe wasmachine 
komen’. Als er vriendinnen van Janny over de vloer kwamen, moest de nieuwe was-
machine verborgen worden: ‘Dan ging er een kleed over die nieuwe wasmachine en 
dan daarop het oude deksel. Ja, zo leefden we’. 
 Op een dag kwam een ouderling op bezoek die vertelde: ‘We leefden veel te luxe. 
We hadden de radio nog die hadden we niet verkocht, ze had die mooie stoelen nog die 
had ze nog niet verkocht en die radiobode. Nou die hebben we dan de deur uit gedaan’. 
Deze ouderling zei toen tegen haar moeder dat ze met niemand over zijn bezoek 
mocht spreken: ‘In de bijbel staat als je ziet dat iemand verkeerd doet dan moet je eerst 
onder vier ogen met hem spreken en als dat niet helpt dan moet je naar de kerk komen.30 
Dus hij zette haar nog de pin op haar neus, dat ze dat tegen niemand mocht vertellen’. 
 Het overlijden van de vader van Janny leidde tot een sterke daling van inkom-
sten en status. Haar moeder die vroeger zelf een werkster had, werd nu werkster 
bij anderen. En de fi nanciële ondersteuning die haar moeder van de kerk kreeg, 
werd onderworpen aan het toeziend oog van geloofsgenoten. Maar ondanks alles is 
de moeder van Janny diep gelovig gebleven. Als ze terugdenkt aan haar werkende 
moeder, zegt ze: ‘Ik heb toch heel veel respect voor mijn moeder gekregen. Ze liep trots, 
een dame. Dat ze dat toch ging doen en dat ze zich er zo moedig doorheen heeft gesla-
gen. En dat wij allemaal gezien hebben dat het geloof, dat er iets is hè, dat het echt iets 
betekent. Dus dat zijn altijd de positieve dingen die heel veel waard zijn’. 

Na dit verhaal van Janny over genadebrood van een kerk volgt het verhaal van 
Anne. Nu is het geen kerkgenootschap dat geld verstrekt, maar een vrijmetselaars-
loge. En ook daar wordt een moeder in de gaten gehouden. De vader van Anne was 
lid van een loge. Haar moeder ondervond hier veel steun van, maar de leden lieten 
zien dat zij een grens stelden aan liefdadigheid. Anne: ‘Daar werd op een gegeven 
moment zelfs een kleine uitkering gegeven. Dat deden ze aan weduwes. Maar toen op 
een gegeven moment kreeg mijn moeder een brief waarin werd verteld dat de uitkering 
stopgezet werd. En de reden daarvan was dat ze gezien was in de schouwburg op de 
eerste rang beneden. Daar zijn de duurste plaatsen’. Haar moeder had van een vrien-
din deze kaartjes voor haar verjaardag cadeau gekregen. ‘En daaruit is de conclusie 
getrokken dat zij zich dus kennelijk wel kon permitteren om zo’n dure plaats te nemen 
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in de schouwburg en daarom werd de uitkering ingetrokken. Er werd niet gevraagd, hoe 
kan dat? Ik bedoel, waarom zit je daar? Dat heeft haar geweldig gekwetst’. 

Voor de dochters betekende de daling van inkomsten dus niet alleen dat hun moeder 
met minder geld moest rondkomen, maar ze kregen ook te maken met gevoelens 
van vernedering. Soms moesten ze verhuizen naar een goedkopere woning of naar 
een minder aantrekkelijke woonomgeving. Dochters kregen soms ook te maken met 
vernederingen van “weldoeners”. Dit konden particulieren of vertegenwoordigers 
van organisaties op basis van geloof of levensbeschouwing zijn van wie het gezin geld 
of goederen kreeg. Ook de gemeente verleende soms fi nanciële bijstand. 
 Financiële steun was echter geen recht, maar een gunst en de weldoeners gedroe-
gen zich vaak ook daarnaar. De steun die de moeders ontvingen was gekoppeld 
aan uitgesproken of onuitgesproken voorwaarden van de weldoeners. Wanneer de 
moeders geld ontvingen van de gemeente, dan kregen ze te maken met gemeente-
lijke controleurs. Maar wanneer ze geld kregen van een organisatie op grond van 
geloof of levensbeschouwing waar de moeders lid van waren, dan konden leden van 
die gemeenschap optreden als toezichthouder. Toezichthouders konden overal op-
duiken en ervoor zorgen dat de weldoeners grenzen stelden aan de fi nanciële steun 
aan het gezin. De dochters maakten deze vernederingen al op jonge leeftijd mee en 
moesten zelf ook hun houding hierin bepalen. 

7.4 BETEKENIS VAN HET KOSTWINNERSCHAP VOOR DE DOCHTERS

Aan het eind van elk interview vroeg ik aan de dochters wat de belangrijkste bete-
kenis van het kostwinnerschap van hun moeder voor hun eigen leven is geweest. 
Sommige dochters benadrukten dat de belangrijkste betekenis hiervan eenvoudig-
weg was dat er ‘voldoende geld was om aan het normale leven deel te nemen’. Of zoals 
Tiny het verwoordde: ‘Dat wij natuurlijk niet zonder geld kwamen te zitten’. Andere 
dochters gingen dieper in op de betekenis van het kostwinnerschap van hun moe-
der voor hun eigen leven. 

Het kostwinnerschap van de moeders werd regelmatig geassocieerd met een le-
venshouding van sterk, zelfstandig en nuttig willen zijn in het eigen leven. Voor 
Carla is het belangrijk dat ze zichzelf kan redden: ‘Dus zowel fi nancieel als emotio-
neel of sociaal dat je jezelf moet kunnen redden. Dat het niet zo vanzelfsprekend is dat 
anderen je daarbij helpen’. Marion zegt hierover: ‘Ja, ik denk toch het voortdurende 
voorbeeld van mijn moeder om alles wat zich in haar leven voordeed aan te pakken en 
op te lossen. En niet alleen maar eventjes, maar voortdurend. Dus gewoon een continu 
proces van met alles wat zich voordeed oplossingen zoeken en aanpakken, proberen te 
overwinnen, hè’.
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Voor veel dochters was hun moeder een voorbeeld voor hun eigen leven. Het 
voorbeeld van hun moeder kon op verschillende manieren doorwerken in hun leven. 
Allereerst waren er moeders die zichzelf als voorbeeld stelden voor hun dochters. 
Deze moeders wezen hun dochters op de kans dat zij later in hun leven misschien 
ook kostwinner moesten worden. Zo kreeg Carla van haar moeder mee: ‘Kijk naar 
mij, je weet maar nooit hoe het loopt in het leven’. Soms ook grepen moeders in. Dat 
overkwam Joke. Zij wilde vervroegd van de mulo om daarna naar de kweekschool 
te gaan voor een opleiding tot kleuterleidster. Joke: ‘Ja, zegt mijn moeder, maar je 
zal toch een diploma nodig hebben. Want je ziet het aan mij, hè. Ik heb heel mijn leven 
moeten werken. Wie weet wat er met jou gebeurt. Je moet vooruit kunnen’. Ook de 
moeder van Ina gaf duidelijke richtlijnen aan haar kinderen mee. Ina: ‘Mijn moeder 
heeft altijd gezegd: denk er om, jullie gaan werken, maar je gaat ook leren. Je gaat je 
school afmaken. Je doet goed je best en daarna ga je een vak leren. Het maakt me niet 
uit wat voor vak, als het maar een vak is waar je in ieder geval een fatsoenlijk bestaan 
mee kan opbouwen. Stel dat je naderhand trouwt en je komt alleen te staan, net als ik, 
dan moet je niet net als ik in huizen werken, want dat is verschrikkelijk’. De moeders 
hadden ervaren dat zij kostwinner voor het gezin moesten worden en maakten hun 
dochters bewust van dit risico. 

Een ander patroon dat vaak in de levensverhalen van de dochters naar voren 
kwam, is het voorbeeld van fi nanciële onafhankelijkheid van de moeders. Veel doch-
ters volgden dit voorbeeld op. Marion zegt hierover: ‘Je moet altijd zorgen dat je zelf 
over je geld kunt beschikken en niet afhankelijk moet zijn van een man, want voor je het 
weet word je onderuit gehaald’. Ook Marga kiest hiervoor: ‘Ik moet zelfstandig kun-
nen zijn, of ik trouw of niet, ik moet mijn eigen brood kunnen verdienen’. En Magda 
ziet een verband tussen het streven naar fi nanciële onafhankelijkheid en wantrou-
wen jegens mannen. ‘Vertrouw geen man dat hij voor je zorgt, zorg dat je voor jezelf 
kunt zorgen’, aldus Magda. De jeugdervaringen van de dochters met een moeder die 
kostwinner voor het gezin was, leidden er dus toe dat veel dochters er rekening mee 
hielden dat zij in hun eigen leven hier ook mee geconfronteerd konden worden.

In het verlengde van het streven naar fi nanciële onafhankelijkheid ligt de opmer-
kelijke reactie van Rina toen ik haar vroeg wat de belangrijkste betekenis van het 
kostwinnerschap van haar moeder voor haar eigen leven is geweest. Rina: ‘Ik kan er 
op twee manieren op antwoorden. De ene is, het is goed als je voldoende power hebt, en 
ieder mens heeft dat, voldoende power, om gewoon voor zichzelf te zorgen en eventueel 
voor degenen die van jou afhankelijk zijn. Of dat kinderen zijn of ouders of weet ik 
veel wat. De andere is eigenlijk veel leuker. Als je zelf kostwinner bent, als je dus voor 
geld niemand nodig hebt, dan kun je uit pure aff ectie, uit pure vriendschap, relaties 
aangaan en dan speelt het geld daarin geen rol, dan speelt het afhankelijk zijn daarin 
geen rol. Dus dan ben je vrije mensen die samen een relatie aangaan. En ik denk dat 
dat heel erg belangrijk is voor mij. Dat is een thema waarvan ik zeg, dat betekent het 
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voor mij. De vrijheid om alles te geven zonder dat je het hoeft en alles te krijgen zonder 
dat dat hoeft’. Rina relateert fi nanciële zelfstandigheid zo aan gevoelens van vrijheid 
in relaties. Hierdoor ontstaat een extra dimensie in de betekenis van fi nanciële on-
afhankelijkheid. 
 Ook voor wat betreft het combineren van een baan met de zorg voor kinderen 
vormden moeders regelmatig een voorbeeld voor hun dochter. Sylvia zegt hierover: 
‘Dat het voor mij heel belangrijk is dat ik meegemaakt heb, dus niet gezien heb maar 
meegemaakt heb, dat een vrouw zelfstandig kan zijn, kostwinner kan zijn, haar eigen 
bedoeninkje kan runnen, gewoon alles zelf kan regelen en ondertussen ook nog moeder 
kan zijn’. En Fleur vertelt: ‘Ja, niet bang zijn om dingen aan te pakken en weten dat 
je dat ook kunt combineren. Ik denk dat dat belangrijk is’.

Niet voor alle dochters was hun moeder een voorbeeld voor hun eigen leven. 
Een voorbeeld hiervan is Barbara. Zij benadrukt als nadelig aspect van het kost-
winnerschap de langdurige afwezigheid van haar werkende moeder. ‘Eenzaam. Ja, 
ja, ja. Toch het alleen naar school toe moeten, dat soort dingen altijd, alleen omdat je 
moeder gewoon de hele dag aan het werk was’. Barbara koos er bewust voor om haar 
eigen leven zo in te richten dat er altijd iemand thuis was voor de kinderen. Ook 
voor Trees was haar moeder een negatief voorbeeld als het gaat om kostwinner-
schap. Ze zegt hierover: ‘Dat ik het voor mezelf niet belangrijk vond om kostwinner te 
zijn. Ik hoefde niet zo nodig’. 

Dochters noemen ook andere nadelen van het kostwinnerschap van hun moe-
der. Zo moesten dochters vaak op jonge leeftijd gaan werken om geld te verdienen. 
Of zoals Mieke het verwoordt: ‘Opleiding of wat dan ook vonden we niet belangrijk 
hè. Als ik wat geld kon bijdragen voor dat wel en wee, dat vonden we belangrijker’.
 Voor sommige dochters had het kostwinnerschap van hun moeder tot gevolg dat 
zij af moesten zien van hun studiewensen. Zo mocht Riet, als oudste thuiswonende 
dochter, niet verder leren omdat haar moeder haar nodig had voor het werk op de 
boerderij. Riet: ‘Het was de rangorde in het gezin die bepaalde waar je heen kon’. Het 
kostwinnerschap van de moeders betekende voor deze dochters dat zij af moesten 
zien van hun eigen wensen of ambities. Bertaux-Wiame schrijft over de invloed van 
familie: “In any family network the ties of solidarity create both potential opportu-
nities and potential constraints for its members”.31

Uit de reacties van de dochters blijkt hoe het kostwinnerschap van hun moeder 
een verschillende betekenis kon hebben. Voor veel dochters was de levenshouding 
van hun moeder een voorbeeld voor hun eigen leven. Ze streefden zelf naar fi nan-
ciële onafhankelijkheid en hadden van hun moeder een voorbeeld meegekregen om 
een baan te combineren met de zorg voor kinderen. Moeders stelden ook zichzelf 
ten voorbeeld. Maar het kostwinnerschap bracht ook belemmeringen voor doch-
ters met zich mee. Voor de meeste dochters was hun moeder evenwel een positief 
voorbeeld voor hun eigen leven.
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7.5 TERUGBLIK

‘Want de vaders van vriendinnetjes, daar waren die kinderen nooit en bij mijn moe-
der op haar werk mocht ik wel komen’. Met deze uitspraak vestigt een dochter de 
aandacht op de afwijkende positie die zij in haar jeugdjaren innam ten opzichte 
van haar leeftijdgenoten van wie vaders de kost verdienden en moeders huisvrouw 
waren. Deze uitzonderingspositie kleurde regelmatig de verhalen van de dochters 
over het werk van hun moeder als kostwinner. 

Dochters hebben in het algemeen veel waardering voor hun werkende moeder 
en zijn vaak trots op haar. Ze waren als kind sterk betrokken bij het werk van hun 
moeder, mochten soms mee naar haar werk en hebben gedetailleerde herinneringen 
aan haar werkplek, haar werk en collega’s. Ze benadrukken regelmatig de waarde-
ring van collega’s voor hun moeder. Dat gebeurde in een tijd dat de afstand tussen 
gezinsleven en arbeidsleven groeide.32 Voor de moeders en dochters uit dit onder-
zoek lijkt deze afstand echter niet te bestaan. Ook zagen dochters dat hun moeder 
plezier aan haar werk beleefde. Dat maakte iets goed van de grote inspanningen die 
hun moeder als kostwinner moest leveren. 

In de levensverhalen van de dochters wordt zichtbaar hoe het kostwinnerschap 
van de moeders verschillende gevolgen voor het leven van de dochters had. Daarbij 
kan een onderscheid gemaakt worden tussen de directe gevolgen tijdens de jeugd-
jaren van de dochters en de voorbeeldfunctie van moeders in het latere leven van 
de dochters. 
 Directe gevolgen van het kostwinnerschap van de moeders voor de dochters 
waren eenzaamheid en belemmeringen in ontplooiingskansen. Eenzaamheid waar-
over de dochters vertelden, kwam voort uit de lange werkdagen en langdurige af-
wezigheid van de moeders overdag en soms ook ’s avonds. Het harde werken van 
de moeders betekende dat zij vaak erg vermoeid waren en dat de dochters zich hier 
zorgen over maakten. 

Vaak moesten dochters jong aan het werk om bij te dragen aan het gezinsinko-
men. Soms moesten dochters ook hard meewerken om hun moeder te helpen met 
haar werk. Dat gebeurde vooral bij moeders die als kleine zelfstandige, winkelier-
ster of thuiswerkster de kost verdienden. Deze moeders hadden zo veel werk dat de 
inzet van hun dochter noodzakelijk was. Opvallend daarbij is dat de plaats van de 
dochter in het gezin ten tijde van het wegvallen van de vader van grote invloed is.

Het kostwinnerschap beïnvloedde ook het latere leven van de dochters. Het gaat 
dan met name om het voorbeeld dat hun moeder voor hun eigen leven was. Zo was 
de oorzaak van het kostwinnerschap van invloed op de levenshouding van de doch-
ters. Zij hadden meegemaakt dat hun moeder in een situatie terecht was gekomen 
dat ze zelf de kost moest verdienen. Deze jeugdervaring kwam ook tot uiting in de 
wijze waarop de dochters dit voorbeeld interpreteerden. Soms ook gaven moeders 
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hierover een duidelijke boodschap aan hun dochters mee. 
Bij dochters van gescheiden ouders ging dit soms gepaard met wantrouwen tegen 
mannen, terwijl de dochters met een jong overleden vader zijn wegvallen relateerden 
aan iets dat kan gebeuren, maar waar wel rekening mee gehouden moet worden.
Moeders gaven aan hun dochters het voorbeeld van fi nanciële zelfstandigheid mee. 
Veel dochters hebben andere opvattingen over de sekserol van vrouwen. Ze hebben 
in hun jeugdjaren gezien dat werken vanzelfsprekend is. Dit had tot gevolg dat zij 
in hun eigen leven veelal ook zelf geld wilden verdienen en naar fi nanciële onafhan-
kelijkheid streefden. 
 Ook in het vermogen om werk en zorg te combineren hebben dochters het 
voorbeeld van hun moeder ervaren. Zij hebben meegemaakt dat het mogelijk is 
om werk en de zorg voor opgroeiende kinderen te combineren en schrikken daar in 
hun eigen leven niet voor terug. Echter, voor sommige dochters die hier geen po-
sitieve ervaringen mee hadden, was dat juist een negatief voorbeeld voor hun eigen 
leven. Zij kozen ervoor het voorbeeld van hun moeder niet te volgen.
 En ten slotte de levenshouding van de dochters. Veel dochters hebben gezien 
hoe hun moeder zelfstandig optrad en ervaren dat problemen er waren om opgelost 
en tegenslagen om overwonnen te worden. Deze levenshouding was regelmatig een 
voorbeeld in de levens van de dochters. Hoe de jeugdervaringen van de dochters 
verder doorwerken in hun eigen leven wordt beschreven in het volgende hoofdstuk 
over “leren, werken en zorgen”.
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moeders tussen collega’s
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de winkels
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HOOFDSTUK VIII

DE LEVENSLOOP VAN DE DOCHTERS

DEEL 3: LEREN, WERKEN EN ZORGEN 

8.1 INLEIDING

De dochters uit dit onderzoek groeiden op in een periode van grote veranderin-
gen. In de jaren zestig en zeventig was allereerst sprake van ontzuiling. “Het gevoel 
van mensen toch in de eerste plaats te behoren tot een bepaalde religieuze of ide-
ologische familie binnen de Nederlandse natie verdween nagenoeg”, aldus Blom. 
Organisaties op levensbeschouwelijke basis verdwenen of ondergingen sterke func-
tieveranderingen. Daarnaast werden veranderingen in gezagsverhoudingen en om-
gangsvormen zichtbaar met een overgang van een “bevelshuishouding” naar een 
“onderhandelingshuishouding”. En ten derde waren er fundamentele wijzigingen 
op het gebied van seksualiteit en een sterke toename van voorbehoedmiddelen en 
daling van geboortecijfers.1 De veranderingen in de jaren zestig hebben zich vol-
gens Kennedy zonder veel weerstand van gezagdragers voltrokken. Hij zoekt de 
oorzaak hiervan in de “pragmatische en adapterende koers die de Nederlandse lei-
ders verkozen”.2 

In de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat vonden eveneens ver-
anderingen plaats. Zo werd na 1958, toen de economische omstandigheden sterk 
waren verbeterd, een begin gemaakt met een verdeling van de toenemende welvaart 
en werd het stelsel van sociale zekerheid verder uitgebouwd. Van omstreeks 1965 
tot 1977 verschoof de nadruk van herstel en verdeling van de welvaart naar ver-
hoging van welzijn en een sterke uitbouw van gemeenschapsvoorzieningen. Vanaf 
ongeveer 1977 begon een periode van stagnatie en heroriëntatie.3 
 Ook in het onderwijs en op de arbeidsmarkt vonden veranderingen plaats. Van-
af de jaren vijftig was er een sterke onderwijsexpansie. Het gemiddelde opleidings-
niveau van de bevolking steeg aanzienlijk. In de jaren zeventig gingen steeds meer 
vrouwen werken en vanaf de jaren tachtig bleven meer vrouwen werken na de 
geboorte van een kind.4 

Terwijl de moeders die in de jaren vijftig kostwinner waren nog geconfronteerd 
werden met ontmoedigende wetgeving voor vrouwen om buitenshuis te werken, 
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kregen de dochters te maken met veranderingen in de wetgeving gericht op gelijk-
heid van mannen en vrouwen in het arbeidsproces. Vanaf 1973 werden gehuwde 
vrouwen voor hun inkomen uit arbeid zelfstandig belast.5 Andere veranderingen in 
de wet- en regelgeving waren de Wet gelijk loon in 1975, ontslagverbod wegens hu-
welijk, zwangerschap of bevalling in 1976, het schrappen van het kostwinnerschap 
als criterium voor het bepalen van de volgorde voor ontslag vanwege overtolligheid 
en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid die in 1980 
in werking trad.6 

In de levensloop vallen eveneens veranderingen op. Tot in de jaren zestig was er 
in belangrijke mate sprake van standaardisering van de levensloop, met als belang-
rijkste kenmerk gelijkvormigheid van de overgang van jeugd naar volwassenheid.7 
De gevolgen voor vrouwen die afweken van de standaardlevensloop kwamen hier-
voor al regelmatig naar voren in de levensverhalen van de moeders en dochters uit 
dit onderzoek. 

Vanaf de jaren zestig begint de keuzebiografi e zichtbaar te worden. Bij een keu-
zebiografi e is er geen dominant traject naar volwassenheid, maar vertoont deze 
overgang meer diff erentiatie.8 Maar in de geboortegroep van 1943 tot 1952, de 
periode waarin de meeste dochters uit dit onderzoek zijn geboren, blijkt het stan-
daardpatroon (uit huis gaan om te trouwen, vervolgens een kind) toch nog het 
meest voor te komen.9 

De diff erentiaties in de levensloop waren sterk milieugebonden. Vrouwen gebo-
ren tussen 1928 en 1953 uit een hoog milieu volgden langer onderwijs, verlieten 
het ouderlijk huis terwijl ze nog onderwijs volgden en verzelfstandigden zich ook in 
seksueel en relationeel opzicht. In de toekomstvoorstellingen waren eveneens milieu-
gebonden diff erentiaties zichtbaar. Voor vrouwen uit de arbeidersklasse en (lagere) 
middenklasse was het “moeder en huisvrouw model” de dominante voorstelling, ter-
wijl vrouwen uit een hoog milieu nadachten over een combinatie van moederschap 
en beroepsarbeid. Maar dé verwachting waarmee alle vrouwen zich geconfronteerd 
voelden, was “moeder, huisvrouw en echtgenote” worden, aldus Peters.10 

In de generatie geboren vanaf de jaren zestig krijgt de individualisering van de 
levensloop steeds meer de overhand en wordt een toenemende destandaardisering 
zichtbaar. De inhoud van de levensloop wordt vanaf die tijd steeds meer door de 
jongvolwassenen zelf bepaald.11 

In deze tijd van grote veranderingen groeiden de dochters uit dit onderzoek op. 
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe zij het wegvallen van hun vader, 
het werk van hun moeder als kostwinner en het combineren van werk en zorg door 
hun moeder hebben ervaren. Naar de gevolgen van kostwinnerschap van moeders 
in de jaren vijftig voor de levensloop van hun dochters is, voor zover bekend, geen 
onderzoek gedaan. Wel is onderzoek verricht naar de gevolgen van het opgroeien 
in een eenoudergezin. Volgens Van Gelder ontstaat er op basis van literatuuronder-
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zoek naar kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen (zowel kinderen met een jong 
overleden vader als kinderen van gescheiden ouders) een verwarrend beeld: “In veel 
gevallen werd geen verschil gevonden, enkele malen een verschil ten nadele van één-
ouder-kinderen en ook een enkele maal ten voordele van deze kinderen”. Het kon 
volgens hem niet worden aangetoond dat het leven in een eenoudergezin een scha-
delijke invloed heeft op de psychische of emotionele ontwikkeling van kinderen.12 
 Diverse onderzoekers vonden bij kinderen van wie de ouders gescheiden waren 
of een ouder overleden was, een bescheiden langetermijneff ect op het psychisch 
welzijn tijdens de volwassenheid.13 Voor het verminderde welzijn van volwassenen, 
die in hun jeugd een echtscheiding hebben meegemaakt, onderscheidden Amato 
en Booth een drietal perspectieven: het socialisatiemodel, economische deprivatie 
en stress in het gezin. Het socialisatiemodel gaat ervan uit dat verzorgende ouders 
in eenoudergezinnen vanwege drukke werkzaamheden vaak minder aandacht aan 
hun kinderen kunnen besteden, wat tot gevolg kan hebben dat bijvoorbeeld soci-
ale vaardigheden en ouderlijke rollen onvoldoende zijn aangeleerd. Economische 
deprivatie komt voort uit teruggang van de levensstandaard van eenoudergezinnen 
met een moeder aan het hoofd, waardoor kinderen jong moeten gaan werken om 
bij te dragen aan het gezinsinkomen. Bij stress in het gezin ten slotte gaat het om 
nadelige eff ecten van echtscheiding voor kinderen vanwege ouderlijke confl icten 
voorafgaand en tijdens de echtscheiding, en stress vanwege verhuizing, schoolwisse-
lingen, verlies van contact met familieleden. De onderzoekers waren pessimistisch 
vanwege een verhoogd risico op psychologische, sociale en echtelijke problemen die 
kunnen doorwerken in de volwassenheid. Maar zij waren optimistisch, omdat de 
langetermijneff ecten van ouderlijke echtscheiding relatief matig zijn.14 
 Opmerkelijk is voorts dat in enkele studies naar voren komt dat het negatieve 
eff ect van ouderlijke echtscheiding op welbevinden tijdens volwassenheid in de ja-
ren vijftig sterker was dan in latere jaren en ook wat sterker voor mannen dan voor 
vrouwen.15 Het is mogelijk dat de uitzonderingspositie waarin kinderen zich in de 
jaren vijftig bevonden, hierop van invloed was.

Ouderlijke confl icten blijken in belangrijke mate problemen van kinderen van 
gescheiden ouders te kunnen verklaren.16 De kans op psychische en sociale proble-
men bij deze kinderen blijkt kleiner te zijn naarmate het kind meer contact met 
de niet-verzorgende ouder heeft en naarmate het meer liefde en ondersteuning van 
beide ouders ondervindt.17 Ook blijkt dat het gedrag van kinderen beïnvloed wordt 
door gevoelens voor hun vader: kinderen die hun vader nooit hadden gekend, toon-
den de minste gedragsproblemen, terwijl kinderen die niet van hun vader hielden 
of minder van hem hielden na de echtscheiding vaker gedragsproblemen toon-
den.18 Andere onderzoekers benadrukken het belang van het opgroeien met twee 
ouders, omdat rollen die toegeschreven worden aan de vader (economisch, sociaal, 
emotioneel) in gezinnen zonder vader onvoldoende vervuld kunnen worden.19 
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De studies geven dus een wisselend beeld van de gevolgen van het opgroeien 
in een eenoudergezin voor kinderen. Op de lange termijn waren de eff ecten voor 
kinderen veelal bescheiden, maar in de jaren vijftig waren de negatieve eff ecten 
van echtscheiding groter. In hoofdstuk VI over “Vaders verloren, verloren vaders” 
werd duidelijk hoe dochters het wegvallen van hun vader hebben beleefd en hoe 
de gevolgen hiervan soms in hun volwassen leven doorwerkten. In dit hoofdstuk 
staat de vraag centraal hoe het de dochters uit dit onderzoek verder verging. Hoe 
verliep hun leven als het gaat om het volgen van onderwijs, hun carrière op de ar-
beidsmarkt en de wijze waarop zij hun werk met de zorg voor hun eigen kinderen 
combineerden? In hoeverre was het kostwinnerschap van de moeders hierop van 
invloed? In hoofdstuk IX over intergenerationele patronen wordt ingegaan op de 
relaties van de dochters. 

8.2 JONG VAN SCHOOL 

“Jong van school” is een terugkerend thema in de levensverhalen van de dochters 
die meewerkten aan dit onderzoek. De dochters groeiden op in een tijd waarin 
het onderwijs sterk werd uitgebreid en het onderwijsniveau aanzienlijk steeg. Het 
bereikte opleidingsniveau wordt door verschillende factoren beïnvloed, zoals sekse, 
gezinsachtergrond en opleidingsniveau, inkomenspositie en houdingen van ouders. 

Zo blijkt dat vrouwen in de leeftijdsgroep van de dochters uit dit onderzoek 
in vergelijking met mannen in die leeftijdsgroep minder lang voltijds onderwijs 
volgden en een lager opleidingsniveau bereikten.20 Uit een onderzoek naar school-
resultaten van de schoolgeneratie 1964 (geboren rond 1958), dus iets jonger dan 
de jongste dochter die aan dit onderzoek heeft meegewerkt, komt naar voren dat 
de verschillen tussen mannen en vrouwen en sociaal-economische herkomst dan 
nog bestaan.21 

In de Volkstelling van 1971 is een relatie te zien tussen het bereikte onderwijs-
niveau en de gezinsachtergrond. Meisjes in eenoudergezinnen met een vrouw aan 
het hoofd, die toen veertien tot en met 29 jaar waren (dus geboren tussen 1942 en 
1957), volgden minder vaak dagonderwijs dan meisjes uit tweeoudergezinnen.22 
Hierbij is geen onderscheid gemaakt naar de oorzaak van het eenoudergezin. In 
latere studies is veelal wel de ontstaansgeschiedenis van eenoudergezinnen betrok-
ken. Van Gelder komt op grond van een literatuuronderzoek tot de conclusie, 
dat met name kinderen in eenoudergezinnen na echtscheiding, op school gemid-
deld slechtere schoolprestaties leveren dan kinderen in tweeoudergezinnen. Maar 
dit verschil vermindert sterk, als rekening wordt gehouden met de verschillen in 
sociaal-economisch niveau in beide gezinstypen.23 Uit onderzoek van Bosman en 
Louwes blijkt voorts, dat de kans op een gunstige schoolloopbaan voor kinderen 
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geboren rond 1965, die opgroeien in eenoudergezinnen wegens echtscheiding, met 
een vrouwelijk gezinshoofd, systematisch kleiner is dan voor kinderen in tweeou-
dergezinnen. Bij kinderen van verweduwde moeders als gezinshoofd werden geen 
signifi cante verschillen gevonden in vergelijking met kinderen uit tweeoudergezin-
nen.24 Later onderzoek bevestigt deze verschillen naar ontstaansgeschiedenis van 
eenoudergezinnen. “Afwezigheid van de vader als zodanig blijkt – in tegenstelling 
tot wat meestal wordt verondersteld – geen reden om te verwachten dat kinderen 
het slechter zouden doen op school”, aldus Bosman en Louwes.25 Onderzoek in de 
Verenigde Staten onder volwassenen (geboren tussen 1954 en 1978) toont even-
eens deze verschillen in ontstaan van eenoudergezinnen en schoolresultaten aan.26 

De omvang van eenoudergezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd blijkt tevens 
van invloed te zijn op de schoolloopbanen van kinderen. Dan blijkt dat kinderen 
uit grote eenoudergezinnen met een moeder aan het hoofd slechtere schoolloopba-
nen hebben dan kinderen uit kleine gezinnen.27

 Bij kinderen van gescheiden ouders kunnen voorts ouderlijke confl icten van 
invloed zijn op de schoolresultaten. De negatieve invloed van echtscheiding van 
ouders op het opleidingsniveau van hun kinderen wordt met name hierdoor ver-
klaard.28 Houdingen van vaders na echtscheiding blijken eveneens van invloed te 
zijn op het opleidingsniveau van kinderen. Als niet-thuiswonende vaders zich als 
betrokken opvoeder met gezag opstellen, heeft dit een gunstige invloed op het op-
leidingsniveau en het welbevinden van kinderen.29 

Naast de samenstelling van het gezin zijn het opleidingsniveau en de inkomens-
positie van ouders van invloed op het schoolsucces van kinderen. De opleiding van 
de vader blijkt de belangrijkste voorspeller voor het bereikte opleidingsniveau van 
zowel dochters als zonen te zijn. Deze invloed is belangrijker dan de economische 
beroepsstatus van de vader, aldus Ganzeboom en De Graaf.30 Maar het opleidings-
niveau van moeders is eveneens van invloed. Dat wordt duidelijk in de Volkstelling 
van 1971. Jongeren die toen leefden in een eenoudergezin met een moeder met een 
middelbaar onderwijsniveau als gezinshoofd volgden veel vaker dagonderwijs dan 
jongeren van wie de moeder een opleiding op basisniveau had voltooid.31 
 Uit de meeste studies komt voorts naar voren, dat er bij kinderen van geschei-
den ouders een positief verband is tussen de hoogte van de alimentatie voor kinde-
ren, het welbevinden van kinderen en hun schoolprestaties.32 Daarbij kan een on-
derscheid gemaakt worden tussen een slechte en een verslechterde inkomenspositie. 
Met name de verslechterde inkomenspositie bleek een verklaring te vormen voor 
de niet optimaal verlopende schoolloopbanen van kinderen in eenoudergezinnen 
met een vrouwelijk gezinshoofd. “Blijkbaar is het de discrepantie tussen hetgeen 
voor het ontstaan van het moedergezin mogelijk was en hetgeen daarna mogelijk 
bleek, die van invloed is op de schoolloopbanen”, aldus Bosman.33 De bevindingen 
van Fischer liggen in het verlengde hiervan. Zij constateert, dat als de vader meer 
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opleidings- en fi nanciële hulpbronnen bezit, het negatieve eff ect van echtscheiding 
op de opleidings- en beroepsloopbaan van kinderen sterker is, omdat deze na echt-
scheiding gedeeltelijk niet toegankelijk zijn voor de kinderen. Als de moeder als 
verzorgende ouder over veel hulpbronnen beschikt, verdwijnt het echtscheidingsef-
fect op de onderwijs- en beroepsloopbaan van de kinderen, terwijl als moeders over 
weinig eigen hulpbronnen beschikken, het negatieve eff ect op het opleidingsniveau 
van de kinderen juist extra sterk blijkt te zijn. Er werden daarbij nauwelijks ver-
schillen tussen jongens en meisjes gevonden.34 

Naar de invloed van betaalde arbeid door moeders is eveneens onderzoek ver-
richt. Het ging daarbij om de eff ecten van betaalde beroepsarbeid door moeders op 
de schoolloopbaan van kinderen in tweeoudergezinnen waar de vader ook werkt. 
Dan blijkt dat er geen grote verschillen bestaan tussen de schoolloopbanen van kin-
deren met moeders die betaalde beroepsarbeid buitenshuis verrichten en kinderen 
met moeders die geen betaalde beroepsarbeid verrichten, ook als rekening wordt 
gehouden met sociaal milieu, opleiding, leeftijd, geslacht e.d.35 Later onderzoek 
vestigt de aandacht op het beroep van de moeder. Het blijkt dat het er niet om gaat 
of de moeder werkt, maar op welk niveau zij betaalde beroepsarbeid verricht. Als 
moeders als arbeidster werken, blijkt dit een negatief eff ect te hebben op de school-
loopbanen van de kinderen, terwijl als moeders werken als winkelierster, boerin 
of employee dit juist een positief eff ect heeft. Deze uitkomsten gelden voor zowel 
zonen als dochters.36

Uit het voorgaande komt naar voren, dat dus niet alleen de gezinssamenstel-
ling en de ontstaansgeschiedenis van eenoudergezinnen van invloed zijn op de on-
derwijskansen van kinderen in deze gezinnen, maar ook het opleidingsniveau en 
de inkomenspositie van ouders. Vooral verslechtering van de inkomenssituatie na 
echtscheiding blijkt een negatief eff ect te hebben. 
 Na bestudering van deze onderzoeksresultaten op basis van kwantitatieve stu-
dies rijst de vraag hoe de onderwijsloopbanen van de dochters uit dit onderzoek 
zijn verlopen. Welke ervaringen hebben de dochters hiermee? En in hoeverre was 
het kostwinnerschap van de moeders hierop van invloed? Hierna volgt allereerst 
een overzicht van het bereikte opleidingsniveau van de dochters uit dit onderzoek. 
Daarna wordt dieper ingegaan op de achtergronden van hun onderwijsloopbaan. 

Allereerst valt op dat de dochters op jonge leeftijd van school gaan. In totaal acht-
tien van de 34 dochters uit dit onderzoek verlieten tussen hun veertiende en hun 
zestiende het voltijds onderwijs. De overige zestien dochters leerden langer door: 
negen gingen van school toen ze zeventien of achttien jaar waren en zeven gingen 
na hun achttiende jaar van school. Als er een relatie gelegd wordt tussen de burger-
lijke staat van de moeder en de leeftijd waarop de dochters het voltijds onderwijs 
verlieten, ontstaat het volgende beeld. 
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 Van de zeventien dochters met een jong overleden vader verlieten er acht tussen 
hun veertiende en hun zestiende jaar het voltijds onderwijs, vijf waren zeventien 
of achttien jaar en vier verlieten het voltijds onderwijs toen ze negentien jaar of 
ouder waren. Zeven dochters hadden op het moment dat ze het voltijds onderwijs 
verlieten een lager onderwijsniveau, acht hadden een middelbaar en twee dochters 
hadden een hoger onderwijsniveau behaald.37

 Van de zestien dochters van gescheiden ouders verlieten er negen van hun veer-
tiende tot en met hun zestiende jaar het voltijds onderwijs, drie gingen van school 
toen ze zeventien of achttien jaar waren en vier verlieten het voltijds onderwijs 
toen ze negentien jaar of ouder waren. Elf dochters hadden op het moment dat 
ze het voltijds onderwijs verlieten een lager onderwijsniveau en vijf hadden een 
middelbaar niveau behaald. De dochter van een ongehuwde moeder ging met haar 
vijftiende van school en had toen een lager onderwijsniveau.

De dochters verlieten het voltijds onderwijs op een jongere leeftijd en hadden 
toen een lager opleidingsniveau bereikt dan hun leeftijdgenoten.38 Dat geldt vooral 
voor de dochters van gescheiden ouders. Als het bereikte onderwijsniveau van de 
dochters bij het verlaten van het voltijds onderwijs vergeleken wordt met dat van 
hun moeder, ontstaat een opmerkelijk beeld.
 Van de zeventien dochters met een jong overleden vader hebben vijf dochters, 
als ze het voltijds onderwijs verlaten, een hoger opleidingsniveau bereikt dan hun 
moeder, van tien dochters is het opleidingsniveau ongeveer gelijk aan dat van hun 
moeder en twee dochters hebben een lager opleidingsniveau dan hun moeder.
 Bij de zestien dochters van gescheiden ouders ontstaat een totaal ander beeld. 
Negen dochters hebben, als zij het voltijds onderwijs verlaten, een lager opleidings-
niveau dan hun moeder. Van zeven dochters is het opleidingsniveau ongeveer gelijk 
aan dat van hun moeder. Dat geldt ook voor de dochter van een ongehuwde moeder.

Vaak wordt het schoolverlaten op jonge leeftijd in verband gebracht met het kost-
winnerschap van de moeders. In grote lijnen zijn daarbij de volgende patronen 
herkenbaar.

Allereerst zijn er moeders die te weinig verdienen en het inkomen van hun wer-
kende dochter nodig hebben om het gezin te onderhouden. Dat is de reden voor de 
meeste dochters die jong van school gingen. Een voorbeeld hiervan is Janny. Haar 
moeder ging na het overlijden van haar man als werkster de kost verdienen. Janny: 
‘Ik zat op de mulo. Toen heeft mijn moeder nog overwogen om mij daar af te halen, 
maar ik heb een ongetrouwde tante en die heeft een goed woordje voor me gedaan. Nou 
dat ging gewoon goed op school, dus dat heb ik dan af mogen maken’. In het vorige 
hoofdstuk was al te lezen hoe het gezin fi nanciële steun kreeg van de diaconie. ‘Nou 
u begrijpt wel, toen wij dus van school af kwamen, het eerste wat wij deden, de diaconie 
de deur uit, hè. Dus we droegen alles bij’, aldus Janny die zo duidelijk maakt hoe de 
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kinderen in een gezamenlijke actie ervoor zorgden dat het gezin niet langer afhan-
kelijk was van fi nanciële steun van een kerk. 
 Voor veel dochters betekende jong van school gaan, dat zij af moesten zien van 
hun studiewensen. Dat overkwam ook Anneke. Haar moeder Sonja verrichtte, zo-
als in hoofdstuk IV is beschreven, laaggeschoold werk waar ze weinig geld mee 
verdiende. Anneke: ‘Na de mulo moest ik toen wel gaan werken. Ja, ze kon het geld 
ook heel goed gebruiken en toen ben ik op kantoor gegaan. Nou en toen ik de mulo af 
had toen wou ik eigenlijk kleuterleidster worden. Maar dat mocht dus niet. Nee, het 
was gewoon nee, nu ga je werken’. 

Enkele dochters waren op jonge leeftijd nodig in het bedrijf of de winkel van 
hun moeder. In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe een moeder haar dochter 
nodig had op de boerderij. Ze moest hierdoor afzien van haar studiewensen. Dat 
overkwam ook Gerda. Haar moeder had een kruidenierswinkel. ‘Ik kwam van de 
mulo af en het werd gewoon gevonden dat ik dus mee ging helpen in die zaak. Daar was 
geen praten over. Die oom, toeziend voogd, is met een familielid van hem bij ons geweest 
om bij mijn moeder voor mij te pleiten, want ik wilde heel graag door naar de h.b.s.’. 
Als ze hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik weet nog waar ze zaten, dat die twee mannen 
zeiden van: je moet dat meisje door laten studeren want die kan dat wel. Nou en ja, 
dat gebeurde gewoon niet. Ze had me nodig en ik moest gewoon thuis komen’. Ook bij 
Gerda was er, evenals bij Janny, een familielid die voor haar pleitte dat ze verder kon 
leren. Maar de moeder van Gerda was hier niet gevoelig voor, ze had de inzet van 
haar dochter nodig in haar winkel.
 Het kwam ook voor dat dochters, vanwege de drukke werkzaamheden van hun 
moeder, thuis werden ingeschakeld. Een voorbeeld hiervan is Trees. Haar moeder 
was verloskundige. Als haar moeder niet thuis was, had Trees telefoondienst. Bo-
vendien werd ze ingeschakeld in het huishouden. ‘Ik kon niet zo goed mijn best doen 
want ik had het vrij druk natuurlijk, thuis ook en je zorgen erover en alles’, vertelt Trees 
over deze tijd. 

Onrust in het gezin is een ander aspect dat dochters diverse keren associëren met 
jong van school gaan. Enkele dochters van gescheiden ouders brengen de turbu-
lente tijd wegens de echtscheiding van hun ouders in verband met hun schoolpres-
taties. ‘Het gevolg hiervan is toch, dat ik niet fatsoenlijk scholen af heb kunnen maken. 
Vooral de middelbare school niet. Niets anders dan blijven zitten, taken en herexamens. 
Oh vreselijk. Het ging niet goed, ik kon niet leren, ik was een warhoofd’, vertelt Lia 
over deze tijd.
 Het wegvallen van de vader betekende voor sommige dochters dat ze zijn sti-
mulans misten. Anne: ‘Het was in het tweede jaar dat ik naar het lyceum ging, toen 
mijn vader stierf. Het eerste jaar heeft hij me geweldig geholpen met allerlei vakken en 
ik kon heel goed leren. In het tweede jaar is hij gestorven. Toen is het met mij op school 
ook bergafwaarts gegaan. Het interesseerde mij niet meer’. Als Anne terugdenkt aan 
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deze tijd, zegt ze: ‘Behalve dat ik mijn vader miste, miste ik de stimulans die echt van 
hem uitging voor het leren en de belangstelling ook. En ik denk juist door die stimulans 
dat een kind nog meer zijn best gaat doen. Ik was geïnteresseerd in alles wat ik leerde. 
Alleen ja, toen hij dood was, was het in mijn hoofd ook een chaos, denk ik’. 
 
De dochters brengen de jonge leeftijd waarop ze van school gingen dus regelmatig 
in verband met (de oorzaak voor) het kostwinnerschap van hun moeder. Hun ver-
diensten waren nodig om het gezinsinkomen te verhogen en soms moesten ze hun 
moeder helpen met haar werk. Ook de onrust die met het wegvallen van de vader 
gepaard ging of het ontbreken van zijn stimulans, konden er de oorzaak van zijn 
dat dochters jong van school gingen. Twee perspectieven die Amato en Booth heb-
ben onderzocht voor het verminderde welzijn van volwassenen die in hun jeugd-
jaren een echtscheiding hebben meegemaakt, namelijk economische deprivatie en 
gezinsstress, komen zo ook naar voren als oorzaak voor de jonge leeftijd waarop 
dochters uit dit onderzoek van school zijn gegaan. 

Na de korte interviewfragmenten die de verschillende oorzaken van het vroegtij-
dig schoolverlaten van de dochters uit dit onderzoek belichten, volgt nu ter afslui-
ting van dit onderwerp het opmerkelijke verhaal van Jos. Haar moeder verdiende 
de kost als werkster. Later ging ze in een fabriek werken en uiteindelijk werd ze 
verkoopster. 

‘Ik ben zelf gaan werken toen ik veertien was’ 
Jos kreeg in haar jeugdjaren te maken met mishandeling en incest. Als ze aan deze 
periode terugdenkt, zegt ze: ‘Ik moest me staande houden, ik moest overleven. Dus dat 
deed ik met mijn hersenen. Ik kon de boel alleen maar aan als ik het allemaal beter 
wist.’ Jos kon goed leren, maar na twee jaar mulo ging ze op haar veertiende van 
school en ging werken bij een kruidenier. ‘Dat was van ’s maandagsmorgens acht tot 
’s avonds zes en dan ’s woensdagsmiddags vrij na één uur en dan ’s zaterdags ook de hele 
dag. Maar omdat ik veertien was, mocht ik om vijf uur naar huis en dan hoefde ik niet 
te schrobben’. Het geld dat ze hiermee verdiende, ging naar haar moeder. Ze kreeg 
wel zakgeld. In de avonduren volgde ze de middelbare handelsavondschool. 
 Jos kwam vanwege de situatie thuis onder toezicht van de Raad voor de Kinder-
bescherming te staan en werd op haar zestiende uit huis geplaatst. Ze kwam in een 
katholiek internaat terecht bij zuster Maria. Jos: ‘Zuster Maria leeft niet meer, wat 
ik wel heel erg vind. Dat was iemand die mij heel erg geholpen heeft. Ja, die heeft veel 
voor mij betekend, die heeft heel veel voor mij gedaan. Niet in de zin van doen, maar 
dingen meegegeven voor mijn leven. Een houvast en een thuis’. Als ik haar vraag waar 
ik dan aan moet denken, zegt ze: ‘Dat het leven wél goed is. Dat God per defi nitie níet 
kwaad betekent. Dat het de moeite waard was. Dat ik heel veel kon. Ja, dat heeft ze me 
allemaal geleerd. Geleerd, nee, dat gaf ze me mee’. Jos wist wel dat ze veel kon, maar 



218

zoals ze zelf zegt: ‘Het is natuurlijk leuk als je het kan en dat je het weet, maar als er 
geen erkenning voor is, dan bestaat het voor een deel ook niet’. Jos bleef twee jaar in dit 
internaat en haalde daar haar mulo-diploma. Een psychiater zorgde ervoor dat ze 
een opleidingsplaats kreeg op een verpleegstersschool. Jos heeft zijn aanbevelings-
brief altijd bewaard: ‘Dat betekent iets voor me natuurlijk’. De verpleegstersopleiding 
bleek toch geen goede keuze te zijn. Jos verliet de opleiding en vond daarna werk 
als administratief assistente. 
 Jos trouwde op haar 21e en stopte tijdelijk met werken na de geboorte van hun 
eerste kind. Later begon ze samen met haar man een winkeltje. Maar toen de omzet 
achter bleef bij de verwachtingen stopten ze hiermee. Op haar 47e ging Jos naar de 
Vrouwenvakschool39 en volgde daar een cursus voor medisch secretaresse. Na afl oop 
kreeg ze een telefoontje van de school, ze hadden een baan in een huisartsenprak-
tijk: ‘Ze zegt: ik wil jou opgeven voor die baan als jij dat wilt. Kan je een gesprek met ze 
hebben over die baan? Ik zeg: nou dat is goed’. Jos werkt daar nu acht jaar: ’Hartstikke 
leuk. Leuke mensen. Ja, ik ben nou onderhand een meubelstuk eigenlijk’. Als Jos op haar 
leven terugkijkt, zegt ze: ‘Nou ja, ik heb dus in mijn leven een heleboel nare dingen 
meegemaakt’. Maar zoals een van haar zusjes tegen haar zei: ‘Jij ziet altijd kans om op 
de goede momenten de juiste mensen tegen te komen. En ik denk dat dat voor een deel 
waar is’. Jos: ‘Instinctief weet ik wel goed gebruik te maken van het goeds van iemand’. 
 Jos overleefde door haar hoofd erbij te houden en mensen te herkennen die iets 
goeds voor haar konden betekenen. Zuster Maria gaf haar weer zelfvertrouwen 
en bevestigde haar eigenwaarde. De psychiater stak zijn nek uit door voor haar 
een aanbevelingsbrief te schrijven en een medewerker van de Vrouwenvakschool 
attendeerde Jos op een vacature waar ze nu naar eigen zeggen ‘een meubelstuk’ is 
geworden. Deze hulp die Jos kreeg en aanvaardde is een van de kenmerken die 
Rubin herkent bij “onverwoestbare kinderen”. Volgens Rubin maken onverwoest-
bare kinderen zich actief los door zich niet te identifi ceren met het gezin waarin ze 
opgroeien. Ze “krijgen snel handigheid in het vinden en aanboren van alternatieve 
hulpbronnen”. Dit is ook in het levensverhaal van Jos te horen. Rubin omschrijft 
dit als “adopteerbaarheid”, het vermogen om anderen aan te trekken “die hun pad 
verlichten en de leemten vullen die het verleden heeft achtergelaten”. Rubin schrijft 
hier verder over: “Uit het vermogen pijn te herkennen, ermee te leven, erin te be-
rusten, de bron ervan te doorzien en haar de baas te worden, groeit de kracht die 
nodig is om onverwoestbaar te worden”. Zij noemt dit wel “veerkracht”. Rubin: 
“Ze voelen zich geen slachtoff er van de omstandigheden, maar proberen er iets van 
te leren, ze naar hun hand te zetten”. In het verlengde hiervan constateert Brinkgre-
ve dat er in de benadering van mensen zich een ontwikkeling aftekent van mensen 
als slachtoff er van omstandigheden naar aandacht voor hun veerkracht, creativiteit 
en hun agency.40

 Jos laat in haar verhaal duidelijk horen wat onverwoestbaarheid en veerkracht in 
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een leven concreet kunnen betekenen. In haar verhaal wordt tevens duidelijk dat 
het onderwijsniveau waarmee ze het voltijds onderwijs verliet, niet een eindpunt in 
haar scholing betekende en hoe zij later met veerkracht kansen herkende en greep 
om verder te leren. Zij staat hierin niet alleen. Ook andere dochters uit dit onder-
zoek leren later door. Hierover gaat de volgende paragraaf.

8.3 DOORLEREN

Veel dochters gingen, zoals hiervoor beschreven is, jong van school. In die tijd 
maakte de volwasseneneducatie een sterke groei door. Leidend principe hierbij is 
dat leren niet tot de jeugd beperkt moet blijven, maar zich over het hele leven moet 
kunnen uitstrekken.41 In de volwasseneneducatie kan een onderscheid gemaakt 
worden in vormings- en ontwikkelingswerk, basiseducatie, voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs, hoger onderwijs en beroepseducatie.42 
 Vanaf de jaren zeventig nam de deelname aan kwalifi cerende en niet-kwalifi ce-
rende opleidingen sterk toe van één op de vijf volwassenen van 25 jaar en ouder 
eind jaren zeventig, tot één op de drie volwassenen in 1995.43 Hoger opgeleiden, 
jongvolwassenen en werkenden namen in deze periode vaker deel aan volwasse-
neneducatie dan lager opgeleiden, ouderen en niet-werkenden. Vrouwen volgden 
vaker niet-kwalifi cerend onderwijs, terwijl mannen juist vaker in het kwalifi cerend 
onderwijs te vinden waren.44  

Vanaf 1974 konden volwassenen overdag naar school. Hier maakten vooral vrou-
wen gebruik van, waardoor de mavo’s die zij bezochten al gauw “moedermavo’s” 
werden genoemd. Zes jaar later waren er ongeveer honderd van dit soort mavo’s en 
waren er scholen voor havo, athenea en een paar meao’s voor volwassenen.45 Vanaf 
1978 werd door het uitreiken van deelcertifi caten het systeem van het onderwijs 
per vak ingevoerd.46 In 1977 begon het eerste proefproject Open School en al snel 
daarna kwamen er over het land verspreid meer van deze proefprojecten.47 De Open 
School was bestemd voor diegenen die het onderwijs vroegtijdig hadden verlaten, 
in casu geen “eerste kans” hadden gekregen, om alsnog een tweede kans te krijgen 
op het behalen van een zo hoog mogelijk diploma.48 De Open School leidde maar 
een kort bestaan, want in 1981 werden de projecten opgeheven en ondergebracht 
binnen bestaande onderwijsinstellingen.49 
 De dochters kregen dus de kans om op volwassen leeftijd (vervolg)onderwijs te 
volgen op onder meer Open Scholen, (moeder)mavo’s, havo’s en athenea. Ook voor 
het volgen van (deeltijd-) beroepsopleidingen kwamen meer mogelijkheden. Be-
langrijk bij levenslang leren is de intrinsieke motivatie: deelnemers moeten vanuit 
zichzelf gemotiveerd zijn om te leren en het nut ervan in te zien.50 
 Hierna volgen de verhalen van twee dochters. Allereerst het verhaal van Corrie. 
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Zij ging op haar vijftiende van school en volgde daarna als volwassene verschil-
lende beroepsopleidingen. Daarna volgt het verhaal van Gerda. Zij is na de mulo 
van school gegaan. Ook zij volgde later diverse beroepsopleidingen. Aan het eind 
van deze paragraaf wordt een verbinding gelegd met de onderwijsloopbanen van de 
andere dochters.
 
‘Ik heb zo’n beetje het hele Nederlandse onderwijssysteem gehad’
‘Ik ben een laatbloeier’, schreef Corrie in haar e-mail waarin zij zich aanmeldde 
voor dit onderzoek. Corrie volgde een jaar ulo, ging daarna een jaar naar de huis-
houdschool en vervolgens naar een eenjarige verkoopsteropleiding. Een dag na haar 
vijftiende verjaardag ging ze werken op kantoor. Later volgde ze typeles en steno, 
Nederlandse handelscorrespondentie en Duits. ‘Want ik had toch wel het gevoel, 
ik wil toch wel wat meer dan hier’. Haar man werd uitgezonden naar het buiten-
land en daarom besloot ze een mbo-opleiding kinderverzorging te volgen. Daar 
aangekomen bleek er geen behoefte te zijn aan iemand met deze opleiding, maar 
wel aan iemand die les kon geven in typen en kantoorpraktijk. Corrie: ‘Ik kwam 
helemaal niet uit het onderwijs. Maar goed, ja, ze hadden daar iemand nodig en ik 
vond het wel heel erg leuk’. Overdag lette er iemand op hun kind. Toen ze terugkwa-
men in Nederland, was Corrie zwanger van de tweede. ‘Toen dacht ik: ja nou zit ik 
hier, wat heb ik nou voor opleiding? Eigenlijk niks. Toen ben ik gelijk begonnen met 
avondmavo’. Daarna haalde ze het havo-diploma. Corrie: ‘Dus ik heb zo’n beetje het 
hele Nederlandse onderwijssysteem gehad’. Nadat hun derde kind was geboren, wilde 
ze toch wel wat met haar diploma’s gaan doen. Corrie: ‘Toen stond er een keer een 
advertentietje. Ze zochten iemand voor typelessen in de avonduren. Nou ja, ik dacht 
dat vind ik wel leuk, want overdag wilde ik met de kinderen niet weg’. Zo begon ze 
’s avonds met het geven van typelessen. ‘Dus ik dacht: ja, dan moet ik denk ik toch 
wel een soort vakopleiding gaan doen. Toen ben ik eens gaan kijken en er was in-
derdaad een staatsopleiding lerares kantoorpraktijk’. Toen de kinderen naar de mid-
delbare school gingen, vond ze al vrij snel tijdelijk werk als lerares typen op een 
scholengemeenschap. Ze was op dat moment veertig jaar. ‘Maar ik had wel door, ik 
krijg nooit een vaste aanstelling als ik mijn bevoegdheid niet haal. Dus toen ben ik toch 
wel heel snel doorgegaan met die bevoegdheid halen’. Later ging Corrie les geven aan 
herintreders. Uiteindelijk wordt ze coördinator deeltijdopleidingen mbo. ‘Dus ja, 
uiteindelijk denk ik dat ik toch wel op mijn plek gekomen ben, maar toen was ik toch 
wel 45 inmiddels’, vertelt Corrie lachend. 
 Opvallend in het levensverhaal van Corrie is dat ze steeds pro-actief bezig was 
en optimaal gebruik maakte van het volwassenenonderwijs. Ze dacht na over op-
leidingen die zij nog miste om in haar werk hogerop te komen en op basis daarvan 
besloot ze welk onderwijs ze zou volgen. Ze heeft, zoals ze zelf zegt, het hele Neder-
landse onderwijssysteem gehad. Dertig jaar nadat ze het voltijds onderwijs verliet, 
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vindt ze dat ze op haar plek is gekomen. Als ze op haar leven terugkijkt, zegt ze: ‘Ik 
heb altijd het gevoel van, ik ben niet uit de verf gekomen, ik kan veel meer’. 
Corrie moest jong aan het werk om geld te verdienen. Gerda moest haar moeder 
bijstaan in de winkel.

‘Het was wel met een beetje lang bochtje gegaan’
Gerda moest na de mulo in de kruidenierswinkel van haar moeder gaan werken. 
Maar haar ambities lagen veel hoger: ‘Ik wist heel goed wat ik wilde worden. Ik wilde 
naar de h.b.s. en daarna wilde ik lerares van een huishoudschool worden. Dus ik wist 
heel duidelijk wat ik wilde. En dat, ja, was gewoon niet aan de orde. Punt’. Maar 
Gerda geeft niet op. Nadat haar moeder de winkel had gesloten, ging ze haar eigen 
weg. ‘Toen ben ik in de Kinderbescherming gegaan’. Ze had daarvoor al opleidingen 
van de LOI51 gevolgd en haalde later Kinderbescherming A en B. Ze ging werken 
in een tehuis voor ongehuwde moeders. ‘Dat was ongeloofl ijk hard werken. Dat was 
zes dagen in de week, en één extra zondag hadden we vrij. Dus we hadden vijf vrije 
dagen in de maand. Toen we de cursus gingen volgen, mocht je de ene week in diensttijd 
daar heen en de andere week moest je in je eigen tijd daar naar toe. Dat betekende dat 
ik drie vrije dagen per maand overhield en twee cursusdagen. Nou en we werkten elf 
uur per dag, dus ik snap nu nog nooit hoe ik dat ooit volgehouden heb’. Gerda werkte 
in dit tehuis tot haar huwelijk. ‘En toen was het nog zo, als je trouwde hield je op met 
werken. Het jaar daarop is onze oudste geboren en toen ben ik tien jaar fulltime vrouw 
en moeder geweest’. 
 Gerda begon daarna weer te studeren: ‘Toen ben ik begonnen met mo-A pedago-
giek, dat was een avond in de week. En dat was mijn vrije avond. Dan ging ik ’s avonds 
om vijf uur de deur uit. Nou en toen ging er een wereld voor mij open. Dat heb ik toen 
gehaald en daarna ben ik aan de universiteit aan mo-B pedagogiek begonnen. Dat heb 
ik klaar gekregen, heb ik alle tentamens goed gehaald en moest ik nog een scriptie schrij-
ven. Toen kon ik een baan krijgen. Ik was intussen 47, dus ik wilde die baan ook niet 
laten schieten. Ik heb dat aangenomen en toen had ik toch nog hier drie kinderen en 
een nieuwe baan en dat was uiteindelijk op basis van mo-pedagogiek. Kreeg ik dus een 
aanstelling voor docent omgangskunde aan een huishoudschool. Dus uiteindelijk was ik 
lerares aan de huishoudschool. Het was wel met een beetje lang bochtje gegaan’, vertelt 
Gerda lachend. Na haar pensionering besloot Gerda om verder leren: ‘Spirituele 
psycho-synthese met creatieve therapie. Ik dacht: nou die creatieve kant heb ik nog nooit 
iets aan gedaan, dus laat ik daar eens mee beginnen’, aldus Gerda. 
 Gerda had al heel jong een duidelijk beeld van wat ze wilde worden. Maar in 
haar levensverhaal wordt duidelijk hoe de plaats in het gezin, toen haar vader over-
leed, van invloed was op haar onderwijskansen. Terwijl zij in haar jeugdjaren haar 
studiewensen moest laten varen, omdat zij haar moeder in de winkel moest helpen, 
mocht de jongere zuster van Gerda wel doorleren: ‘Die hoefde dus toevallig niet meer 
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mee te helpen, dus die ging naar de h.b.s.’. 
 Opvallend in Gerda’s verhaal is het grote verschil tussen het bereikte opleidingsni-
veau wanneer ze van school gaat en het opleidingsniveau dat ze uiteindelijk bereikt. 
Van een mulo-opleiding toen ze van school ging, behaalde ze uiteindelijk, op de scrip-
tie na, haar mo-B pedagogiek en kon ze gaan lesgeven. In haar leven heeft ze steeds 
bewust de kansen gegrepen die er voor haar lagen. Ze heeft uiteindelijk dertig jaar 
moeten wachten om het werk te kunnen doen waar ze in haar jeugd van droomde.

Corrie en Gerda laten zien hoe zij vrijwel hun hele leven doorleren. Corrie liet zich 
daarbij leiden door de carrièrekansen die ze op haar werk zag en Gerda kon zo haar 
jeugdwens vervullen. Deze dochters staan hierin niet alleen. Bij veel dochters die op 
latere leeftijd doorleerden, was sprake van strategische keuzes. De opleidingen die 
ze later volgden, hadden ze nodig voor hun werk. Ze konden daardoor interessanter 
werk krijgen of promotie maken. Of zoals Rina het verwoordt: ‘Ik heb steeds mijn 
opleidingen onder mijn vak gestopt’. 
 Andere dochters benadrukken, net als Gerda, dat ze later gingen doorleren om 
de gemiste studiekansen in hun jeugdjaren in te halen. Deze dochters moesten vaak 
jong van school om geld te verdienen of hun moeder bij te staan. 
 Fleur benadrukt nog een ander aspect. Zij beëindigde haar studie voortijdig 
wegens opvattingen van haar vader. Fleur: ‘Ik wist dat mijn moeder mijn studie be-
taalde. Mijn vader vond dat meisjes een slechte investering zijn als je die laat studeren. 
Want die gaan toch trouwen en dan doen ze daar niets meer mee. Dus ik wist dat ik 
mijn moeders hard verdiende centjes daar een beetje zat op te maken’. Nadat ze naar 
eigen zeggen een tijdje op de universiteit had ‘feestgevierd’ en weinig resultaat had 
geboekt, dacht ze: ‘Dat moet ik dan maar niet meer doen. Dus toen ben ik na ander-
half jaar gestopt’. Fleur gaat daarna een secretaresseopleiding volgen. Later in haar 
leven pakt ze haar studie weer op: ‘Toen mijn vader overleed heb ik mijn deel van de 
erfenis opgeëist en heb daar mo-Engels van gestudeerd’. Dus ik dacht: dan heb ik dat 
nu hiermee recht gezet’. Als ze hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik had in ieder geval voor 
mijn gevoel ergens een inhaalmanoeuvre gemaakt’. 

Ook de houding van de moeder kan van invloed zijn op de onderwijsloopbaan 
van de dochters. In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe het doorleren van Syl-
via als volwassene, een reactie was op de keuze van haar moeder die als ‘een soort 
kantoorklerk’ de kost verdiende. Sylvia over haar moeder: ‘Dat zij nooit geprobeerd 
heeft om hogerop te komen of een baan te vinden die haar misschien meer uitdaagde, 
meer gaf, en eventueel ook meer verdienste gaf. Dat heb ik nooit begrepen. En ik heb 
het haar eigenlijk zelfs kwalijk genomen. Zo van, verdomme dat doe je niet met jezelf, 
je bent dat waard, dat kan je ook in werk laten zien’. Haar jeugdervaringen hebben 
ervoor gezorgd dat Sylvia op latere leeftijd is gaan doorleren en daardoor interes-
santer werk kon krijgen. 
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Van de zeventien dochters van wie de vader is overleden, leren vijftien door als ze van 
school komen. Corrie en Gerda leggen een zeer grote afstand af. Maar ook andere 
dochters met een jong overleden vader behalen, als ze eenmaal volwassen zijn, een 
aanmerkelijk hoger niveau, zoals Carla van secretaresseopleiding tot Franse taal en 
letterkunde, Els van havo vier naar voortgezette opleiding cultureel werk en Sylvia 
van gymnasium (niet voltooid) tot de voortgezette opleiding maatschappelijk werk. 
Bij tien andere dochters zijn de verschillen niet zo groot. De meesten volgden kan-
tooropleidingen en interne opleidingen. Maar ook zij leerden als volwassene door en 
kwamen op een hoger niveau uit dan toen ze het voltijds onderwijs verlieten.

Van de zestien dochters van gescheiden ouders leerden er dertien als volwassene 
door. Fleur behaalt na het gymnasium als volwassene het diploma mo-Engels, Ina 
behaalt na de mulo als volwassene het diploma tolk-vertaler, Magda volgt na de 
mulo in de Verenigde Staten vijf jaar college, Marga behaalt na haar verpleegsters-
opleiding een managementdiploma en Rina haalt na de mulo als volwassene het 
makelaarsdiploma. Merel, de dochter van een ongehuwde moeder, voltooit na de 
mulo uiteindelijk een voortgezette opleiding maatschappelijk werk. Acht andere 
dochters leren als volwassene eveneens door. De meesten volgden kantooropleidin-
gen en kwamen eveneens op een hoger niveau uit dan toen ze het voltijds onderwijs 
verlieten.
 Opmerkelijk is dat de dochters uit dit onderzoek veelal kwalifi cerende opleidin-
gen volgden, terwijl volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau vrouwen vaker 
niet-kwalifi cerend onderwijs volgen.52 

Het is opvallend hoe groot het verschil is tussen het opleidingsniveau van veel 
dochters uit dit onderzoek bij het verlaten van het voltijds onderwijs en het onder-
wijsniveau dat zij uiteindelijk als volwassene bereiken. Het volwassenenonderwijs 
blijkt juist voor deze vrouwen heel belangrijk te zijn. Het doorleren stelde de doch-
ters in staat om gemiste studiekansen in hun jeugdjaren in te halen, interessanter 
werk te krijgen en promotie te maken. In de paragraaf “Carrière maken” wordt hier 
verder op ingegaan.

8.4 AAN HET WERK

“Jong van school” betekende voor de dochters tegelijkertijd “jong aan het werk”. 
Vanwege de grote tekorten aan vrouwelijke arbeidskrachten was in 1947 de leer-
plichtige leeftijd van vrouwen teruggebracht van vijftien naar veertien jaar.53 Maar 
vanaf 1955 werd fabrieksarbeid voor veertienjarige meisjes verboden.54 
 De dochters gingen aan het werk in een tijd waarin grote veranderingen in de 
werkgelegenheid voor vrouwen plaatsvonden. Zo was er van 1960 tot 1981 een 
(sterke) daling te zien van de werkzame vrouwelijke beroepsbevolking in de in-
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dustrie, landbouw, visserij en huiselijke diensten, terwijl er een stijging was in het 
bank- en verzekeringswezen, de zakelijke diensten en de dienstverlening.55 Typische 
vrouwenberoepen in de periode van 1975 tot 1991 zijn: secretaresse, typiste; huis-
houdelijk en verzorgend personeel; geneeskundige, verpleegkundige; huisbewaar-
der en schoonmaakpersoneel.56 
 In de periode van 1971 tot 1997 nam het aantal werkende vrouwen van 25 
tot 64 jaar sterk toe. Deze stijging deed zich vooral bij gehuwde vrouwen voor. In 
dezelfde periode gingen meer vrouwen vanaf vijftig jaar werken.57 Hierbij zijn wel 
verschillen naar opleidingsniveau. Zo nam in de periode van 1981 tot 1991 vooral 
het percentage werkende vrouwen met een middelbaar of hoger opleidingsniveau 
toe, terwijl het percentage werkende vrouwen met een lager opleidingsniveau juist 
afnam.58 In de periode van 1978 tot 1991 werkte meer dan driekwart van de wer-
kende vrouwen in deeltijd. Opvallend daarbij is dat het percentage vrouwen met 
een (kleine) deeltijdbaan daalt als het onderwijsniveau stijgt.59 
 De Bruijn brengt de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen na 1958 in 
verband met economische factoren, gezinsfactoren en de opkomst van de vrou-
wenbeweging. Als economische factoren noemt zij allereerst de toename van onge-
schoolde arbeid. De tekorten aan ongeschoolde en goedkope arbeidskrachten die 
hierdoor ontstonden, werden in eerste instantie opgevuld door gehuwde vrouwen. 
Gezinsfactoren die de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen verklaren, zijn 
de daling van het kindertal, waardoor vrouwen minder lang door kleine kinderen 
aan huis gebonden zijn en het verminderen van de omvang van het huishoudelijk 
werk door nieuwe apparatuur en betere behuizing. Het stijgende opleidingsniveau 
en de opkomst van de vrouwenbeweging eind jaren zestig met een voorkeur voor 
een herverdeling van de taken in de privé-sfeer en een herverdeling van arbeid in 
de openbare sfeer dragen volgens De Bruijn eveneens bij aan de toename van het 
aantal buitenshuis werkende vrouwen.60 
 Bij werkende vrouwen zijn verschillen zichtbaar die verband houden met hun 
gezinsachtergrond. Zo werkten meisjes en jonge vrouwen van veertien tot 29 jaar 
uit eenoudergezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd tijdens de Volkstelling in 
1971 vaker dan hun vrouwelijke leeftijdgenoten in tweeoudergezinnen.61 Hierbij 
is geen onderscheid gemaakt naar het ontstaan van de eenoudergezinnen. Maar uit 
een onderzoek onder jongeren geboren rond 1953 in eenoudergezinnen, van wie 
een van de ouders in 1970 of eerder was overleden, komt naar voren dat zij hun 
beroepsloopbaan op een iets hoger niveau beginnen dan kinderen uit een tweeou-
dergezin.62

 De dochters uit dit onderzoek kregen zelf kinderen in een tijd dat betaald zwan-
gerschaps- c.q. bevallingsverlof voor werkende gehuwde vrouwen nog bestond uit 
zes weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling en tenminste zes weken na 
de bevalling ter hoogte van het daarvoor verdiende “dagloon”. Deze regeling wordt 
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in 1990 uitgebreid naar totaal zestien weken betaald verlof.63 
Kinderopvang was destijds nog beperkt. Er zijn twee vormen van kinderopvang, 

namelijk georganiseerde (formele of geregelde of geïnstitutionaliseerde) voorzie-
ningen en niet-georganiseerde (informele of individueel georganiseerde) voorzie-
ningen. Daarnaast kan kinderopvang onderverdeeld worden in voorzieningen voor 
kinderen die nog niet naar de basisschool gaan en voorzieningen voor kinderen die 
naar de basisschool gaan.64 
 In de jaren zestig en zeventig nam de behoefte aan kinderopvang sterk toe. De 
eerste peuterspeelzalen ontstonden in de jaren zestig. Deze speelzalen waren opge-
zet door moeders om “een speelmilieu te vormen in aanvulling op de opvoeding 
thuis” maar boden vrouwen nauwelijks mogelijkheid om te werken. In 1970 ver-
enigden de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zich tot de Werkgemeenschap 
kindercentra in Nederland. Kinderopvang werd steeds meer gerelateerd aan de be-
vordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen. In 1977 ontstond het eerste 
gastouderproject waarbij gastouders tegen vergoeding in hun eigen woning voor de 
opvang van kinderen zorgden. Daarnaast was er de bedrijfsgerichte kinderopvang.  
Het gebruik van georganiseerde kinderopvang was nog zeer gering. In 1977 waren 
in totaal 5900 kinderen ingeschreven bij gesubsidieerde kinderdagverblijven. In 
1983 maakte 5% van de werkende moeders met één of meerdere kinderen van nul 
tot vier jaar gebruik van een kinderdagverblijf. Vijf jaar later was rond de 2,5% van 
de kinderen van nul tot vier jaar ingeschreven in een kinderdagverblijf en nog eens 
1% van de kinderen van vijf tot twaalf jaar ging naar de buitenschoolse opvang.65 
 Ondanks de toename van de werkgelegenheid voor vrouwen, verruiming van 
de wetgeving voor werkende vrouwen, uitbreiding van de kinderopvang en een 
stijging van het aantal werkende vrouwen bestonden er nog weerstanden tegen 
werkende moeders met jonge kinderen. Vrouwen die in de jaren zeventig en tachtig 
gingen werken, kregen te maken met “arbeid als diff uus recht voor vrouwen”, zoals 
Morée dat omschrijft. Vanaf de jaren zeventig waren er niet langer strikte gedrags-
voorschriften voor buitenshuis werken van moeders en werd een beroep gedaan 
op eigen verantwoordelijkheid en inzichten.66 Maar deze “keuzevrijheid” ging niet 
van harte. Zo blijkt uit damesbladen als “Libelle” en “Margriet” dat er destijds nog 
sprake was van een beperkte goedkeuring van het buitenshuis werken van vrouwen 
met kinderen.67 
 De norm dat een moeder met jonge kinderen thuis hoort te zijn, bleek in de 
jaren zeventig en tachtig nog in belangrijke mate van kracht te zijn. In 1975 was 
42% van de Nederlanders van mening dat het werken van gehuwde vrouwen met 
schoolgaande kinderen bezwaarlijk is, terwijl 56% werken bezwaarlijk vond, als 
kinderen naar een crèche zouden moeten. Vooral hoger opgeleide vrouwen vonden 
dat werken en zorgen samen kunnen gaan als er goede kinderopvang aanwezig is.68

In deze tijd, met een groot tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten en tegelijker-
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tijd uiteenlopende ideeën over het buitenshuis werken van moeders met jonge kin-
deren, waren veel  dochters uit dit onderzoek aan het werk, ook nadat ze getrouwd 
waren. Hoe zag hun arbeidsloopbaan eruit en wat waren hun drijfveren voor een 
baan buitenshuis? Welke oplossingen vonden ze om hun werk met de zorg voor 
hun kinderen te combineren? En in hoeverre komen hun eigen ervaringen met een 
moeder als kostwinner daarbij tot uiting? 
 Deze paragraaf bestaat uit drie delen: Het eerste deel gaat over de arbeidsloop-
banen van de dochters en de wijze waarop ze arbeid en zorg hebben gecombineerd. 
In het tweede deel komen enkele dochters kort aan het woord die te maken kregen 
met weerstanden toen ze als moeder met jonge kinderen gingen werken. In het laat-
ste deel wordt verder ingegaan op de invloed van jeugdervaringen van de dochters 
op de wijze waarop zij hun werk met de zorg voor hun kinderen combineerden. 

WERKEN EN ZORGEN 
De arbeidsloopbanen van de dochters en de wijze waarop zij omgingen met het 
combineren van werk en zorg is heel verschillend. Hierna vertellen twee dochters 
uitgebreid hierover. Allereerst komt Barbara aan het woord. Haar moeder werkte 
overdag en moest ’s avonds ook vaak werken. In hoofdstuk V over het combineren 
van arbeid en zorg door de moeders, vertelde Barbara over haar wisselende ervarin-
gen met oppas thuis. Daarna vertelt Marga hoe zij haar jeugddroom in vervulling 
liet gaan en over de wijze waarop zij haar werk en de zorg voor de kinderen combi-
neerde. Na de uitgebreide verhalen van Barbara en Marga volgt een samenvatting 
van de arbeidsloopbanen van de dochters uit dit onderzoek.

‘Dus ik heb eigenlijk altijd ook wel gewerkt’ 
Barbara werd al jong door haar moeder aan het werk gezet. Barbara: ‘Want ze leende 
me ook uit, ja heel makkelijk’. Zoals bij de wasserette, waar haar moeder vroeg: ‘Heb 
je hulp nodig? Barbara blijft wel’. Ze moest dan de hele middag in de wasserette de 
was uit de machines halen en opvouwen. Toen ze acht jaar was, bezorgde ze met 
haar oudere broertje folders voor de groenteman. ‘Doodeng vond ik dat, iedere keer 
dat donkere portiek op, met inhammetjes waar je nooit kon weten of daar soms een 
enge man stond of zo. Maar ja, dat had mijn moeder geregeld’, aldus Barbara. Op 
haar twaalfde ging ze in de weekenden werken in een hotel. ‘Dan ging je op de fi ets 
zaterdag en zondag van negen tot vijf uur hotel schoonmaken. Een oud hotel, met heel 
veel trapjes en geen lift. Je liep een hele lange eetzaal door met de stofzuiger achter je 
aan, smalle trappetjes op naar de nok. En dan zag ik al die mensen op het strand liggen 
in de zomer en dan dacht ik: oh, ik wou dat ik dat kon. Maar dat kon dus niet. Dus 
ik heb eigenlijk altijd ook wel gewerkt’. Barbara ging met haar vijftiende van school. 
Ze had toen anderhalf jaar mulo en een jaar huishoudschool gevolgd. Haar moe-
der werkte als secretaresse en Barbara bleef thuis om het huishouden te doen en te 
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zorgen voor haar jongere broertjes en zusjes. Later ging ze in een tearoom annex 
banketbakkerij werken. 
 Barbara trouwde op haar twintigste en bleef daarna werken: ‘In een vleeshal, bij 
een warenhuis en als vismeisje bij de VVV. Ja, je bent gewoon gewend om te werken, dat 
hoort erbij. Als je iets wilt hebben, dan moet je eerst zorgen dat je geld hebt om dat te 
kopen. Nou dat geld krijg je alleen maar als je werkt’. Nadat hun eerste kind was ge-
boren, ging ze in de avonduren werken als telefonisch enquêtrice: ‘Want dan hoefde 
ik mijn kind niet weg te brengen. Dan ging ik om zes uur weg. Hans was dan om half 
zes thuis, dan werd er gelijk gegeten en dan ging ik weg met de auto, daar werkte ik 
van half zeven tot tien uur. En dan was ik om tien over half elf thuis. Maar geen kind 
dat weggebracht moest worden en heel rustig’. Het enquêteerwerk heeft ze tien jaar 
gedaan. ‘Heerlijk vond ik dat. Dan kwam ik thuis, was de afwas gedaan, lekker rustig 
en dan ging je lekker nog eventjes met elkaar praten en wat drinken’. Toen haar derde 
kind twee maanden oud was, stapte ze een modewinkel binnen en vroeg: ‘Hebben 
jullie behoefte aan mensen voor de verkoop. Toen kon ik voor een gesprek komen en 
toen ben ik aangenomen’. Ze ging daar op de koopavond en op zaterdag werken. 
Haar jongste kind gaf ze nog borstvoeding. ‘Dus ik zeg: ik moet hem wel zelf voeden’. 
Haar man kwam dan met het kind naar de winkel. ‘Dan kon ik me even terugtrek-
ken daar in de winkel om hem te voeden en dan ging hij weer terug. En als ik dan 
thuis kwam, dan deed ik mijn jas uit, handen wassen, ging op de bank zitten en gelijk 
het kind voeden. Zo werkte dat, dat ging gewoon perfect. Zo heb ik dat eigenlijk altijd 
geregeld’. Barbara deed dit werk twaalf jaar. Toen de jongste naar de peuterspeelzaal 
ging, werd haar gevraagd om daar te komen werken: ‘Dat was het allerleukste van 
de hele wereld. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan’. Maar vanwege rugklachten moest 
ze er mee ophouden. Daarna ging ze werken als receptioniste in een verpleeghuis. 
‘Ja dat vond ik toch niet prettig, want dan was de jongste veel te lang alleen thuis’. Na 
een half jaar ging ze daar weg, omdat ze ook in de weekenden moest werken: ‘Op 
een gegeven moment heb je dat gehad op zaterdag werken, wil je gewoon met het gezin 
iets leuks doen’. Inmiddels had Barbara een baan aangeboden gekregen bij een mo-
dezaak. Ze kreeg daar een eigen afdeling en werkte parttime. Later vroegen ze haar 
of ze meer kon komen werken. Haar antwoord was: ‘Nee, want ik vind werken heel 
leuk, maar ik vind mijn gezin nog leuker. Dus als het kan met het werk en met mijn 
gezin dan vind ik het prima om een keer extra te moeten komen werken met ziekte of 
in de vakantieperiode. Maar mijn gezin vind ik het allerleukste en dat gaat voor’. 
 Barbara associeert het kostwinnerschap van haar moeder vooral met eenzaam-
heid in haar jeugdjaren en de slechte ervaringen die ze als klein kind had met oppas 
thuis. Ze wilde dat haar eigen kinderen niet aandoen en had vooraf besloten: ‘Als ik 
kinderen krijg, dan gaan ze niet naar school om over te blijven, ik ga ze niet wegbrengen 
naar een kinderdagverblijf. Ik wil er zelf voor zorgen. Dat is een consequentie omdat je 
dat zelf als niet leuk hebt ervaren. Dus ik had echt zoiets van, we kiezen voor kinderen 
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en dan kies ik er ook voor om ze niet weg te brengen’. Haar jeugdervaringen met een 
moeder als kostwinner, die overdag en regelmatig ook ’s avonds voor haar werk weg 
was, hebben haar keuzes duidelijk beïnvloed.

‘Een soort van kinderopvangnetwerk’
Marga ging op haar vijftiende na twee jaar mulo aan het werk in een drogisterij. 
Daar bleef ze vijf jaar. Ze volgde in de tussentijd een drogisterijopleiding, maar 
zakte voor het examen. 
 De jeugddroom van Marga was om naar het buitenland te gaan. ‘En toen dacht 
ik: hoe kom ik daar? Toen dacht ik: de verpleging’. Ze meldde zich aan bij een zie-
kenhuis. ‘Ik moest dus zeggen dat ik geen middelbare schooldiploma had en dat ik dus 
voor dat drogistendiploma ook niet geslaagd was. En ik weet nog, dat die directrice zei 
van: nou kind dat wordt nooit wat met jou, want jij maakt toch niks af ’. Maar Marga 
had hier andere ideeën over: ‘Ik denk, dat zul je nog wel eens zien. Dat heb ik niet 
tegen haar gezegd, maar ik denk, dat zul je dan wel zien’. De verpleegstersopleiding 
verliep niet zonder slag of stoot. Bij de afronding van de opleiding ontstonden er 
problemen, omdat ze vanwege ziekte te veel verzuimd zou hebben. ‘Ik denk: wat 
zullen we nou krijgen zeg. En ik ben naar die directeur gegaan. Ja, ik stapte dan ook 
overal op af ’. Marga had een goede relatie met de geneesheer-directeur. ‘Nou dus ik 
stormde bij hem binnen en ik zeg: nou ja, wat er nu aan de hand is? Ik krijg een brief, 
ik mag geen examen doen. En u weet dat ik alles goed doe en goede cijfers haal. Hoe kan 
dat nou, dat kan toch niet mogelijk zijn?’ De geneesheer-directeur beloofde de zaak 
uit te zoeken’.
Na twee weken kreeg ze tijdens een keukendienst een reactie. ‘En de telefoon gaat in 
de keuken en ik zeg: ja, met Marga. Want ik dacht, nou er komt zeker nog iets uit de 
keuken’. Maar het bleek de geneesheer-directeur te zijn: ‘Zuster, u spreekt met dokter 
De Ridder. We zijn nog niet op een tutoyeerbasis, maar ik neem aan dat ik met zuster 
Bloem spreek. Heeft u tijd om even bij me te komen. Ik zeg: meteen’. De directeur had 
de zaak uitgezocht en de aanvankelijke weigering bleek op een misverstand te be-
rusten. ‘Hij zegt: u kunt examen doen. En met echt een blije lach van nou hè, dat ga je 
dan ook maar eens eventjes doen’. 
 Nadat Marga haar diploma had gehaald, ging ze naar het buitenland en ont-
moette daar de man met wie ze later trouwde. Ze kregen twee kinderen en ze hield 
tijdelijk op met werken. Nadat ze weer terug in Nederland waren, ging Marga 
parttime werken. De jongste was op dat moment vier jaar. De kinderen werden 
opgevangen in een soort “kinderopvangnetwerk”. ‘Dan had iedereen een paar dagen 
of een dag vrij. De een wilde studeren, de ander wilde gewoon winkelen of weet ik veel 
wat doen. Daar hadden we ook een lokaal voor. We zorgden voor elkaars kinderen’. 
 Later vertrokken ze weer naar het buitenland, waar Marga tijdelijk ging werken 
als kleuterleidster. Tijdens haar werk was er iemand die op de kinderen paste. Toen 
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de kinderen in 1980 naar de middelbare school moesten, besloten ze terug te keren 
naar Nederland. In die tijd van toenemende werkloosheid lukte het haar man niet 
om werk te vinden. Marga: ‘Toen op een gegeven moment zei ik van: nou, weet je wat 
ik doe, ik ga solliciteren en dan word jij huisman. Als het voor jou moeilijk is om aan 
een baan te komen en ik kan makkelijk een baan krijgen, dan doen we dat’. Zo begon 
Marga aan haar nieuwe carrière. Eerst had ze een kantoorbaan in een ziekenhuis, 
maar haar ambities lagen hoger. Ze volgde een managementcursus en werd daarna 
aangenomen als hoofd zorg en huishouding bij een verzorgingstehuis, waar ze na 
verloop van tijd adjunct-directeur werd. Na haar pensionering werd ze contactper-
soon van een klachtencommissie in een verzorgingshuis. Daarnaast is ze vrijwilliger 
bij een centrum voor natuureducatie en secretaris van een plaatselijke vereniging: 
‘Dus mijn dagen zijn gevuld’, verzekert Marga mij aan het eind van het interview. 
 Marga weet al jong wat ze wil en ze laat zich niet weerhouden van haar plannen. 
Net als Jos, herkende Marga mensen die vertrouwen in haar hebben. Wanneer ze 
hierover vertelt, is tevens te horen hoe formeel arbeidsverhoudingen waren in het 
ziekenhuis waar ze haar opleiding volgde: ze sprak leidinggevenden met “u” en de 
achternaam aan, maar omgekeerd werd Marga als leerling-verpleegkundige even-
eens door leidinggevenden met “u” en haar achternaam aangesproken. 

Uit de verhalen van Barbara en Marga komt naar voren hoe banen hun kwamen 
“aanwaaien”. Tevens vallen veranderingen met kinderopvang op. Terwijl de moe-
ders die in de jaren vijftig kostwinner waren hier zelf voor moesten zorgen, is in het 
verhaal van Barbara te horen hoe een werkgever haar faciliteiten biedt om haar baby 
op haar werk te voeden en vertelt Marga, die in een grote stad woonde, over een 
“kinderopvangnetwerk” georganiseerd door vrijwilligers. Zo klinkt door hoe het 
maatschappelijk klimaat jegens werkende moeders met jonge kinderen in de jaren 
tachtig is veranderd. Maar bovenal zijn Barbara en Marga vrouwen die iedere keer 
mogelijkheden zien om hun werk en de zorg voor hun kinderen zo te combineren 
dat het voor hen aanvaardbaar is. Opmerkelijk is voorts dat hun echtgenoten (tijde-
lijk) voor het gezin zorgen als zij aan het werk zijn. Na de ervaringen van Barbara en 
Marga volgt hierna een korte samenvatting van de werkpatronen van de dochters 
uit dit onderzoek.

De leeftijd waarop de dochters aan het werk gingen, komt meestal overeen met 
de leeftijd waarop ze het voltijds onderwijs verlieten. Van de zeventien dochters 
van wie de vader jong overleden was, begonnen er acht tussen hun veertiende en 
zestiende jaar te werken, vijf waren zeventien of achttien jaar en vier dochters be-
gonnen aan hun eerste baan toen ze negentien jaar of ouder waren. Ook de zestien 
dochters van gescheiden ouders en de dochter van een ongehuwde moeder begon-
nen op jonge leeftijd te werken: negen dochters begonnen tussen hun veertiende 
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en zestiende met hun eerste baan, drie waren zeventien of achttien jaar en vier zijn 
gaan werken toen ze negentien jaar of ouder waren. De dochter van een ongehuwde 
moeder begon op haar vijftiende te werken.
 Landelijk had een kwart van de vrouwen geboren tussen 1931 en 1950 op ruim 
vijftienjarige leeftijd haar eerste baan, de helft werkte als ze ruim zeventien jaar zijn 
en op twintigjarige leeftijd werkte driekwart van de vrouwen.69 

De meeste dochters met een jong overleden vader stopten met werken na de ge-
boorte van hun eerste kind. Een dochter stopte toen ze ging trouwen. Vijf dochters 
bleven doorwerken, van wie er één geen kinderen heeft gekregen. De meesten die 
gestopt waren met werken, gingen later weer aan de slag. De periode hiertussen 
varieerde van een jaar tot negentien jaar. De meesten gingen na vier tot acht jaar 
weer werken.
 Tien dochters van gescheiden ouders stopten eveneens met werken na de ge-
boorte van hun eerste kind, evenals de dochter van een ongehuwde moeder. Vijf 
dochters bleven doorwerken, van wie één kinderloos was. De meeste dochters van 
gescheiden ouders die hun baan hadden beëindigd, gingen later weer werken. De 
periode daartussen, het zogenaamde “kinderdal” varieerde van een jaar tot vijfen-
twintig jaar. De meesten hervatten na drie tot zeven jaar hun werk.

WEERSTANDEN

De weerstand tegen beroepsarbeid door moeders met jonge kinderen die in de 
jaren vijftig bestond, klonk een enkele keer ook door in de levensverhalen van de 
dochters. 
 Hierna vertellen twee dochters hierover. Allereerst komt Carla aan het woord. 
Ze heeft na de h.b.s. een eenjarige secretaresseopleiding gevolgd. Ze trouwde op 
haar twintigste en ze kregen twee kinderen. Na twaalf jaar huwelijk scheidde ze in 
1975 van haar man vanwege overspel en “losse handjes”. Na haar echtscheiding 
verhuisde ze naar een dorp. Daarna vertelt Roos over reacties uit haar omgeving 
toen ze weer ging werken. Haar moeder, die na het overlijden van haar man de 
winkel had voortgezet, stimuleerde Roos om te gaan werken. Maar haar omgeving 
dacht hier anders over.

‘Al die nieuwlichterij’
Carla begon na haar echtscheiding, met fi nanciële hulp van haar moeder, een uni-
versitaire studie. Ze had toen oppas voor haar kinderen nodig. De jongste ging naar 
een crèche in een naburige gemeente, omdat er in het dorp waar ze woonde geen 
crèche was. Haar oudste kind had ze ingeschreven op een basisschool, omdat daar 
overblijff aciliteiten zouden zijn. Op een gegeven moment kreeg ze een telefoontje 
van het schoolhoofd. ‘Of ik even over het probleem wilde komen praten. En toen 
kwam ik op school en toen vroeg ik wat het probleem was. Ja, het feit dat mijn kind een 
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paar keer in de week moest overblijven. Ik zei: ik heb het toch allemaal uitgelegd, voor 
de vakantie, dat ik hier kwam wonen en dat hij alleen maar naar school kon waar die 
mogelijkheid was omdat ik naar college moest. En toen zei hij: ja, al die nieuwlichterij 
die vrouwen die allemaal maar zo nodig leuke dingen moeten gaan doen, daar kunnen 
we geen rekening mee houden. Ik zei: nou dat heeft u niet gezegd. Ik zeg: bovendien zijn 
het niet alleen maar leuke dingen, ik moet de kost gaan verdienen en die studie moet 
ik doen en het lukt mij niet altijd om tussen de middag thuis te zijn’. De toegezegde 
opvang tussen de middag bleek in de praktijk dus niet mogelijk te zijn. Carla ging 
daarna op zoek naar gastgezinnen, maar ook toen stuitte ze op weerstanden. ‘Die 
bemoeiden zich er ook mee. Die zeiden: ja, dat is helemaal niet goed hoor voor zo’n kind 
dat hij niet tussen de middag thuis kan komen’. Uiteindelijk kon ze haar kind op een 
andere school plaatsen waar ze wel een vorm van opvang hadden. 

‘Jij pikt een baan van een man in’
Roos bleef thuis toen ze kinderen kreeg. Maar haar moeder stimuleerde haar om 
weer te gaan werken. Roos: ‘Toen heeft mijn moeder gezegd: zoek nou echt een leuk 
baantje, ik ga de kinderen van school halen, dan probeer je een baan te krijgen voor 
halve dagen’. Toen ze in 1970 weer ging werken, kreeg ze te maken met aarzelingen 
en weerstanden uit haar nabije omgeving. Roos: ‘Mijn man die vond zoiets altijd van 
straks dan denken de mensen dat ik je niet kan onderhouden’. Ook haar zusters heb-
ben er moeite mee. Roos: ‘Want toen in die tijd was het ook zo, dat je op een gegeven 
moment werkloosheid had en dan zeiden ze tegen mij: ja, jij pikt een baan van een man 
in’. Maar Roos is zich goed bewust van haar positie op de arbeidsmarkt. ‘Dan zei 
ik: ja, maar dat is helemaal niet waar, want geen man wil voor dat geld werken wat ik 
doe natuurlijk’. 
 In de reacties waar Carla en Roos mee geconfronteerd werden toen ze weer 
gingen werken, klinkt door welke weerstanden er in die tijd waren tegen werkende 
moeders met kinderen. De weerstanden die hiervoor uit landelijk onderzoek naar 
voren kwamen, komen zo tot uiting in de levensverhalen van Carla en Roos. 

VAN MOEDER OP DOCHTER?
De dochters lieten zich voor het combineren van hun werk met de zorg voor hun 
kinderen vaak leiden door ervaringen tijdens hun jeugdjaren. Barbara vertelde hier-
voor hoe zij, na slechte ervaringen in haar jeugdjaren met kinderopvang, haar werk 
zo regelde dat zij of haar man voor de kinderen konden zorgen. 
 Andere dochters kozen ervoor om thuis te blijven toen hun kinderen jong waren. 
In hun levensverhalen leggen ze hiervoor regelmatig een verband met ervaringen uit 
hun jeugdjaren. Een voorbeeld hiervan is Anne. Haar moeder was overdag op haar 
werk. Anne koos ervoor om thuis te blijven. Anne: ‘Ik wilde een ouderwetse moeder 
zijn die thuis zat met de thee en koekjes’, vertelt ze lachend. Als ze hieraan terugdenkt, 
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zegt ze: ‘Ik denk dat ik heel bewust hiervoor gekozen heb, omdat ik dat zelf zo gemist 
heb’. Ook Sylvia koos ervoor om thuis te blijven. Haar moeder was vaak vermoeid 
wanneer ze van haar werk kwam. Ze had weinig tijd en energie om bezoek te ont-
vangen. Toen Sylvia later zelf kinderen kreeg, stelde ze haar huis open voor anderen. 
‘Dat zorgen dat het voor die kinderen gezellig is, dat die maatjes over de vloer hebben, 
dat is heel sterk een reactie geweest op vroeger thuis’. 

De vaders van Anne en Sylvia waren jong overleden. Maar in de verhalen van 
de dochters van gescheiden ouders klinkt eveneens door hoe jeugdervaringen van 
invloed kunnen zijn op de wijze waarop zij later omgaan met het combineren van 
werk en zorg. Sommige dochters kozen er nadrukkelijk voor om thuis te blijven 
toen ze kinderen kregen. Een voorbeeld hiervan is Trees: ‘Ik wilde geen werkende 
moeder zijn’. Haar besluit hangt samen met haar jeugdervaringen: ‘Omdat mijn 
eigen moeder altijd aan het werk was. Dus, dat heb ik nooit gewild. Nee’. 

Soms hebben dochters het combineren van arbeid en zorg door hun moeder niet 
als bezwaarlijk ervaren. Hierover vertellen Marion en Fleur. 
 De moeder van Marion werkte in de gezondheidszorg en had vaak nachtdien-
sten. Toen ze zelf kinderen kreeg en weer ging werken, schakelde ze een buurvrouw 
in. Marion: ‘Ik had een hele lieve buurvrouw, die had ook twee kinderen van dezelfde 
leeftijd. Zij ving mijn kinderen op tussen de middag en die hield ze dan verder in de 
gaten’. Marion legt hierbij een verband met de ervaringen uit haar jeugdjaren. ‘Of 
dat nou is omdat je zelf daaraan gewend was om dat zo te doen, alleen thuis te komen, 
hè? Want als ik ’s middags uit school thuis kwam dan lag mijn moeder nog te slapen. Ze 
was er wel, maar ze was er ook niet’, aldus Marion. 
 En Fleur, die waardering uitte voor de meisjes die in haar jeugdjaren oppasten 
als haar moeder aan het werk was, vertelt hoe ze na de geboorte van het eerste kind 
parttime bij een bevriende relatie ging werken. ’In de tijden dat ik daar naar toe ging, 
nam ik de baby mee in een reismandje, zette ik gewoon bij mij op kantoor neer. Dat 
was natuurlijk zo, ja, wat moet ik zeggen, gezellig vriendelijk. Dat kon allemaal’. Later 
schakelt ze een vriendin in. Fleur: ‘Zij was thuis en had ook een kindje en wilde wel 
graag oppassen. Dus daar bracht ik dan ons zoontje als ik aan het werk was’. En toen 
de kinderen groter waren, pasten schoolmeisjes op.  

En ten slotte is er de bijzondere ervaring van Merel, de dochter van een onge-
huwde moeder. Merel was in haar jeugdjaren ondergebracht bij verschillende fami-
lieleden. Toen ze na haar echtscheiding ging studeren en werken, paste haar moeder 
op de kinderen. Merel: ‘Dat was voor haar eigenlijk de eerste keer in haar leven dat ze 
kon zorgen voor kinderen. Voor mij had ze wel materieel gezorgd en op zondag was er 
een soort bezoekregeling of omgangsregeling, maar ze kon mij niet met alledaagse dingen 
zien spelen en fantaseren, met poppen. Nou ja, noem het maar op. Dus dat was voor 
haar echt niet op herhaling, maar: ja, nu kan ik dat toch nog meemaken’. 
 Negatieve ervaringen in de jeugdjaren van de dochters konden er dus regelmatig 
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toe leiden dat zij (tijdelijk) thuis bleven zolang hun kinderen jong waren. Andere 
dochters, die min of meer positieve ervaringen hadden met het combineren van 
arbeid en zorg door hun moeder, volgden soms het voorbeeld van hun moeder of 
maakten gebruik van voorzieningen voor kinderopvang. Dochters schakelden re-
gelmatig hun moeder in om op de kinderen te passen, soms werden buurvrouwen 
ingeschakeld of een oppas thuis. Sommige dochters konden hun werk bij of in huis 
organiseren, waardoor ze werken en zorgen gemakkelijk konden combineren.

Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de oplossingen van de moeders 
die in de jaren vijftig kostwinner waren en die van de dochters, dan valt allereerst op 
dat de dochters, als ze dichtbij of in grote steden woonden, vaak gebruik maakten 
van georganiseerde kinderopvang. De groei van deze vorm van opvang wordt zo in 
de verhalen van de moeders en dochters zichtbaar. De dochters vertelden ook regel-
matig dat hun man voor de kinderen zorgde wanneer ze aan het werk waren. Vooral 
dochters van gescheiden ouders schakelden hun man regelmatig in. Voorts valt op 
dat de inwonende oppas of huishoudster, waar enkele dochters in hun jeugdjaren 
mee te maken kregen, in de verhalen van de dochters niet voorkomt. De dochters 
maakten vooral gebruik van bekenden die op hun kinderen kwamen passen. 

8.5 CARRIERE MAKEN

In 1990 constateert Morée dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in “vrijwel per-
spectiefl oze banen, de zogenaamde dead-end jobs, die hun werk frustreren”. Zon-
der dat opleiding een doorslaggevende factor is, hebben vrouwen slechts toegang 
tot bepaalde gedeelten van het arbeidsbestel, zijn oververtegenwoordigd in lagere 
functies en hebben minder vooruitzichten op doorstroming naar andere functies 
dan mannen.70 Uit gegevens van werkende vrouwen van 1977 tot 1991, de periode 
waarin de dochters veelal werkten, komt naar voren dat vrouwen in vergelijking met 
mannen in hun beroepsloopbaan minder doorstromen naar hogere functieniveaus. 
“Vrouwen starten op een lager niveau dan mannen en zullen deze achterstand in 
hun loopbaan niet inhalen”.71 Bros voegt daar nog een andere dimensie aan toe. Zij 
constateert op grond van de door haar onderzochte generatie geboren rond 1958, 
dat vrouwen hun beroepsloopbaan wel in een gemiddeld hogere klassenpositie star-
ten, maar de loopbaan van mannen vertoont vaker een stijgende lijn.72 
 Een mogelijke verklaring voor de minder opgaande lijn in de carrière van vrou-
wen is het “kinderdal”, dat in de levens van veel vrouwen zichtbaar wordt, wanneer 
ze tijdelijk ophouden met werken na de komst van kinderen.73 Vrouwen die na 
enige tijd weer willen gaan werken, worden omschreven als “herintreedster”, een 
vrouw die “zonder werkkring is, en na een substantiële periode van afwezigheid op 
de arbeidsmarkt (weer) wil gaan werken”.74
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De houding van ouders blijkt van invloed te zijn op de school- en beroepsloop-
baan van kinderen.75 Dit blijkt uit onderzoek waarbij de school- en beroepsloopba-
nen van mannen en vrouwen die in 1965 het basisonderwijs verlieten tot hun 35e 
jaar zijn gevolgd. De onderzoeksgroep was rond 1953 geboren en komt in leeftijd 
dus overeen met de leeftijd van de jongste dochters uit dit onderzoek. Diederen con-
stateert dat, als ouders vinden dat de beroepskeuze voor meisjes niet belangrijk is, zij 
op school minder presteren en een lager opleidingsniveau bereiken. Verder blijkt dat 
ouders bij meisjes minder de neiging hebben om te zeggen dat ze bij de kans op een 
goede baan of positieverbetering bepaalde inconveniënten moeten accepteren. Ook 
de gezinssamenstelling blijkt van invloed te zijn op de beroepsloopbaan. Zo blijkt 
de beroepsloopbaan van kinderen, van wie een van de ouders in 1970 of eerder was 
overleden, op een iets hoger niveau te beginnen dan van kinderen uit een volledig 
gezin.76 Uit een onderzoek onder kinderen van gescheiden ouders komt voorts naar 
voren dat, als de moeder over veel hulpbronnen (fi nanciën, opleiding) beschikt, er 
geen eff ect van echtscheiding op de beroepsloopbaan van de kinderen is. Wanneer 
de vader veel hulpbronnen bezit en de moeder weinig, is het eff ect van de echt-
scheiding op de beroepsloopbaan van het kind groot. Maar het eff ect hiervan op de 
beroepsloopbaan is minder dan op de opleidingscarrière van kinderen.77 
 Hierna volgen de verhalen van twee dochters die er in slaagden behoorlijk car-
rière te maken. Allereerst laat het levensverhaal van Magda zien hoe jeugdervarin-
gen van invloed waren op haar levensloop. Daarna vertelt Els hoe zij werk, scholing 
en zorg voor haar kinderen combineerde en carrière maakte. 

De enige vrouw wereldwijd in deze positie
Het levensverhaal van Magda gaat over drijfveren om te werken, carrière maken en 
daarbij het voorbeeld van haar moeder als kostwinner. Magda ging na de mulo een 
jaar naar het buitenland. Nadat ze weer terug in Nederland was, werd ze telefoniste, 
daarna ging ze op een kantoor werken. Ze trouwde toen ze 23 jaar was en ging 
samen met haar man naar het buitenland. Daar werkte ze als secretaresse en later 
werd ze inkoopassistente. Na elf jaar huwelijk scheidde ze van haar man. ‘Ik heb 
dus me toen meer en meer op mijn werk geconcentreerd, want het idee thuis te blijven, 
dat is eigenlijk nooit in mijn hoofd opgekomen. Zelfs als ik kinderen had gehad, was ik 
blijven werken’. 
 Magda werd secretaresse bij een internationaal bedrijf in de Verenigde Staten. 
Een jaar later werd ze assistent inkoop. Maar collega’s begonnen haar tegen te wer-
ken: ‘Ik was eigenlijk in hun ogen een beetje te goed voor mijn werk en ik spaarde 
natuurlijk nooit mijn kritiek. Doe ik nog steeds niet, dat geeft me nog steeds regelmatig 
problemen in mijn werk. Ik wilde meer. Ik wilde dus een hogere positie en ik was dus 
ook een gevaar voor mijn afdelingschef ’. Magda werd daarna bij dezelfde onderne-
ming “administrative manager” en toen ze een fabriek gingen bouwen in Europa 
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werd ze daar inkoopleider. Ook toen ondervond ze tegenwerking en ze besloot in 
overleg met de directie weg te gaan. In 1992 werd ze op 47-jarige leeftijd voor het 
eerst in haar leven werkloos. 
 Na drie maanden kreeg ze een baan als “managing director” van een inkoop-
organisatie van een internationale onderneming aangeboden. Ze kreeg de leiding 
van de centrale inkoop voor twaalf fabrieken in Europa. ‘Ik was natuurlijk de enige 
vrouw in deze positie. Ik was ook in die tijd, in een grote Amerikaanse fi rma die dus 
wereldwijd werkte, de eerste vrouwelijke “director”’. Magda werd snel geaccepteerd 
door haar mannelijke collega’s. Als ze terugdenkt aan deze succesvolle periode, zegt 
ze: ‘Als je dus ontzettend veel plezier in je werk hebt, wat ik had, ik voelde mij dus wer-
kelijk door mijn collega’s, door mijn leveranciers, door iedereen voor vol aangezien, dan 
heb je ook succes. Dus het was werkelijk het summum van mijn carrière’. 
 Na een reorganisatie werd ze overgeplaatst naar Azië. Maar Magda had daar naar 
eigen zeggen te weinig te doen en in overleg met haar Amerikaanse baas kreeg ze 
offi  cieel ontslag. Ze ontving een geldbedrag en werd zo, op haar 55e, weer werkloos. 
Na vijf maanden vond Magda een baan bij een bedrijf in Duitsland als inkoper van 
hoogwaardige machines. Het was voor haar min of meer een achteruitgang in haar 
loopbaan. Maar doordat ze in een andere sector kwam, vond ze dit niet erg. ‘Het 
salaris was altijd nog goed genoeg om van te leven. En wat heel erg belangrijk was, want 
ik ben geen makkelijk persoon, is dat ik in een heel internationale omgeving werk’.
 Magda omschrijft zichzelf regelmatig als ‘geen makkelijk persoon’. Magda zegt 
hierover: ‘Ik wil wel dezelfde mogelijkheid hebben als de mannen. Die heb ik dus ook 
gehad. Ik heb dus heel duidelijk mogelijkheden gehad’. Ze stelt met nadruk dat ze 
nooit gediscrimineerd werd, omdat ze een vrouw was, maar noemt wel een andere 
vorm van discriminatie. ‘Ik ben gediscrimineerd geweest door mijn persoonlijkheid. 
Maar ik sta voor mijn persoonlijkheid, ik sta er open voor, ik accepteer mezelf en ik 
verwacht dat andere mensen mij ook accepteren. En degenen die mij niet accepteren, 
nou ja, jammer. Ik wil in mijn leven misschien niet zozeer dat mensen me graag mogen, 
ik wil dat mensen me respecteren’, aldus Magda. Ze zegt over zichzelf: ‘Ik ben erg kri-
tisch. Mijn moeder zegt dan lastig. Ik denk: van wie zou ik dat toch hebben?’ 

Als Magda nadenkt over de betekenis van het kostwinnerschap van haar moeder 
voor haar eigen leven, zegt ze: ‘Als mijn moeder huisvrouw was geweest, dan was ik 
nooit geworden wat ik ben geworden. Daar ben ik van overtuigd’. Als ik haar vraag 
hoe dat komt, zegt ze: ‘Het feit dus dat je heel vroeg leert dat je voor jezelf moet zor-
gen. Als mijn moeder niet had gewerkt dan was ik waarschijnlijk toch pas veel later 
gaan werken, maar dan het traditionele verloop van de vrouw in de jaren zestig: als je 
trouwde, dan bleef je thuis, werd je huisvrouw, kreeg je kinderen. Dan ging je misschien 
later als de kinderen naar school waren, wel weer werken. Als mijn moeder niet gewerkt 
had, dan had ik waarschijnlijk precies hetzelfde verloop gehad. Het is heel duidelijk dat 
het leven wat ik gewend ben daar op terug te voeren is’.



236

 Magda ziet voor haar carrière een verband met de boodschap die ze van haar 
moeder heeft meegekregen. ‘Mijn moeder heeft geleerd, hoe klein ik ook was, dat ik 
moet vechten. Ja, jongens die hebben het wat makkelijker, maar als meisje, als vrouw 
moet je vechten’. Magda laat ook een intergenerationeel patroon van carrière maken 
zien. Haar moeder klom op van boekhouder tot cheffi  n van een afdeling. Magda 
begon als telefoniste, werd daarna “managing director” bij een internationaal con-
cern en beëindigde haar loopbaan als inkoper van hoogwaardige machines. Zowel 
moeder als dochter namen uitzonderlijke posities in. 

‘Ik ben eigenlijk altijd blijven werken’
Els ging na de mulo naar de havo, maar maakte die niet af. Ze ging daarna werken 
in een kindertehuis, waar ze als leidster in een groep kinderen werkte. Els: ‘Ik heb 
altijd het gevoel gehad van ik kan het al en ik weet het al, maar je telt niet als je niet het 
diploma hebt. Dus ik moet een diploma halen’. Ze ging werken in de buitenschoolse 
opvang en volgde de opleiding maatschappelijk werk. ‘Dan deed ik gedeeltelijk met 
de kinderen zelf werken en gedeeltelijk dus de begeleiding van de mensen die daar werk-
ten. En daar heb ik heel veel mazzel mee gehad, want er was een regel dat je dus binnen 
werktijd naar school kon. Ik was voor vijf dagen in dienst en ik werkte drie dagen en 
ging twee dagen naar school. Dus dat was heel gunstig natuurlijk’.
 Els had daarna verschillende banen: in de drughulpverlening, als directeur van 
een buitenschoolse opvang en later als coördinator van een werkloosheidsproject. 
Tijdens haar opleiding tot maatschappelijk werker kreeg ze het eerste kind en ter-
wijl ze coördinator was bij het werkloosheidsproject kreeg ze haar tweede. Els over 
het combineren van studeren, werken en zorgen: ‘Ik ben gewoon naar school geweest 
tot het laatste moment en toen mijn dochter geboren was, ben ik ook eigenlijk vrijwel 
meteen weer naar school gegaan. Ik voedde haar zelf, dus ik kolfde dan. Ook bij het 
kinderdagverblijf waar ik werkte, deed ik dat’. Na drie maanden was er een plaats 
op een kinderdagverblijf voor vier dagen in de week. Haar man en moeder pasten 
afwisselend de vijfde dag op. Haar man heeft altijd vier dagen in de week gewerkt 
en later ging Els eveneens vier dagen werken, zodat ze beiden een dag voor de kin-
deren konden zorgen. Els: ‘Ik ben eigenlijk altijd blijven werken, ik ben nooit gestopt 
met werken’. Na de deeltijd hbo maatschappelijk werk, volgde ze de Voortgezette 
opleiding van twee jaar. Daarna werd Els sectorcoördinator bij een welzijnsstich-
ting. Ze deed dit werk zeven jaar en werd daarna directeur van een stichting voor 
kinderopvang. Na drie jaar kreeg ze een baan als kwaliteitsmanager bij een stichting 
voor kinderopvang en van daar uit wordt ze beleidsmedewerker kinderopvang bij 
een landelijke organisatie.  
  Ook bij Els is een opgaande lijn in haar carrière te zien. Opvallend in haar 
verhaal is voorts hoe ze door faciliteiten van haar werkgever kon studeren. In ver-
gelijking met Gerda, die twintig jaar eerder in dezelfde sector haar werk met haar 
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studie moest combineren, is er dan wel erg veel veranderd. Voor Els zijn er goede 
mogelijkheden om opleiding, werk en zorg voor de kinderen te combineren. Ook 
haar man neemt een deel van de zorgtaken voor zijn rekening. Hij lijkt zo, net als 
de echtgenoten van enkele andere dochters, een voorbeeld te zijn van mannen die 
meer tijd aan zorgtaken besteden.78 

Opmerkelijk is dat veel dochters uit dit onderzoek carrière maakten. Zo is bij vijftien 
van de 34 dochters een aanzienlijk opgaande lijn in hun loopbaan waarneembaar.
 Van de zeventien dochters, van wie de vader jong is overleden, is bij zeven een 
(sterk) opgaande lijn in hun loopbaan zichtbaar: Carla begint als secretaresse en 
wordt later docent aan een middelbare school en begint een eigen bureau voor 
taaltrainingen, Corrie begint met kantoorwerk en wordt uiteindelijk docent en 
coördinator deeltijdopleidingen van een mbo, Els begint als ongediplomeerd kin-
derleidster en wordt uiteindelijk beleidsmedewerker bij een landelijke organisatie, 
Gerda wordt van winkelierster docent aan een huishoudschool, Mieke begint als 
winkelmeisje en wordt procuratiehouder van een eigen bedrijf, Roos klimt op van 
winkelmeisje tot hoofd boekverwerking van een bibliotheek en Sylvia klimt op van 
assistente in een groepspraktijk tot teamleider NT2. De andere dochters met een 
jong overleden vader blijven ongeveer op hetzelfde niveau werken. Ze werken aan 
het eind van hun loopbaan als apothekersassistente, boerin, conciërge, facturiste, 
huiskamerassistente, secretaresse of verkoopster.

Ook bij acht van de zestien dochters van gescheiden ouders en de dochter van 
een ongehuwde moeder is deze tendens te zien: Fleur begint als secretaresse en 
wordt later hoofd algemene zaken van een zorginstelling, Ina begint als secretaresse 
en wordt uiteindelijk hoofd secretariaat, Jos klimt op van winkelmeisje tot me-
disch secretaresse, Magda klimt op van telefoniste tot “managing director” van een 
international, Marga begint als ongediplomeerd verkoopster en klimt uiteindelijk 
op tot adjunct-directeur van een zorginstelling, Marion ontwikkelt zich van kan-
toormedewerkster tot assistent productmanager, Natasja wordt van verpleeghulp 
later mede-eigenaar van een bedrijf en Rina wordt van administratief assistente 
uiteindelijk directeur van een bedrijfsopleidingencentrum. En Merel, de dochter 
van een ongehuwde moeder, wordt van assistente op de postkamer uiteindelijk 
maatschappelijk werker. 
 De andere dochters van gescheiden ouders blijven ongeveer op hetzelfde niveau 
werken. Aan het eind van hun loopbaan werken ze als verzorgende, secretaresse, 
administratief medewerkster of verkoopster.

Een groot gedeelte van de carrières van de dochters speelde zich af in de quar-
taire sector, een sector waar in de jaren tachtig en negentig in vergelijking met de 
marktsector relatief veel vrouwen en zeer veel hoogopgeleiden werkzaam waren.79 
De carrières van de dochters wijken sterk af van landelijke cijfers van hun leeftijds-
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groep. Uit deze cijfers blijkt dat de carrièrekansen voor vrouwen van hun generatie ge-
ring zijn en vrouwen minder naar hogere functieniveaus doorstromen dan mannen.80 

De ontwikkelingen in de loopbanen van de dochters komen min of meer overeen 
met de bevindingen van Diederen, die constateert dat er relatief veel tegenstanders 
van een traditionele sekse-rolverdeling te vinden zijn, als de jeugdjaren voor een 
deel zijn doorgebracht binnen een onvolledig gezin.81 Het kostwinnerschap van de 
moeders waar de dochters ervaring mee hadden, vormde waarschijnlijk een belang-
rijke drijfveer in de arbeidsloopbaan van de dochters. Morée constateert in haar 
onderzoek naar buitenshuis werkende vrouwen in de jaren zeventig en tachtig: “Al-
leen degenen die ervaring hadden met of zich zeer bewust waren van de instabiliteit 
van relaties beschouwden zichzelf als (mede)kostwinner”.82 De loopbanen van de 
dochters uit dit onderzoek lijken deze constatering van Morée te bevestigen.
 Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de verhalen van de moeders over 
hun werk in hoofdstuk IV, dan valt op dat enkele moeders vertelden dat zij een lei-
dinggevende positie hadden bereikt. Ook sommige dochters van wie de moeder al 
was overleden, vertelden over een (bescheiden) carrière van hun moeder. Zo begon 
de moeder van Corrie na het overlijden van haar man als schoonmaakster. Later 
werd haar moeder conciërge op een school. Bij Ina is eveneens een stijgende lijn in 
het werk van haar moeder te zien. Haar moeder werd na haar echtscheiding werk-
ster, maar zij klom op tot hoofd algemene dienst van een bedrijf. Ook de moeder 
van Jos begon als werkster, later werd ze verkoopster. 
 En dan zijn er nog de verhalen van twee dochters over moeders die eerst in de 
huishouding gingen werken, om later een opleiding in de gezondheidszorg te kun-
nen volgen. Zo ging de moeder van Marion eerst een paar jaar in de huishouding 
werken om daarna in een ziekenhuis de opleiding tot verpleegster volgen. En de 
moeder van Trees werkte een paar jaar als dienstbode om geld te sparen voor de 
opleiding tot verloskundige.
 Veel dochters hadden in hun jeugdjaren dus meegemaakt hoe er in de loopbaan 
van hun moeder een stijgende lijn zat. De dochters leggen in hun levensverhalen 
geen directe verbinding tussen hun eigen carrière en de opgaande lijn in de loop-
baan van hun moeder. Maar misschien zijn de jeugdervaringen van de dochters 
toch ook van invloed geweest op hun eigen carrière.
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8.6 TERUGBLIK

“Je leven zelf vorm geven” lijkt, net als voor de moeders die in de jaren vijftig 
kostwinner waren, ook voor de dochters uit dit onderzoek op te gaan. In de le-
vensverhalen over leren en werken worden in grote lijnen drie patronen zichtbaar, 
patronen waarin de dochters afwijken van hun vrouwelijke leeftijdgenoten.

Allereerst het patroon van jong van school gaan met een laag opleidingsniveau, 
gevolgd door jong aan het werk gaan. De dochters gingen, in vergelijking met meis-
jes en vrouwen van hun leeftijd, jong van school. Geld verdienen wegens de ver-
slechterde inkomenssituatie van het gezin na het wegvallen van de vader, was meest-
al de reden hiervoor. Doordat veel dochters op jonge leeftijd het voltijds onderwijs 
verlieten, was hun opleidingsniveau op dat moment veelal laag en ook lager dan dat 
van hun vrouwelijke leeftijdgenoten. 

Opmerkelijk is dat het opleidingsniveau van de dochters bij het verlaten van het 
voltijds onderwijs regelmatig lager was dan dat van hun moeder. Dat geldt in het 
bijzonder voor dochters van gescheiden ouders. Dit terwijl er landelijk juist een 
stijging in opleidingsniveau van de generatie van de dochters ten opzichte van de 
generatie van de moeders zichtbaar wordt. Het lijkt er dan ook op, dat de negatieve 
gevolgen van het wegvallen van de vader en de verslechterde inkomenssituatie voor 
de onderwijskansen van de dochters, niet gecompenseerd konden worden door het 
opleidingsniveau van de moeders.
 Jong van school betekende voor de dochters uit dit onderzoek vervolgens, dat zij 
jong aan het werk gingen. Meestal waren hun verdiensten nodig om het inkomen 
van hun moeder aan te vullen. Met hun lage opleidingsniveau kwamen de dochters 
in hun jeugdjaren veelal in banen terecht waarvoor weinig scholing nodig was. Een 
enkele keer ook waren zij verplicht om hun moeder in haar onderneming te helpen.

Het tweede patroon in veel van de levensverhalen is het doorleren op latere 
leeftijd. De dochters volgden kwalifi cerende opleidingen, in tegenstelling tot vrou-
wen van hun generatie die veelal niet-kwalifi cerende opleidingen volgen. Het oplei-
dingsniveau dat de dochters uiteindelijk bereiken, is vaak aanzienlijk hoger dan het 
niveau waarmee ze het voltijds onderwijs verlieten. Het lijkt erop dat de dochters zo 
de eerste kans, die ze in het onderwijs in hun jeugdjaren hebben gemist, als volwas-
sene willen inhalen door gebruik te maken van een tweede onderwijskans. 
 Volwassenenonderwijs lijkt deze dochters bij uitstek deze tweede kans te bieden. 
De dochters volgden dit meestal als ze gehuwd zijn en kinderen hebben, terwijl er 
nog weinig voorzieningen voor kinderopvang waren. Zij moesten dus net als hun 
moeders improviseren, niet alleen om werk en zorg te combineren, maar, zolang 
ze studeren, om werk, opleiding en zorg voor hun kinderen te combineren. Zij 
werden daarbij regelmatig bijgestaan door hun moeder of ze maakten gebruik van 
georganiseerde kinderopvang, buurvrouwen of oppas thuis. Vooral bij dochters van 
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gescheiden ouders kwam het voor dat hun man de kinderen opving.
En tenslotte als derde patroon de opmerkelijke carrières van een deel van de 

dochters. De dochters uit dit onderzoek leefden in een tijd dat steeds meer vrouwen 
gingen werken. De meeste dochters stopten met werken, nadat ze kinderen kregen 
en gingen weer aan het werk als de kinderen ouder waren. Sommige dochters ble-
ven doorwerken. 
 Vaak waren de dochters zich ervan bewust, dat ze meer “in huis hadden” en 
maakten ze carrière met behulp van de hogere onderwijskwalifi caties die ze als 
volwassene behaalden. Belangrijke promoties waren in de tijd van de dochters geen 
gemeengoed voor vrouwen, maar toch is in de loopbaan van veel dochters een sterk 
opgaande lijn te zien. 

De negatieve eff ecten van het wegvallen van de vader en het kostwinnerschap 
van de moeder op de school- en beroepsloopbaan in de jeugdjaren van de dochters 
lijken op de lange termijn dus kleiner te worden. Soms weten de dochters deze 
negatieve eff ecten zelfs om te buigen tot positieve resultaten in hun onderwijs- en 
beroepsloopbaan. Vooral het kostwinnerschap van hun moeder lijkt hierop van 
invloed te zijn. De dochters hadden gezien en ervaren dat hun moeder, ondanks 
tegenslagen en weerstanden in de omgeving, met veerkracht een bestaan kon op-
bouwen. Het lijkt er op, dat de moeders die in de jaren vijftig kostwinner waren en 
hun leven zelf vorm gaven, een voorbeeld waren voor de loopbaan van hun dochter.



241

HOOFDSTUK IX

INTERGENERATIONELE PATRONEN

9.1 INLEIDING

De moeders en dochters uit dit onderzoek begonnen hun levensverhaal meestal 
met te vertellen wie hun ouders waren en uit wat voor gezin zij kwamen. In 
hun levensverhalen worden zo al meerdere generaties zichtbaar: de ouders van 
de moeders, de moeders en hun kinderen. Sommige moeders vertelden ook over 
grootmoeders, overgrootmoeders en betovergrootmoeders die – hoewel in een 
andere tijd en in andere omstandigheden – te maken kregen met eenouderschap 
en kostwinnerschap. En de dochters breiden de generaties nog uit als ze vertellen 
over hun kinderen. 
 In levensverhalen kan zichtbaar worden hoe het verleden nog actief is in het he-
den. Familieverhalen kunnen voor veel mensen ook een context vormen voor cru-
ciale keuzes die zij in hun leven hebben gemaakt.1 Volgens de therapeut Bying-Hall 
kunnen familieverhalen een gevoel van continuïteit geven, over hoe het verleden 
tot het heden leidde, van geworteldheid in families en van familietradities.2 Het 
gaat vaak niet zozeer om het verhaal zelf, maar om de verhaallijn, het familie-ethos 
dat wordt voortgezet.3 Hij maakt in levensverhalen een onderscheid tussen familie-
tradities, familieverhalen en legenden. Bij tradities gaat het om gedeelde houdingen 
en gewoonten die ondersteund kunnen worden door het vertellen van verhalen. 
Met familieverhalen willen ouders of grootouders bepaalde informatie over het ver-
leden doorgeven, omdat zij het belangrijk vinden dat hun nakomelingen hiervan 
op de hoogte zijn. Familielegenden ten slotte zijn familieverhalen die doorgegeven 
zijn in opeenvolgende generaties. Deze familielegenden komen het dichtst in de 
buurt van de term mythe.4 

Bij intergenerationele overdracht kunnen drie vormen van kapitaal onderschei-
den worden: economisch kapitaal, cultureel kapitaal en sociaal kapitaal. Bij econo-
misch kapitaal gaat het om kapitaal dat in geld omzetbaar is, cultureel kapitaal kan 
worden geïnstitutionaliseerd in de vorm van onderwijskwalifi caties of kan bestaan 
uit smaak en stijl en sociaal kapitaal houdt verband met connecties en relaties. De 
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laatste twee vormen van kapitaal zijn onder bepaalde voorwaarden om te zetten in 
economisch kapitaal.5 
 Zowel de moeders als de dochters uit dit onderzoek kregen te maken met beper-
kingen in deze vormen van kapitaal. Doordat hun man was weggevallen, werden de 
moeders kostwinner en dit betekende veelal een daling van inkomsten en dus van 
economisch kapitaal. De afwezigheid van echtgenoten en vaders had tot gevolg dat 
het sociaal kapitaal van de moeders en dochters in de vorm van connecties eveneens 
beperkt was. En voor de dochters was cultureel kapitaal tijdens hun jeugd in de 
geïnstitutionaliseerde vorm van onderwijskwalifi caties beperkt, omdat zij vaak jong 
van school moesten om geld te verdienen. 
 Een bijzondere vorm van cultureel kapitaal zijn waarden die kinderen van hun 
ouders meekrijgen. Brinkgreve en Van Stolk hebben onderzoek gedaan naar sociale 
erfenissen die ouders aan hun kinderen meegeven. Uitgangspunt van hun studie 
was, dat basisverschillen in levensomstandigheden uit het verleden terug te vinden 
zijn in sociale erfenissen die ouders aan hun kinderen meegeven. Zij gingen ervan 
uit, dat ouders die waarden aan hun kinderen trachten over te dragen, waarvan ze 
denken dat die vitaal zijn om fysiek te overleven en voor behoud of versterking van 
hun maatschappelijke positie.6 Uit hun onderzoek komt naar voren, dat ouders 
twee boodschappen aan hun kinderen mee wilden geven: leren en gelukkig zijn. 
Daarbij was vaak een zekere rolverdeling tussen moeders en vaders te herkennen. 
De vaders benadrukten meestal als eerste het leren en de moeders het gelukkig zijn. 
De onderzoekers leggen hiervoor een verband met de traditionele verdeling van 
gebieden: “hij de buitenwereld, zij de binnenwereld”.7

 Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar intergenerationele patronen op basis 
van levensverhalen en dat geldt zeker voor patronen die betrekking hebben op 
eenouderschap en kostwinnerschap van moeders in de jaren vijftig. Wel kwam in 
een onderzoek naar sociale mobiliteit in een honderdtal families in Groot-Brittan-
nië, waarbij twee of drie generaties van families zijn geïnterviewd,8 naar voren dat 
echtscheiding in families een intergenerationeel patroon was, in het bijzonder bij 
diegenen die stegen op de maatschappelijke ladder of waren opgegroeid als stief-
kinderen.9 Voorts bleek dat bijna de helft van de gescheiden vrouwen er in slaagden 
om in hun beroepsloopbaan boven het niveau van hun ouders uit te stijgen. Over 
dit verschijnsel schrijft Th ompson: “Men who rose were almost all backed by their 
wives; women usually rose despite marriage, or after putting it behind them”.10 
Overdracht van beroepsgroepen was de meest voorkomende vorm van culturele 
overdracht.11 Deze overdracht vond meestal bij vaders en zonen plaats. Bij vrouwen 
werden minder beroepstradities gevonden.12 
 Bertaux-Wiame heeft onderzocht hoe familiebanden in levens tot in de volwas-
senheid kunnen doorwerken.13 Hieruit blijkt dat familienetwerken dikwijls een 
beslissende rol spelen in het bereiken van sociale status en de constructie van de 
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sociale identiteit.14 Voorts werd duidelijk, dat banden van solidariteit in ieder fami-
lienetwerk zowel potentiële mogelijkheden als potentiële beperkingen voor fami-
lieleden kunnen bieden.15 Familiebanden kunnen een stimulans bieden die altijd 
ambivalent blijft, “capable always of calling back birds which have fl own free from 
the nest”, aldus Bertaux-Wiame.16 

Na deze korte introductie over intergenerationele patronen in levensverhalen 
wordt beschreven welke terugkerende patronen in de levensverhalen van de moe-
ders en dochters uit dit onderzoek naar voren komen. In hoeverre hebben deze 
patronen betrekking op het eenouderschap en kostwinnerschap van de moeders? 
Er blijken dan drie patronen herkenbaar te zijn die hiermee verband houden. Al-
lereerst het patroon van eenouderschap waarover met name de gescheiden moeders 
uitgebreid vertelden. In hoofdstuk II had moeder Lena al verteld over het interge-
nerationele patroon van echtscheiding, eenouderschap en kostwinnerschap in haar 
familie. In de paragraaf “Voormoeders” en eenouderschap”wordt ingegaan op de 
vraag in hoeverre dit patroon ook herkenbaar is in de levens van de andere moeders 
en hoe mythevorming soms een rol hierin lijkt te spelen. In het verlengde hiervan 
wordt vervolgens het intergenerationele patroon van eenouderschap en echtschei-
ding van moeder op dochter beschreven. Dan wordt ook ingegaan op de vraag in 
hoeverre dochters hun eigen echtscheiding in verband brengen met hun jeugdja-
ren. Daarna komt het intergenerationele patroon van beroepsarbeid en kostwin-
nerschap ter sprake. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag hoe de waarden van de 
moeders terug te vinden zijn bij hun dochters en hoe levensomstandigheden deze 
waarden kunnen beïnvloeden. Aan het eind van dit hoofdstuk worden de belang-
rijkste bevindingen beschreven. 

9.2 “VOORMOEDERS” EN EENOUDERSCHAP

In totaal acht moeders vertelden hoe hun “voormoeders”, moeders, grootmoeders, 
overgrootmoeders, betovergrootmoeders, geconfronteerd werden met eenouder-
schap door echtscheiding en jonge verweduwing. Hierna komen enkele moeders 
hierover aan het woord. Zij belichten ieder een ander aspect van het intergeneratio-
nele patroon van eenouderschap. Aan het eind van deze paragraaf worden de ver-
haallijnen van de moeders met elkaar vergeleken en belicht vanuit het gezichtspunt 
van mythevorming. 

GESCHEIDEN MOEDERS EN EEN ONGEHUWDE MOEDER OVER HUN “VOORMOEDERS”  
Vier gescheiden moeders brachten het intergenerationele patroon van eenouder-
schap en kostwinnerschap ter sprake. Eerst vertelt moeder Elly over haar voormoe-
ders die jong weduwe werden en over hun overlevingsstrategie. Daarna laat moe-
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der Rita het intergenerationele patroon van eenouderschap en kostwinnerschap in 
haar familie horen. 

‘Dus mijn moeder kende dat’
De grootvader van moeder Elly zat bij de marine. Elly: ‘Mijn grootvader was dus op 
zee en dat schip is met man en muis vergaan, c.q. hij. En toen was mijn grootmoeder 
jong en had drie kinderen. En dan heb je hetzelfde als mijn moeder ook is overkomen: 
ze moest opeens voor drie kinderen zorgen’. Haar grootmoeder kreeg weinig pensioen 
en ging huishoudelijk werk doen om de kost te verdienen. Ook de vader van Elly 
overleed, zoals in hoofdstuk II is beschreven, op jonge leeftijd.
 Zowel Elly’s moeder als haar grootmoeder werden dus jong weduwe. Elly: ‘Dus 
mijn moeder kende dat’. Ze vermoedt dat ze daardoor ook een levenshouding van 
haar moeder heeft meegekregen van: ‘Je moet het aanvaarden en “make the best of it”. 
En zet je ervoor in en klaag niet, want de situatie is nu een keer zo. En daar moet je het 
mee doen’. Elly is ook trots als zij aan haar moeder en grootmoeder terugdenkt: ‘Die 
hadden al van: dan doen wij het als vrouw. Petje af ’. 
 De gevolgen van het op jonge leeftijd wegvallen van een vader komen ook tot 
uiting in het levensverhaal van haar dochter Mine. Zij heeft haar hele leven de koes-
tering van een vader gemist en wil voorkomen dat haar kind hetzelfde overkomt. 
Toen zij zwanger was, eiste ze van haar vriend dat hij ook een deel van de zorg op 
zich zou nemen. Mine: ‘Ik heb gezegd: als wij samen dat kind nemen, als we dat laten 
komen, dan heb jij daar ook verantwoordelijkheid voor. Ben ik niet de enige en dat eis 
ik dan ook van je. Je kan dan niet weglopen. Heeft hij ook nooit gedaan’. Deze keuze 
komt voort uit haar eigen leven: ‘Ik wil ook dat ze een deel van haar vader mee kan 
nemen, dat dat ook een deel van haar is. Omdat ik dat blijkbaar toch ook heb gemist’.

Elly legt in haar levensverhaal het accent op de overlevingsstrategie van haar 
moeder en grootmoeder die jong weduwe werden. Het overlijden van hun man 
overkwam deze vrouwen, maar Elly heeft zelf haar echtscheiding aangevraagd. Dat 
gebeurde in een tijd dat echtscheiding nog taboe was. ‘Nee, dat was “not done”. Want 
je laat je man niet in de steek. Want er was geen reden voor’. Door het benadrukken 
van de intergenerationele patronen van eenouderschap en kostwinnerschap in haar 
familie lijkt zij als het ware een achtergrond te geven voor haar omstreden besluit 
tot echtscheiding, zodat dit besluit in een ander perspectief geplaatst kan worden. 
 Elly en haar dochter Mine maken deel uit van vier generaties vrouwen van 
wie de man is weggevallen. ‘Make the best of it’, hebben Elly en haar dochter al 
jong als waarde meegekregen en dat is ook een leidraad in hun eigen leven. Maar 
Mine wil het patroon van het wegvallen van een vader doorbreken door de voor-
waarde te stellen dat haar vriend medeverantwoordelijk blijft voor de opvoeding 
van hun kind.
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‘Dat was nou ook niet zo gezellig natuurlijk bij mij’
‘Ik was een half jaar toen zijn mijn ouders gescheiden’, zo begint moeder Rita haar le-
vensverhaal. Haar grootouders waren zigeuners. Rita kan zich nog de enthousiaste 
verhalen herinneren over familie van haar grootvader die met huifkarren op bezoek 
kwam.
Bij Rita is eenouderschap eveneens een intergenerationeel patroon in haar fami-
liegeschiedenis. Haar betovergrootmoeder werd jong weduwe en haar grootvader 
overleed toen haar eigen moeder twee jaar was. Rita over haar grootmoeder: ‘Nou, 
werk was er niet voor die moeder. Die heeft altijd van de kerk wat gekregen. Ik kan me 
herinneren als kind zijnde toen ik bij haar was, dat ze altijd naar mannen ging die 
zaten achter een groene tafel en dan kreeg ze geloof ik twee kwartjes en een brood’. Haar 
moeder verdiende de kost met schoonmaakwerk. ‘Dat deed ze dan ’s morgens vroeg. 
Om zes uur begon ze al en ‘s avonds laat ook nog een keer. En de hele dag eigenlijk door, 
werkte ze om een goed inkomen te krijgen’. 
 Rita werd als kind eerst opgevangen door haar grootmoeder, maar dat was van 
korte duur. ‘Want die vond mij toch te lastig worden toen ik ging lopen’. Daarna 
bracht haar moeder haar onder bij anderen. ‘Toen werd ik naar een zuster van mijn 
moeder gebracht en daar had ik het vreselijk naar mijn zin. Dat was een gezin met vier 
kinderen, dus daar voelde ik me echt thuis. Voelde ik me heerlijk. Maar mijn moeder 
liet me daar niet, die haalde mij daar weer weg. Toen kwam ik bij een vriendin van 
haar, waar zij dan ook een kamer had. Maar ik zag mijn moeder nooit’. Rita had het 
bij deze vriendin van haar moeder totaal niet naar haar zin en verlangde terug naar 
haar tante. Uiteindelijk kwam ze daar weer terug. 
 Toen ze vier jaar was, kreeg haar moeder een eigen etage. ‘Dus ik hoefde niet meer 
van hot naar her. Ik kwam dus in een eigen huis terecht. Maar mijn moeder moest 
werken en ik moest dus naar school. Naar de kleuterschool ging ik. Nou mijn moeder 
die moest om zes uur al op haar werk zijn en dan had ze voor mij de wekker gezet en 
dan moest ik, vier jaar, mezelf aankleden. In de keuken stond dan mijn boterhammetje 
klaar met een glas melk en een pakje wat ik mee moest nemen om over te blijven en de 
sleutel om mijn nek. En daar ging de vierjarige naar de kleuterschool’, vertelt Rita over 
zichzelf in de derde persoon. 
 Op de kleuterschool was geen overblijfgelegenheid. Daarom moest ze in een klas 
van de aangrenzende lagere school overblijven. Rita heeft er nog levendige herin-
neringen aan: ‘Dan werd ik door de juff rouw in zo’n klas van de lagere school gezet. 
Met die banken, een klas met banken dus. En dan deed zij de deur op slot en dan zat ik 
daar in mijn eentje. Ik kan dat zo nog voor me halen. En dan komt weer die vreselijke 
eenzaamheid bij me terug die ik toen gevoeld heb. Dat vond ik iets verschrikkelijks, 
alleen in die grote klas’. Als ze na school naar huis ging, mocht ze geen kinderen bin-
nenlaten. ‘Dus ik had ook geen vriendinnetje, niemand, want die wilde dan ook bij 
je spelen, maar dat mocht niet. Dus dan ging ik maar weer naar boven. Ik heb er ziek 
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gelegen in mijn eentje, hele hevige koortsdromen gehad in mijn eentje. Moeder was aan 
het werk’. 
 Toen ze op de lagere school zat, ging ze met een vriendinnetje mee naar huis. 
Rita: ‘En daar stond die thee altijd op zo’n theelichtje, dat zal ik ook mijn leven nooit 
vergeten. Dat vond ik zo warm hè, zo’n onthaal. En dan kregen we een kopje thee met 
een biscuitje erbij. Oh, dat vergeet je niet die dingen’. 
 Rita trouwde toen ze 24  jaar was en scheidde na een aantal jaren. Later werd ze 
zwanger van een man die, zoals later bleek, al getrouwd was. 
 Evenals Mine wilde Rita het intergenerationele patroon van een ontbrekende 
vader doorbreken. Ze stond er op dat de vader contact hield met haar kind. ‘Want 
ik heb het nooit gehad en ik heb het vreselijk gevonden’. Tegen de vader van haar kind 
zei ze: ‘Dat contact moet blijven. Dus je komt eens in de twee maanden over om je zoon 
te bekijken zodat je zoon jou leert kennen. Nou ja, dat vond hij allemaal prima’. De 
vader bleef inderdaad zijn kind bezoeken. 

Bij Rita zijn er dus vier generaties vrouwen die met hun kinderen alleen staan: 
haar betovergrootmoeder en grootmoeder werden heel jong weduwe, haar ouders 
zijn gescheiden en Rita zelf is ongehuwd moeder. Zij plaatst zo haar eigen echt-
scheiding en later ongehuwd moederschap, eenouderschap en kostwinnerschap in 
de lijn van haar familiegeschiedenis. 
 Rita legt in haar levensverhaal ook het accent op de onplezierige herinneringen 
uit haar jeugdjaren vanwege de afwezigheid van haar werkende moeder. Ze be-
nadrukt dit nog eens door in de derde persoon als het ware naar zichzelf als kind 
te kijken. Het is mogelijk dat zij met het ophalen van deze jeugdherinneringen 
de latere problemen met kinderopvang voor haar zoon in een context probeert te 
plaatsen. Haar besluit om haar zoon in een kindertehuis te plaatsen deed haar, zoals 
in het hoofdstuk “Combineren van arbeid en zorg” beschreven is, veel verdriet. 
 Als ze terugkijkt naar haar eigen jeugd en die van haar zoon, zegt ze: ‘Nou, ik zie 
veel overeenkomsten natuurlijk met mijn jeugd, mijn vroege jeugd en zijn vroege jeugd. 
Ik bedoel, dat was nou ook niet zo gezellig natuurlijk bij mij’. Het warme onthaal met 
thee op een theelichtje dat Rita als kind bij een vriendinnetje ervoer, was ook niet 
voor haar zoon weggelegd. Maar het patroon van een afwezige vader heeft ze door-
broken.

Met deze twee verhalen tekenen zich intergenerationele patronen af van eenouder-
schap en kostwinnerschap die ook bij drie andere gescheiden moeders naar voren 
kwamen. De patronen van eenouderschap werden soms in vier generaties zichtbaar. 
Eén moeder gaat in haar familiegeschiedenis zelfs terug naar de zeventiende eeuw. 
Aan het eind van deze paragraaf komt zij hierover kort aan het woord. 
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WEDUWES OVER HUN “VOORMOEDERS” 
Drie weduwes vertellen hoe zij vanaf hun jeugd al vertrouwd waren met jonge ver-
weduwing van hun voormoeders. Eerst komt moeder Toos hierover aan het woord 
en daarna vertelt moeder Sonja over het jonge overlijden van haar vader. 
 Moeder Toos: ’Ik heette naar haar. Ik ben naar haar vernoemd. Ja, dat was vroeger 
zo hè, werd je vernoemd naar de grootouders. Zij was ook jong weduwe. Ik dus ook’. 
Haar grootvader verongelukte toen haar moeder vier jaar was. Haar grootmoeder 
was toen in verwachting van het negende kind. ‘Ja, dat is ook altijd armoe troef ge-
weest natuurlijk hè. Nou ze woonden toen in Limburg. En die vader was een klein aan-
nemertje en die viel in Duitsland van een kerktoren. Dus ja, dan sta je daar met bijna 
negen kinderen’. Als ze hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ze kreeg toch een pensioentje van 
de Duitse staat. Dus, ja, zo heeft ze zich gered en de kinderen ook. En zelf ook gaan 
werken’. 
 Ook moeder Sonja vertelt over intergenerationele patronen van jonge verwe-
duwing. Haar vader overleed plotseling toen ze zeven jaar was. Haar moeder bleef 
achter met zes kinderen en verdiende de kost in een kolchose. ‘Nou ja, we hebben 
het gered’, zegt Sonja als ze hieraan terugdenkt. Sonja trouwde later met een Ne-
derlandse man. Toen ze in verwachting was van hun derde kind overleed haar man 
plotseling. ‘Het leven gaat niet over rozen. Er wordt vaak gezegd, ik mag blij zijn dat 
ik hier terecht ben gekomen. Dat ben ik ook. Maar het is ook niet over rozen gegaan 
altijd’, zegt Sonja als ze op haar leven terugkijkt.

Terwijl de gescheiden moeders meestal uitgebreid vertellen over het intergenera-
tionele patroon van eenouderschap, praten de weduwes hier slechts terloops over 
en besteden ze er weinig aandacht aan. ‘Die was er nog erger aan toe dan ik’, zegt 
Toos wanneer ze haar eigen situatie vergelijkt met die van haar grootmoeder. Beide 
weduwes benadrukken dat hun verweduwde moeder of grootmoeder het hebben 
‘gered’. Zij moesten veelal onvoorbereid het gezin onderhouden en het zijn vooral 
de zorgen die doorklinken in hun levensverhalen. 

DE BETEKENIS VAN DE “VOORMOEDERS” NADER BESCHOUWD 
Herinnering is niet een passieve bewaarplaats van feiten, maar juist een actief zoe-
ken naar betekenisgeving, aldus Portelli.17 Levensverhalen kunnen volgens Peneff  
op een bepaalde manier onszelf ten opzichte van de buitenwereld verontschuldigen 
en het zelfbeeld van de vertellers versterken.18 Deze uitspraken lijken ook van toe-
passing te zijn op de verhalen over intergenerationele patronen van eenouderschap 
en kostwinnerschap van de moeders uit dit onderzoek. Dit wordt duidelijk in de 
verschillen in benadering door de moeders. 

Zo vertellen de gescheiden moeders uitgebreid over de intergenerationele patro-
nen van eenouderschap en kostwinnerschap in hun familiegeschiedenis. Echtschei-
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dingen waren ten tijde van de echtscheiding van de moeders nog zeer uitzonder-
lijk.19 De gescheiden moeders voldeden niet aan de norm die in de jaren vijftig aan 
vrouwen met jonge kinderen werd gesteld. Soms lijkt het er op dat deze moeders 
hun voormoeders gebruiken als referentiegroep voor hun eigen handelen, waardoor 
het bijzondere van hun situatie als minder afwijkend beschouwd kan worden. 
 De weduwes daarentegen hoefden zich niet te rechtvaardigen. Het overlijden 
van hun man was hun overkomen. Bij de weduwes zijn eerder vergelijkingen te 
horen tussen de situatie van hun verweduwde voormoeders en hun eigen situatie 
na het overlijden van hun man.

Het moment van het te berde brengen van intergenerationele patronen van een-
ouderschap en kostwinnerschap tijdens de interviews kan eveneens van betekenis 
zijn. Zo kunnen deze patronen wanneer ze aan het begin van een levensverhaal 
worden verteld, een achtergrond vormen voor het eigen levensverhaal. Een voor-
beeld hiervan is het verhaal van moeder Lena die, zoals hiervoor in hoofdstuk II 
is beschreven, haar levensverhaal begint met intergenerationele patronen van een-
ouderschap en kostwinnerschap in haar familiegeschiedenis. Maar het kwam ook 
voor dat moeders zich tijdens het interview bewust werden van deze patronen, 
zoals moeder Flora. Zij realiseerde zich tijdens het interview dat haar grootmoeder 
vanwege jonge verweduwing eveneens jong alleen kwam te staan en de kost moest 
verdienen. ‘Toch typisch hoe al die patronen zich herhalen. Zoals de moeder van mijn 
vader die ook de kost moest verdienen’, zegt Flora hierover. Het vertellen van haar 
levensverhaal droeg er toe bij dat ze haar kijk op haar eigen leven in een ander per-
spectief kon plaatsen. 
 De intergenerationele patronen van eenouderschap en kostwinnerschap kunnen 
in de levensverhalen van de moeders dus regelmatig een referentiekader voor hun 
eigen leven vormen. Dat geldt in het bijzonder voor de gescheiden moeders. Het 
vertellen hierover zou dan als copingstrategie van de moeders omschreven kunnen 
worden. Door zich te vergelijken met hun voormoeders konden de moeders hun 
eigen echtscheiding in een breder perspectief plaatsen en nuanceren.
 De verhalen van de gescheiden moeders namen soms mythische vormen aan 
als zij vertelden over de daadkracht van hun voormoeders. Mythische elementen 
kunnen volgens Samuel en Th ompson gezien worden als een spoor uit het verleden 
en als een doorgaande historische kracht in het heden.20 Een voorbeeld hiervan 
is moeder Lena die vertelde over haar wilskrachtige grootmoeder uit 1870 die, 
terwijl ze dertien of veertien kinderen had, haar man de deur uitzette. Ook in het 
levensverhaal van moeder Louise, die eveneens gescheiden is, neemt het “voormoe-
derschap” mythische vormen als ze aan het eind van het interview vertelt over haar 
“stammoeder”. Louise: ‘Een heel verre voorouder, dat is eigenlijk onze stammoeder. 
Die was ook alleen. Die was van 1658 of zoiets en die heette Van Ingen’. Deze vrouw 
was van beroep voedster. Ze kreeg twee zonen, van wie één dezelfde voornaam als 
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haar vader had. Als ze hierop terugkijkt, zegt ze met enige trots: ‘Dus die familie is 
eigenlijk van een vrouw afkomstig. Dat vind ik altijd zo leuk. Dan zeg ik: zie je wel 
vrouwen kunnen het best’. 
 Mythes in families kunnen samenhang aanbrengen in keuzes in het leven.21 Vol-
gens de therapeut Bying-Hall kan mythevorming in families van betekenis zijn 
voor het zelfbeeld.22 In levensverhalen kunnen mythische elementen een context 
vormen voor de levenskeuzes van vertellers en een kader geven voor keuzes die an-
ders mogelijk incoherent of arbitrair zouden lijken.23 
 Ook de verhalen over de voormoeders, waarover moeders uit dit onderzoek ver-
telden, kunnen een achtergrond vormen voor keuzes in hun eigen leven, keuzes die 
veelal afweken van het heersende waardepatroon. “Any life story, written or oral, 
more or less dramatically, is in one sense a personal mythology, a self-justifi cation”, 
aldus Samuel en Th ompson.24 De verhalen over intergenerationele patronen bij de 
moeders en hun voormoeders lijken deze uitspraak te ondersteunen.

9.3 DE DOCHTERS EN HUN RELATIES

Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de gevolgen van het wegvallen van een 
vader in de jaren vijftig voor de relatievorming en relatieontbinding van kinderen. 
Pas vanaf de jaren tachtig, als in Nederland het aantal echtscheidingen aanzienlijk 
is toegenomen25, verschijnt er veel empirisch onderzoek naar de gevolgen van echt-
scheiding voor de relaties van kinderen uit deze gezinnen. Hieruit blijkt, zowel uit 
onderzoek in de Verenigde Staten als in Nederland, dat het huwelijk van kinderen 
van gescheiden ouders vaker eindigt in echtscheiding.26 
 Naar de gevolgen van het vroegtijdig overlijden van vaders voor de relaties van 
kinderen is aanzienlijk minder onderzoek gedaan. Wel lijkt er volgens onderzoek 
in de Verenigde Staten een zwak verband te bestaan tussen het jong overlijden van 
een ouder en een verhoogd echtscheidingsrisico in vergelijking met kinderen die 
opgroeiden met beide ouders.27 Onderzoek in Nederland laat echter zien, dat er 
geen positieve relatie is tussen het voortijdig overlijden van een van de ouders en de 
kans op scheiding bij hun kinderen.28

De dochters uit dit onderzoek trouwden tussen hun 18e en 28e jaar, met een ge-
middelde huwelijksleeftijd van 22 jaar. Tussen de dochters met een jong overleden 
vader en dochters van gescheiden ouders zijn nauwelijks verschillen. In vergelijking 
met landelijke gegevens van de geboortegroepen van de dochters, trouwden ze op 
een iets lagere leeftijd.29 
 Relatief veel dochters uit dit onderzoek zijn zelf gescheiden. In hun verhalen 
leggen zij regelmatig een verband tussen ervaringen in hun jeugdjaren en hun eigen 
echtscheiding. Eerst komen enkele dochters van gescheiden ouders, die zelf ook 
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scheidden, kort aan het woord. Vervolgens vertellen enkele dochters van wie de 
vader jong is overleden over hun echtscheiding. Aan het eind van deze paragraaf 
wordt het intergenerationele patroon van relatievorming en relatieontbinding in 
verband gebracht met de literatuur en verder geanalyseerd.

ECHTSCHEIDINGSDOCHTERS EN HUN RELATIES

‘Ik had ook nooit geleerd zelf hoe ik dat soort dingen aan moest pakken. Want ik had 
nooit een vader en moeder met elkaar zien omgaan en af kunnen kijken hoe mensen 
dat oplosten of weet ik veel wat. Dus ik stond er altijd heel vreemd tegenover. Dat is 
natuurlijk het nadeel dat je hebt, als je alleen maar met één ouder opgroeit of dat nou 
je vader of je moeder is. Je kunt dat nooit afkijken’. Aan het woord is Marion. Ze 
trouwde toen ze 22 jaar was en ze kregen twee kinderen. Na vijftien jaar huwelijk 
besloot ze om te scheiden. Marion brengt haar eigen echtscheiding in verband met 
het gebrek aan voorbeelden van echtelijke rollen. Inmiddels is ze bijna twintig jaar 
gehuwd met haar tweede man. 
 Ook Natasja brengt het gebrek aan voorbeelden naar voren. Natasja trouwde 
op haar achttiende, ze kregen één kind en ze scheidde na twee jaar huwelijk. Als ze 
op haar huwelijk terugkijkt, zegt ze: ‘Ik heb ook heel veel moeite om me in een relatie 
goed te kunnen geven. Dat komt omdat je dat ook van je moeder niet zo hebt gehad, hoe 
dat had gemoeten, eigenlijk. Dat moet je je aanleren, zo moet ik dat zeggen. Dat moet 
je je aanleren, zo werkt dat eigenlijk’. Als andere aanleiding voor haar echtscheiding 
noemt Natasja geestelijke mishandeling door haar man. ‘Hij kon geestelijk je volledig 
in de grond trappen’, zegt ze hierover. Achteraf is ze blij dat ze de echtscheiding heeft 
doorgezet. ‘Dan maar liever een jaar verdriet, dan een leven verdriet’. Natasja is enige 
jaren later hertrouwd en is nu ruim dertig jaar samen met haar tweede man.

Echtscheiding van ouders kan ook als negatief voorbeeld dienen. Dat gebeurde 
bij Trees. Haar vader had het gezin verlaten voor een andere vrouw. Hierdoor heeft 
Trees haar vertrouwen in mannen verloren. Desondanks trouwde ze op haar twin-
tigste en ze kregen twee kinderen. Als ze terugdenkt aan deze tijd, zegt ze: ‘Dat ik 
altijd achterdochtig was in alles. Ja, ja. Dat je overal wat achter zoekt, ja, dat je ach-
terdochtig bent, ja. Ik denk dat ik daarom ook niet ging werken, want dan kon je beter 
opletten’, vertelt ze lachend. Maar deze terloopse opmerking zou wel eens veel waar-
heid kunnen bevatten. Haar man ging overmatig drinken en na 27 jaar huwelijk 
besloot ze, op aandringen van een van haar kinderen, van haar man te scheiden. 
Na tien jaar hertrouwde Trees met een man met wie ze inmiddels ruim vijftien jaar 
samen is. Na een latrelatie van enige jaren had ze voldoende vertrouwen gekregen 
om te hertrouwen. 

Als een kind niet zo veel problemen heeft ondervonden met de echtscheiding 
van ouders, kan dit ook de drempel verlagen om later zelf te scheiden. Hierover ver-
telt Fleur. Ze trouwde toen ze 23  jaar was en ze kregen twee kinderen. Na twintig 
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jaar huwelijk besloot ze om te scheiden. Als Fleur hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dat 
is als je dat met je eigen ouders meegemaakt hebt ook misschien iets minder schokkend. 
Dat je denkt van: nou ja, ik heb zelf niet zo vreselijk onder die scheiding geleden. Dus 
als het niet gaat, gaat het niet. Dan gaan we gewoon een andere koers. Misschien dat 
het daardoor iets makkelijker is geworden. Het zou kunnen’. Maar ze noemt nog een 
andere reden. Door de echtscheiding van haar ouders en het kostwinnerschap van 
haar moeder had ze ervaren, dat een moeder met jonge kinderen op eigen benen 
kan staan. ‘Misschien dat dat ook wel mijn eerste huwelijk beïnvloed heeft. Dat ik toch 
iets te veel onafhankelijkheid nastreefde, waardoor ik mijn man misschien een beetje 
aan zijn lot overgelaten heb’. Na enkele jaren hertrouwde Fleur. Met haar tweede 
man is zij nu ruim 25 jaar getrouwd. 

Naast het gebrek aan voorbeelden waarover dochters regelmatig vertelden, het 
negatieve voorbeeld zoals Trees dat had opgevat en het stimulerende voorbeeld zo-
als Fleur dat heeft ervaren, beschrijft Magda hoe persoonlijkheidskenmerken een 
echtscheiding kunnen bespoedigen. 
 Magda legt voor haar eigen echtscheiding een verband met de min of meer gelij-
ke karakters van haar moeder en zichzelf. Magda trouwde toen ze 23 jaar was en ze 
kregen geen kinderen. Na twaalf jaar huwelijk besloot ze van haar man te scheiden. 
‘Ik heb de verkeerde man getrouwd. Mijn vader en mijn echtgenoot waren alle twee 
alcoholisten. Ja, mijn vader was een alcoholist en mijn echtgenoot was een alcoholist’. 
Ze omschrijft zichzelf en haar moeder als sterke persoonlijkheden, als dominante 
vrouwen. ‘En ja, wat wil je dan? Dominerende mannen willen je niet, want die wil-
len een vrouwtje dat “ja en amen” zegt. Dus kom je vanzelfsprekend met wat zwakkere 
mannen aan’. Magda geeft eveneens twee redenen voor haar echtscheiding: overma-
tig alcoholgebruik door haar man, iets dat zij al van haar vader kende en daarnaast 
een intergenerationeel patroon van dominante karakters van moeder en dochter. 
Magda had na haar echtscheiding diverse relaties, maar is niet hertrouwd.   

De echtscheidingsdochters die zelf ook scheidden, brengen hun eigen echtschei-
ding in verband met onvoldoende voorbeelden van huwelijksrelaties van hun ei-
gen ouders en daarnaast met overmatig alcoholgebruik, geestelijke mishandeling 
en streven naar onafhankelijkheid. Andere dochters van gescheiden ouders noem-
den psychiatrische problemen en homoseksualiteit als aanleiding voor hun echt-
scheiding. De meeste dochters van gescheiden ouders zijn enige tijd na hun eigen 
echtscheiding hertrouwd en woonden ten tijde van het interview met hun nieuwe 
partner samen. De dochters hebben, ondanks intergenerationele patronen van 
echtscheiding, toch weer hun plek gevonden in een nieuwe relatie. 
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DOCHTERS MET EEN JONG OVERLEDEN VADER EN HUN RELATIES

Volgens psychotherapeute Harris is er een relatie tussen het verliezen van een ouder 
op jeugdige leeftijd en relatievorming later: “Als een van de ouders jong sterft, raakt 
de vreugde van het liefhebben voorgoed verbonden met de pijn van het verlies”. 
Uit haar onderzoek komt naar voren dat de meeste kinderen die op jonge leeftijd 
een ouder verloren hebben, later wel een manier vonden om relaties aan te gaan, 
ondanks het verband tussen liefde en potentieel verlies. Harris ziet hierbij een con-
tinuüm met aan het ene eind mensen die beducht blijven om intieme relaties aan 
te gaan vanwege de angst voor verlies en verlating en aan het andere eind mensen 
die accepteren dat liefde en verlies met elkaar verbonden zijn, maar die hun lief-
desrelaties hier niet door laten beïnvloeden.30 Deze bevindingen van Harris komen 
soms ook tot uiting in de levensverhalen van de dochters uit dit onderzoek. Hierna 
komen enkele dochters, van wie de vader jong is overleden, kort aan het woord.

Carla trouwde op haar twintigste. Toen ze bijna negen maanden zwanger was 
van hun tweede kind, vertelde haar man haar dat hij een relatie met een andere 
vrouw had. Carla: ‘En toen is er natuurlijk iets in mij kapot gegaan. Hij was natuur-
lijk al gewelddadig en toen dacht ik: als je in staat bent om iemand zo te behandelen, 
dan ja. Heel onmenselijk vond ik dat. En toen wist ik ook dat ik dus ook nooit meer op 
hem zou kunnen rekenen. Want ik ben natuurlijk heel zelfstandig, ook door mijn moe-
der geworden, maar ook van aard. Ik red mij wel’. Overspel in een kwetsbare periode 
van haar leven en het vertrouwen dat ze het zelf kon redden, vergemakkelijkten het 
voornemen van Carla om te scheiden. Ze was niet bang hiervoor: ‘En dan ben je 
natuurlijk op een gegeven moment beter af om, als je toch alles in je eentje moet doen, 
dat je dan ook echt in je eentje alles doet’. Carla hertrouwde na enige tijd en is nu 
achttien jaar samen met haar tweede man.

Enkele andere dochters met een jong overleden vader brengen hun eigen echt-
scheiding in verband met het verlies van hun vader. Marja vertelt, net als enkele 
dochters van gescheiden ouders, over het gebrek aan voorbeelden van echtelijke 
rollen. ‘Mijn ouders zijn natuurlijk maar zeven jaar getrouwd geweest. Dus je kent het 
niet, wat het is om echt ouders te hebben en hoe ouders met elkaar omgaan’. De vader 
van Marja overleed toen zij acht jaar was. Ze trouwde toen ze 24 jaar was. Ze kregen 
geen kinderen en ze scheidden na vijftien jaar huwelijk. Ze is de enige dochter met 
een jong overleden vader die het gebrek aan ervaring met echtelijke rolmodellen 
naar voren brengt. Maar zij legt voor haar echtscheiding ook een relatie met over-
matig alcoholgebruik door haar man. Na tien jaar hertrouwde Marja. Haar tweede 
man is inmiddels overleden. 
 Anne denkt, dat het overlijden van haar vader en het opgroeien in een vrouwen-
gezin van invloed waren op de omgang met mannen in haar latere leven. Ze wist al 
jong dat ze het leven ook zonder man aan kon. ‘Ik denk dat ik daardoor toch anders 
tegen mannen aankeek, dan wanneer ik een broertje had gehad of wanneer mijn vader 
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was blijven leven’. Als ze nadenkt over haar houding tegenover mannen, zegt ze: 
‘Niet zo vertrouwd, een beetje afstandelijk misschien. Ja, misschien ook wel zo van: ik 
kan het wel zonder jullie. Ik weet het niet. Ik ben altijd nogal zelfstandig geweest, mis-
schien dat ik dat bedoel. Ik ben dan wel getrouwd en ik heb heel veel van de mannen 
gehouden, maar uiteindelijk kan ik het ook alleen. Dat denk ik’. Anne trouwde toen 
ze 24 jaar was. Ze kregen twee kinderen en ze scheidden na vier jaar huwelijk. Kort 
daarna is ze hertrouwd. 

Bij de dochters met een jong overleden vader die zelf scheidden en alleen kwamen 
te staan, werd het intergenerationele patroon van eenouderschap en kostwinner-
schap zichtbaar. Naast het gebrek aan voorbeelden, een streven naar zelfstandig-
heid en overspel geven de andere dochters als verklaring voor hun echtscheiding: 
gewelddadigheid, uit elkaar gegroeid zijn, machtsstrijd en homoseksualiteit. Maar 
ondanks de pijn van het overlijden van hun vader in hun jeugdjaren en de proble-
men in hun eerste huwelijk die leidden tot echtscheiding, zijn zij toch weer met 
vertrouwen nieuwe relaties aangegaan. 

RELATIES VAN DE DOCHTERS ONDER DE LOEP

In de levensverhalen van de dochters kwamen herhaaldelijk intergenerationele pa-
tronen in relaties naar voren. Bij de dochters van gescheiden ouders werden deze 
patronen zichtbaar als zij zelf ook scheidden en aan het hoofd van een eenouder-
gezin kwamen te staan. Bij dochters met een overleden vader die later scheidden, 
bestonden de intergenerationele patronen eruit dat zij alleen kwamen te staan en te 
maken kregen met eenouderschap. 
 In totaal zijn vijftien van de 34 dochters die meewerkten aan dit onderzoek 
zelf gescheiden: acht van de zestien dochters van gescheiden ouders (van wie één 
na twintig jaar), zes van de zeventien dochters met een jong overleden vader en 
de dochter van een ongehuwde moeder. Landelijke cijfers laten zien dat bij 18% 
van de vrouwen geboren tussen 1940 en 1950, de leeftijdsgroep waar de meeste 
dochters uit dit onderzoek toe behoren, de eerste partnerrelatie binnen twintig jaar 
ontbonden was.31 De dochters uit dit onderzoek scheidden in vergelijking met hun 
leeftijdgenoten dus aanzienlijk meer. 

De echtscheidingen van de meeste dochters vonden plaats in een periode dat het 
aantal echtscheidingen was toegenomen van twee per duizend echtparen in de jaren 
vijftig, tot negen of tien per duizend echtparen in de jaren tachtig.32 De dochters 
scheidden na twee tot 27 jaar huwelijk (gemiddeld na twaalf jaar). De dochters van 
gescheiden ouders waren iets langer getrouwd voordat ze gingen scheiden (gemid-
deld na dertien jaar), dan de dochters van wie de vader jong was overleden (gemid-
deld na elf jaar). Hun leeftijd ten tijde van de echtscheiding varieerde van twintig 
tot 47 jaar, met een gemiddelde van 34 jaar. Tussen de dochters van gescheiden 



254

ouders en de dochters met een jong overleden vader zijn nauwelijks verschillen. De 
gemiddelde leeftijd waarop de dochters scheidden is iets lager dan de landelijke ge-
middelde echtscheidingsleeftijd van vrouwen in de jaren waarin de dochters scheid-
den: 35,6 jaar in 1970 en 35,1 in 1980.33

Als in 1991 in Nederland aan gescheiden ouders van jongeren, die toen twaalf 
tot 24 jaar oud waren, naar hun probleemscores in hun vroegere huwelijk gevraagd 
wordt, komen de volgende antwoorden in volgorde van belangrijkheid naar voren: 
gebrek aan aandacht, liefde; niet kunnen praten met elkaar; vreemdgaan, een an-
der; onderdrukken, geweld; sleur. De moeders vinden het niet kunnen praten met 
elkaar, ruzie over de kinderen en over drank een groter probleem dan de vaders.34  
 Ander onderzoek wijst in dezelfde richting. Scheidingsmotieven van vrouwen 
zijn in volgorde van belangrijkheid: relationeel (uit elkaar groeien, aandachttekort, 
niet goed kunnen praten), gedragsmatig (drank- en drugsgebruik ex, seksuele on-
trouw ex) of hebben betrekking op arbeid en huishouden.35 De motieven die de 
dochters met een moeder als kostwinner voor hun eigen echtscheiding noemen, 
komen dus gedeeltelijk overeen met de bevindingen uit dit onderzoek. Ook zij 
brengen hun eigen echtscheiding regelmatig in verband met overspel, geweld of al-
coholisme. Maar zij vertellen ook over achterliggende motieven, die terug te voeren 
zijn op eenouderschap en kostwinnerschap van de moeders. 

Sommige dochters van gescheiden ouders brengen, zoals hiervoor is beschreven, 
hun eigen echtscheiding in verband met het gebrek aan voorbeelden van echte-
lijke rollen in hun jeugdjaren. Glenn en Kramer omschrijven dit als de “absence-
of-modeling-of-spouse-roles explanation”: kinderen, die zonder beide ouders op-
groeien, leren onvoldoende over alledaagse man-vrouw verhoudingen in een huwe-
lijk. Hoewel zij voor deze verklaring onvoldoende bevestiging hebben gevonden,36 
constateert Amato, dat kinderen van gescheiden ouders door gebrek aan goede 
voorbeelden over onvoldoende vaardigheden kunnen beschikken die nodig zijn om 
wederzijds lonende intieme relaties in stand te houden.37 Ook uit een empirische 
studie van Wallerstein e.a., waarbij echtscheidingskinderen gedurende 25 jaar zijn 
gevolgd, kwam het gebrek aan rolmodellen naar voren. “Th ey complain bitterly 
that they feel unprepared for adult relationships and that they have never seen a 
‘man and woman on the same beam’, that they have no good models on which to 
build their hopes”.38 
Het gebrek aan voorbeelden is niet alleen genoemd door dochters van gescheiden 
ouders. Ook Marja, de dochter van een jong overleden vader, legt een relatie tus-
sen haar eigen echtscheiding en het gebrek aan voorbeelden. Een kind, van wie 
een ouder zeer jong is gestorven, heeft eveneens weinig voorbeelden van huis uit 
meegekregen. Als dat later gebeurt, dan is er al wel enige ervaring, aldus Harris.39

Een andere verklaring voor het vaker voorkomen van echtscheiding, die Glenn 
en Kramer onderzocht hebben, is de “greater-willingness-to-resort-to-divorce 
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explanation”.40 Kinderen van gescheiden ouders zouden in hun eigen huwelijk 
eerder de neiging hebben om hun toevlucht te nemen tot echtscheiding, omdat 
zij hiermee vertrouwd zijn. Hoewel voor deze verklaring eveneens onvoldoende 
bewijs gevonden werd41, komt dit motief wel naar voren in het levensverhaal van 
Fleur. Voor haar is de drempel om te scheiden verlaagd, omdat zij de echtschei-
ding van haar ouders als weinig problematisch heeft beleefd. In het verlengde 
hiervan ligt de socialisatieverklaring van Mclanahan en Bumpass, in het bijzon-
der met de “independent-mother hypothese”. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 
dochters, die opgroeien in gezinnen met alleen een moeder, ervaren hebben dat 
vrouwen in staat zijn om alleen een gezin te leiden. Deze verklaring komt in 
Carla’s verhaal tot uiting.42 

Magda wijt de echtscheiding van haar ouders en van haarzelf aan het overmatig 
alcoholgebruik van haar vader en haar man. Daarnaast legt ze een verband met de 
dominante persoonlijkheden van haar moeder en zichzelf. Dit is wel omschreven als 
de “inappropriate-modeling-of-spouse-roles explanation”: kinderen van gescheiden 
ouders krijgen ongeschikte echtelijke rolmodellen van hun ouders mee.43 Er kun-
nen problemen ontstaan als zij de manier van omgang van hun ouders trachten te 
evenaren. Ook voor deze verklaring vinden Glenn en Kramer onvoldoende beves-
tiging.44  Maar de levensverhalen van de dochters uit dit onderzoek laten zien hoe 
deze verklaringen wel van toepassing waren voor hun eigen echtscheiding.

Verklaringen voor de verhoogde echtscheidingskans van kinderen van geschei-
den ouders, waar onderzoekers wel bevestiging voor vonden, zijn het lage oplei-
dingsniveau en de jonge huwelijksleeftijd van deze kinderen. Glenn en Kramer 
omschrijven deze verklaringen als de “lower-educational-attainment explanation” 
en de “earlier-age-at-marriage explanation”. Volgens de “lower-educational-attain-
ment explanation” zouden kinderen van gescheiden ouders een lager opleidingsni-
veau behalen en dit wordt gerelateerd aan een grotere echtscheidingskans.45 Voor 
deze verklaring werd enig bewijs gevonden.46 Voor de “earlier-age-at-marriage ex-
planation” vonden diverse onderzoekers meer bevestiging. Volgens deze verklaring 
zouden dochters van gescheiden ouders jonger trouwen of gaan samenwonen dan 
hun leeftijdgenoten in tweeoudergezinnen. Tegelijkertijd blijkt, dat mensen die op 
jonge leeftijd trouwen, vaker scheiden.47

 De dochters uit dit onderzoek zijn, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, 
iets korter naar school gegaan en hun hoogst behaalde opleidingsniveau bij het 
verlaten van het voltijds onderwijs ligt wat lager dan de landelijke cijfers laten zien. 
Ook is de gemiddelde leeftijd waarop de dochters trouwden iets lager dan die van 
hun leeftijdgenoten. Het is echter de vraag in hoeverre deze kleine verschillen de 
echtscheidingen van de dochters kunnen verklaren.

Wanneer de verklaringen van de dochters voor de oorzaken van hun echtschei-
ding vergeleken worden met de uitkomsten van onderzoek naar echtscheidings-
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gronden, dan valt allereerst op dat diverse verklaringen van Glenn en Kramer voor 
de grotere echtscheidingskans voor kinderen van gescheiden ouders die op basis 
van kwantitatief onderzoek niet werden ondersteund, wel terug te vinden zijn in 
kwalitatief onderzoek en in de levensverhalen van de dochters uit dit onderzoek.
 Voorts blijkt dat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn tussen de echtschei-
dingsgronden van de dochters en resultaten van landelijk onderzoek. Relationele 
problemen, overspel, geweld, overmatig alcoholgebruik, de echtscheidingsgronden 
die uit landelijk onderzoek naar voren komen, waren ook voor de dochters uit dit 
onderzoek van toepassing. Opmerkelijk is echter, dat de relationele problemen bij 
de dochters een andere invulling krijgen. Terwijl in landelijk onderzoek relatio-
nele problemen in verband gebracht worden met gebrek aan aandacht, uit elkaar 
groeien en niet met elkaar kunnen praten, brengen de dochters uit dit onderzoek de 
relationele problemen, die aanleiding vormden voor hun echtscheiding, in verband 
met het gebrek aan voorbeelden aan echtelijke rollen, streven naar zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid. De levensverhalen van de dochters maken zo de diepere oor-
zaken van hun echtscheiding, die verband houden met eenouderschap en kostwin-
nerschap van de moeders, zichtbaar. 

Naast het intergenerationele patroon van het wegvallen van de echtgenoot dat 
de dochters hebben voortgezet, hebben zij ook een patroon doorbroken. Daar waar 
heel weinig moeders als kostwinner in de jaren vijftig hertrouwden, traden de mees-
te dochters na korte of langere tijd weer in het huwelijk of gingen samenwonen met 
een nieuwe partner. Zo zijn de zes gescheiden dochters van wie de vader jong was 
overleden later hertrouwd en van de acht gescheiden dochters van gescheiden ou-
ders zijn zes dochters hertrouwd. Deze ontwikkeling komt overeen met landelijke 
cijfers, waaruit blijkt dat bij vrouwen in de leeftijdsgroep van de dochters de kans 
om opnieuw een relatie aan te gaan aanzienlijk groter is dan voor vrouwen in de 
leeftijdsgroep van de moeders.48 

9.4 WIJ WERKEN

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe het intergenerationele patroon van bui-
tenshuis werken bij dochters met een moeder als kostwinner in de jaren vijftig 
vorm kreeg. De dochters hadden in hun jeugd het voorbeeld van een werkende 
moeder meegekregen. Ze begonnen vaak op jonge leeftijd te werken, de meesten 
stopten met werken na de geboorte van hun eerste kind en gingen weer werken 
toen de kinderen wat ouder waren. Maar er waren ook dochters die bleven werken. 

De dochters die zelf scheidden, legden in hun levensverhalen regelmatig een ver-
band tussen een op handen zijnde echtscheiding en kostwinnerschap en maakten 
daarmee het intergenerationele patroon van kostwinner voor het gezin duidelijk. 
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In deze paragraaf vertellen twee dochters van gescheiden ouders en een dochter 
van wie de vader jong is overleden hierover. Zij belichten ieder vanuit een andere 
invalshoek hoe betaald werk of het volgen van een studie een rol speelde in een (op 
handen zijnde) echtscheiding. Vervolgens vertellen twee dochters, een dochter van 
gescheiden ouders en een dochter van een jong overleden vader, over hun weerzin 
tegen uitkeringen. Daarna wordt ingegaan op de vraag in hoeverre er sprake is 
van intergenerationele patronen in de beroepen van moeders en dochters. Tot slot 
wordt het intergenerationele patroon van “wij werken” nader beschouwd.

WERKEN VOOR DE KOST

‘Ik denk, maar dat is mijn oplossing. Als ik nu in vaste dienst kan komen, dan kan ik 
die echtscheiding doorzetten, want dan heb ik een ondergrond. Dan kan ik ook zeggen: 
ik houd de kinderen want ik heb vaste inkomsten’. Aan het woord is Marion. Toen zij 
wilde scheiden, zag ze de vaste baan bij het bedrijf waar ze tijdelijk op uitzendbasis 
werkte, als dé oplossing om een echtscheiding door te zetten. 
 Vrijwel alle dochters uit dit onderzoek gaan zodra ze een echtscheiding zien aan-
komen, voorbereidingen treff en om zelf (beter) in hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien. Terwijl Marion een vast dienstverband als kans zag om van haar man te 
scheiden en de kinderen bij zich te houden, besloot Fleur een opleiding tot lerares 
te volgen om meer vrije tijd voor de kinderen te hebben. Fleur: ‘Ik dacht, ja, als 
ik echt helemaal alleen kom, dan kan ik natuurlijk beter een lesgeefbaan hebben, met 
vakanties en alles erbij, dan een kantoorbaan’. 

Het komt ook voor dat een moeder haar dochter tracht te weerhouden van 
haar echtscheidingsplannen. Dat overkwam Carla. Toen zij haar voornemen tot 
echtscheiding vertelde aan haar moeder, die als weduwe de kost had verdiend, re-
ageerde haar moeder met de opmerking: ‘Kind, je kan de kost nog niet verdienen. Je 
hebt kleine kinderen, je zal wel moeten blijven. Zie het nog even aan’. Als ze hieraan 
terugdenkt, zegt ze: ‘Zo werkte dat, zo werkte dat in die tijd ook’. Na enige tijd be-
sloot ze toch van haar man te scheiden. Ook Carla ging een studie volgen voor een 
baan in het onderwijs met meer vrije tijd voor de kinderen. Ze hertrouwde enkele 
jaren later.
 Carla kreeg nog een keer met bezwaren van haar moeder te maken. Dat ge-
beurde toen ze haar moeder vertelde, dat ze haar vaste baan als lerares op een mid-
delbare school wilde opgeven om een eigen bureau voor taaltrainingen te beginnen. 
Carla: ‘Ik zei mam: ik overweeg om school op te zeggen. Toen zei ze: kind denk aan je 
pensioen. Grappig hè’, vertelt ze lachend. ‘Toen zei ik: ja mam dat zal allemaal best. 
Ik leg zelf wel wat opzij. Maar mijn moeder realiseerde zich ook niet dat ik van mijn 
man natuurlijk ook pensioen heb. Dat heeft zij natuurlijk ook nooit meegemaakt, dus 
zo heeft dat toch weer met elkaar te maken’. In het levensverhaal van Carla komen dus 
twee keer waarschuwingen van haar moeder voor. 
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 De meeste dochters gingen direct na hun echtscheiding werken. Maar niet voor 
alle dochters was het mogelijk om direct na de echtscheiding de kost te verdienen.  
Hierover vertelt Natasja.

‘Zo was ik niet opgevoed’
‘Ik kreeg een uitkering. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik schaamde me. Echt. Huilend 
heb ik daar gezeten om een uitkering aan te vragen. Ik schaamde me dood erover, want 
zo was ik niet opgevoed. Wij werkten. Maar ik kon nergens met mijn kind heen, want 
mijn moeder werkte ook’, aldus Natasja. Zij is de enige dochter die wel een uitkering 
aan moest vragen toen ze ging scheiden. Deze periode duurde maar kort. Al vrij 
snel vond ze werk dat ze met de opvang van haar kind kon combineren. 
 Ook Marijke vertelt over haar weerzin tegen een uitkering: ‘Toen ik ging scheiden, 
heb ik me gelijk aangemeld bij de Th uiszorg als oproepkracht. Want ik vertik het om 
naar de sociale dienst te gaan. Heb ik ook niet gedaan, heb ik ook gelukkig niet hoeven 
doen, moet ik zeggen’. Haar moeder stond haar in deze beginperiode fi nancieel bij. 
Later kreeg ze een vaste baan. 

De meeste echtscheidingen van de dochters vonden plaats tussen 1970 en 1980. 
In deze periode werden de zogenoemde “bijstandsmoeders” een regelmatig voor-
komend verschijnsel. In 1965 was de Algemene Bijstandswet in werking getreden 
en al vrij snel daarna gingen moeders met jonge kinderen na hun echtscheiding en 
bij het ontbreken van voldoende alimentatie van hun man gebruik maken van deze 
voorziening. 

De keuze van de dochters om zelf in hun levensonderhoud te voorzien na hun 
echtscheiding is opmerkelijk, als een vergelijking wordt gemaakt met uitkomsten 
van een onderzoek naar vrouwen die in een opvangtehuis verbleven.49 In een hoofd-
stuk “De gemoedsrust van de verzorgingsstaat: de staat als kostwinner”, constateren 
de onderzoekers dat, tegen hun verwachting in, geen van de vrouwen uit de arbei-
dersklasse bezorgd was om hoe zij het in de toekomst fi nancieel zou redden. Alleen 
een paar vrouwen uit de middenklasse maakten zich hierover zorgen. De vrouwen 
in dit opvanghuis leken “het heel gewoon te vinden dat er fi nancieel voor hen werd 
gezorgd door middel van de sociale voorzieningen”, aldus Van Stolk en Wouters.50 
Een ander kleinschalig onderzoek onder gescheiden moeders in 1983 laat zien hoe 
“de staat als kostwinner” functioneerde: “Voor verreweg de meeste van deze res-
pondenten komt de kostwinnerstaak via de Algemene Bijstandswet ten laste van de 
overheid, meestal geheel, soms ten dele”, aldus Van den Akker.51 Het moederschap 
liet zich naar de opvatting van de meeste gescheiden moeders niet verenigen met 
het uitoefenen van een beroep buitenshuis.52 

De verzorgingsstaat stond in die tijd met een uitgebreid pakket van sociale voor-
zieningen voor zijn burgers garant.53 Maar de dochters uit dit onderzoek kozen 
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er nadrukkelijk voor om niet afhankelijk van de staat te zijn. Zo waren zij niet 
opgevoed. Bovendien hadden ze in hun jeugdjaren meegemaakt, dat betaald werk 
en zorgtaken te combineren zijn. Uit een recent onderzoek van Van Putten blijkt 
dat dochters van werkende moeders gemiddeld iets meer werkten dan dochters van 
wie de moeders niet werkten.54 Zij komt tot de conclusie dat wellicht “het gedrag 
van ouders in het huishouden en op de arbeidsmarkt, zowel tijdens de kindertijd 
als de volwassenheid van hun kinderen de (latere) arbeidspatronen van mannen en 
vrouwen beïnvloedt”.55 De uitkomsten van dit onderzoek lijken de uitspraak van 
Van Putten te bevestigen. Maar de beweegredenen die de dochters uit dit onder-
zoek naar voren brengen om te (gaan) werken, krijgen een andere invulling dan 
bij de “rolmodellering” – “werkende moeders reiken met hun gedragsvoorbeeld 
strategieën aan om betaald werk en zorgtaken te combineren, waarop dochters in 
volwassenheid kunnen terugvallen” –  waarover Van Putten schrijft. De afwegingen 
van de dochters uit dit onderzoek om te gaan werken lijken toch vooral beïnvloed 
te zijn door ervaringen in hun jeugdjaren met eenouderschap en kostwinnerschap 
van hun moeder. 

Over intergenerationele patronen in beroepen bij vrouwen in Nederland is wei-
nig bekend. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat er nog weinig opeenvolgende 
generaties van buitenshuis werkende moeders zijn. Th ompson constateert in het 
hiervoor beschreven onderzoek op basis van levensverhalen van families in Groot-
Brittannië, dat er patronen te zien waren van beroepen in meerdere generaties.56 
Deze patronen werden vooral zichtbaar bij vaders en zonen. Bij moeders en doch-
ters waren deze patronen veel minder zichtbaar, omdat de oudere generatie ervan 
uitging dat werk en huwelijk niet te combineren zijn. Soms waren er moeders die 
hun dochters stimuleerden om in hetzelfde beroep te gaan werken.57 

Uit de levensverhalen van de dochters uit dit onderzoek komt naar voren, dat 
niet alleen het patroon van beroepsarbeid veelal van moeder op dochter overging, 
maar dat ook in de sectoren waar de moeders werkten regelmatig intergenerationele 
patronen herkenbaar zijn. Dat geldt in het bijzonder voor werk op kantoor en in 
het onderwijs. Van de moeders die werkten als boekhouder, secretaresse of typiste, 
zijn de dochters administratief medewerker, receptioniste, secretaresse, assistent-in-
koopleider of manager geworden. Ook in onderwijsfuncties zijn intergenerationele 
patronen zichtbaar: de dochters van twee moeders, die als leerkracht in het lager 
onderwijs werkten, werden later leerkracht in het voortgezet onderwijs.

DE KOST: VERDIENEN VAN MOEDER OP DOCHTER

Wanneer een echtscheiding dreigde, kozen de meeste dochters uit dit onderzoek 
ervoor om een vaste baan te bemachtigen en soms om een opleiding te volgen voor 
een beroep waarmee ze meer vrije tijd voor de kinderen kregen. Ze wilden zelf voor 
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hun gezinsinkomen zorgen en maakten zo het intergenerationele patroon van kost-
winnerschap en fi nanciële zelfstandigheid duidelijk. Zij waren er in hun jeugdjaren 
mee vertrouwd geraakt, dat hun moeder arbeid en zorg kon combineren en hadden 
er vertrouwen in, dat het hen ook zou lukken. 
 Deze keuzes van de dochters wijken sterk af van die van de vrouwen die in 
ongeveer dezelfde tijd van hun man scheidden en ervan uitgingen, dat de staat 
hun kostwinner werd.58 De dochters met een moeder als kostwinner kozen hier 
uitdrukkelijk niet voor. “Wij werken” maakt deel uit van hun identiteit. Volgens 
Leydesdorff  kan “wij” een onbewuste strategie van mensen zijn om iemands indi-
viduele geschiedenis te benadrukken en zich van anderen te onderscheiden.59 Dit 
kan ook voor de dochters uit dit onderzoek van toepassing zijn die opgroeiden in 
omstandigheden waarin ze afweken van de norm. Het lijkt erop dat dit anders zijn 
én hun ervaringen met eenouderschap en kostwinnerschap van hun moeder in hun 
jeugdjaren hun keuze voor een identiteit van “wij werken” heeft beïnvloed.

9.5 WAARDEN: VAN GENERATIE OP GENERATIE

Naast intergenerationele patronen, die verband houden met de levensloop van 
moeders en dochters, zijn er in de levensverhalen ook patronen in hun levenshou-
ding en waarden herkenbaar, die veelal verband houden met het kostwinnerschap 
van de moeders. “De waarde van waarden is dat ze de refl ectiegraad van het han-
delen van personen verhogen. Handelen vanuit waarden is niet ‘zomaar wat doen”, 
aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2003.60 Waarden 
worden hier dus in verband gebracht met de refl ectiegraad van het handelen. Over 
de vraag waarop dat handelen gerefl ecteerd moet worden, hebben sociologen al 
eerder geschreven. Het gaat bij waarden om “abstracte, meer of minder bewuste, 
collectieve voorstellingen over hetgeen als goed en juist en nastrevenswaardig wordt 
beschouwd”61 en om “centrale maatstaven met behulp waarvan men het eigen ge-
drag en dat van anderen beoordeelt”.62 
 Waarden kunnen vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Ze kun-
nen betrekking hebben op sociaal-culturele vraagstukken en sociaal-economische 
vraagstukken.63 Maar waarden kunnen ook in relatie gebracht worden met het doel 
waarop ze gericht zijn. Bij extrinsieke of instrumentele waarden gaat het om doel-
middel relaties, terwijl intrinsieke of niet-instrumentele waarden naar zichzelf ver-
wijzen en doel op zich zijn. En er kan een onderscheid gemaakt worden naar de 
begunstigden van waarden: egoïstische, self-oriented waarden enerzijds en altruïsti-
sche, other-oriented waarden anderzijds.64 

Waarden liggen niet vast, maar kunnen per generatie verschillen. Zo worden 
waardenoriëntaties van de vooroorlogse generatie vooral in verband gebracht met 
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een strakke seksuele moraal, een hoog arbeidsethos en gezagsgetrouwheid. De le-
den van de stille generatie zijn overwegend pragmatisch, sceptisch en weinig tot po-
litieke actie geneigd. Hun waardenoriëntaties zijn evenals die van de vooroorlogse 
generatie nog sterk traditioneel. Bij de protestgeneratie is daarentegen meer sprake 
van een vrijere seksuele moraal, hedonisme en belangstelling voor nieuwe politieke 
issues.65 
 Waarden lijken blijvend gevormd te zijn door jeugdervaringen. Dat geldt in het 
bijzonder voor arbeidsoriëntaties en gezinswaarden.66 Vooral de late adolescentie is 
de formatieve fase voor het opnemen en internaliseren van culturele oriëntaties.67 
Maar waarden en houdingen lijken ook beïnvloed te kunnen worden door periode-
invloeden. Gedrag, meningen en houdingen zouden door veranderende omstan-
digheden levenslang aangepast kunnen worden.68 

De familie vormt een belangrijk kanaal voor het overdragen van sociale waar-
den.69 Door het opgroeien in een eenoudergezin met een moeder aan het hoofd 
kunnen beperkingen ontstaan in de overdracht van waarden. Vanwege de afwezig-
heid van de vader en vaak ook geringe betrokkenheid van de familie van de vader, 
is de invloed van sociaal en cultureel kapitaal uit de familielijn van de vader ver-
minderd.
 In het voorgaande is al beschreven hoe moeders waarden zoals het belang van 
fi nanciële zelfstandigheid doorgaven aan hun dochters. Tijdens de interviews met 
de moeders en dochters kwamen regelmatig ook andere waarden ter sprake. Soms 
waren die waarden afkomstig van andere familieleden, zoals grootouders. De doch-
ters gaven op hun beurt ook weer waarden aan hun kinderen mee. 

Hierna zullen eerst enkele weduwes en dochters met een jong overleden vader 
vertellen over waarden in hun leven. Daarna komen enkele gescheiden moeders en 
dochters van gescheiden ouders aan het woord. Aan het eind van deze paragraaf 
wordt een verband gelegd met de literatuur en worden de waarden geanalyseerd. 

WAARDEN VAN WEDUWES EN HUN DOCHTERS 
De waarden, waarover de weduwes en dochters met een jong overleden vader ver-
telden, zijn regelmatig terug te voeren op het eenouderschap en kostwinnerschap 
waarmee ze in hun leven te maken kregen. Allereerst vertelt moeder Willy hoe 
‘gewoon doorgaan’ en ‘alles zelf doen’ waarden in haar leven waren en komt tot uiting 
hoe haar dochter Carla deze waarden in haar eigen leven ook toepast. Vervolgens 
komt moeder Toos aan het woord voor wie doorzettingsvermogen een belangrijke 
waarde is. Daarna vertelt moeder Maria over ‘steun van boven’. En ten slotte vertelt 
moeder Dina hoe zij in haar leven ‘er voor gaat’ en vergelijkt haar dochter Els de 
waarden die ze in haar jeugdjaren meekreeg met een kwartetspel. 
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‘Gewoon doorgaan’ en ‘alles zelf doen’
Als ik moeder Willy aan het eind van het interview vraag naar belangrijke waarden 
in haar leven, zegt ze met een diepe zucht: ‘Moeilijke vraag hoor. Dan moet ik eens 
even denken. Vind ik heel moeilijk’. En dan na enige tijd: ‘Eén: ik ben altijd maar 
gewoon doorgegaan, elke keer. Dus altijd maar doorgaan. Twee: ‘Je moet altijd alles 
zelf doen’. Willy licht dit toe: ‘Alles moet je altijd zelf beslissen. Je kunt wel eens wat 
raad vragen. Maar je moet altijd, dat heb ik nou mijn hele leven gehad, je moet zelf de 
beslissing nemen’.
 Bij  Willy zijn ‘doorgaan’ en ‘alles zelf doen’ richtlijnen in haar leven. In hoofdstuk 
IV is beschreven hoe ze ‘gewoon doorgaan’ in haar werk tot het uiterste doorvoerde 
toen haar jongste zoontje, na het overlijden van haar tweede man, plotseling ten 
gevolge van een ongeval overleed en ze kort daarna weer les moest geven.
 Ook voor haar dochter Carla, die als lerares op een middelbare school werkte, blij-
ken deze waarden belangrijk te zijn. ‘Ik denk dat dat misschien ook in de genen zit hoor. 
Ik merk dat nu met lesgeven ook. Ik ben er altijd, ik bereid alles perfect voor, ik ben er’.
 De waarde van haar moeder ‘je moet altijd alles zelf doen’, is ook te horen in haar 
levensverhaal. Toen ze hoogzwanger van haar tweede kind was, vertelde haar man 
dat hij een relatie met een andere vrouw had. Toen dat gebeurde, realiseerde zij 
zich: ‘Mijn moeder heeft gelijk, je staat er echt in het leven helemaal alleen voor. Het 
is allemaal heel leuk hoor iedereen die verder door je leven loopt en het is ook heel fi jn 
dat je daar af en toe een beroep op kunt doen. Maar in werkelijkheid kun je dus op 
niemand rekenen. Ja, ik kan op mijn moeder rekenen, ja precies’, zegt Carla lachend. 
Als ze terugkijkt op haar leven, zegt ze: ‘Die rode draad is misschien toch dat cynische: 
je kan op niemand vertrouwen behalve jezelf ’. Voor Carla betekent ‘je moet altijd alles 
zelf doen’ dat ze zelfstandig in het leven staat. ‘Natuurlijk heb je altijd andere mensen 
nodig, maar dat je zelf je leven vorm moet geven, dat is heel belangrijk. En als dat kan 
in combinatie met anderen, nou dan is dat fantastisch, dan is het alleen maar heel ple-
zierig en dat geeft een heleboel extra. Maar je moet het ook wel alleen kunnen doen. Ik 
denk dat dat heel belangrijk is’. 
 Carla is na haar scheiding weer gaan studeren. Aan haar kinderen heeft ze mee-
gegeven om in hun jeugdjaren voor het hoogste te gaan. ‘Ik heb het allemaal na mijn 
dertigste moeten doen, ook nog redelijk jong, maar het was toch ook al wel lastiger dan 
wat zij gedaan hebben’.

Willy en Carla tonen allebei een hoog arbeidsethos, een waarde die verbonden is 
met de vooroorlogse generatie. In het levensverhaal van Carla klinken ook waarden 
door die als pragmatisch en sceptisch omschreven kunnen worden, waarden die 
toegeschreven worden aan leden van de stille generatie. Haar boodschap is: ‘Je kan 
op niemand vertrouwen behalve jezelf ’. Ze gaat er, net als haar moeder, van uit om 
alles zelf te doen. Het zijn vooral instrumentele waarden die in hun levensverhalen 
naar voren komen. 
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 Moeder en dochter geven ook economisch en cultureel kapitaal aan hun kin-
deren mee. Willy steunt haar dochter fi nancieel, als zij na haar echtscheiding weer 
gaat studeren en Carla vertelt hoe zij de waarde van cultureel kapitaal in de vorm 
van opleidingen meegeeft aan haar kinderen. Carla heeft met haar uitspraak ‘dat je 
zelf je leven vorm moet geven’ mij geïnspireerd tot de titel van dit onderzoek. Hoewel 
moeder en dochter in hun leven met grote tegenslagen te maken kregen, kozen ze 
ervoor om de regie over hun leven in eigen hand te houden. Dat is ook te horen in 
het verhaal van moeder Toos.
 Voor moeder Toos zijn ‘doorgaan’ en ‘alles zelf doen’ eveneens belangrijke waarden 
in haar leven. Toos heeft, zoals in de inleiding beschreven is, ter voorbereiding op 
het interview haar levensverhaal opgeschreven en leest mij dit voor. Ze eindigt als 
volgt: ‘Mijn twee kinderen heb ik gelukkig goed op kunnen voeden. Ze hebben allebei 
een goede baan. Ik heb twee kleinzonen en een kleindochter, alle drie studenten. Heb 
met iedereen een goede band. Mijn kinderen zijn me dankbaar dat ik ben gaan wer-
ken en nooit mijn hand op heb gehouden. Ik ben nu 85 jaar, mankeer van alles, maar 
dankzij mijn rollator en de winkels voor de deur kan ik me nog aardig redden’. 
 Toos verdiende na het overlijden van haar man als fi liaalhoudster de kost. ‘Ik 
weet niet hoe ik het zeggen moet eigenlijk. Ik ga gewoon verder. Het enige dat ik weet is 
dat je dus wel doorzettingsvermogen moet hebben om dat eigenlijk te kunnen doen’. Als 
Toos in haar omgeving mensen tegenkomt die zeggen dat ze iets niet kunnen, zegt 
ze: ‘Mens probeer het dan’. Ze begrijpt achteraf soms ook niet hoe ze het allemaal 
gekund heeft. Haar uitgangspunt is: ‘Je moet het gewoon doen. Ik zeg: nou ik ga altijd 
tot het gaatje. Te veel af en toe hoor. Gewoon doorgaan, ja gewoon doorgaan. En niet 
zeggen van: dat kan ik niet. Je kunt heel veel. En dan zeg ik dikwijls: je ziet maar hoe 
het afl oopt, maar dan heb je het wel gedaan’, vertelt ze lachend. ‘Dat is mijn patroon 
ja. Liever alles zelf doen’. En wat heeft ze aan haar kinderen doorgegeven? Toos: ‘Ja, 
doorzetten. Niet lullen maar poetsen zeg ik altijd, platweg gezegd. Nee, dat weten ze 
wel. Aanpakken en niet zeuren en doordouwen. Klaar af ’. 
 Het patroon van Toos is duidelijk: ‘liever alles zelf doen’. Dat is ook haar bood-
schap voor mensen in haar omgeving. Aan haar twee kinderen heeft ze meegegeven, 
dat ze moeten ‘doorzetten’, een instrumentele waarde om verder te komen. Ze heeft 
aan hen cultureel kapitaal meegegeven in de vorm van goede opleidingen, die weer 
hebben geleid tot goede banen, iets waar ze op haar beurt weer trots op is. In een 
tijd, waarin volgens Grunell veel vrouwen in de jaren vijftig hun leven ervaren “als 
een lot’, een leven dat zich aan haar voltrok”70, tonen deze vrouwen hoe zij hun 
leven zelf vorm geven. Voor moeder Maria ligt dat wat anders. 

‘Steun van boven’
Als moeder Maria aan haar leven terugdenkt, zegt ze: ‘een mens kan een hoop hebben. 
Een mens kan veel hebben. Ik vind van wel’. Ook voor Maria is het levensthema ‘je 
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moet vooruit’. Maar ze heeft ook haar twijfels. Toen ze na het overlijden van haar 
man achterbleef met zes jonge kinderen, vroeg ze zich af: ‘Hoe moet dat verder? Ik 
weet het niet, ik wist het echt niet’. Ze had het gevoel: ‘dat red ik nooit alleen’.
 Maria is rooms-katholiek. In haar levensverhaal zijn geloof en vertrouwen in de 
hulp van haar overleden man terugkerende thema’s. Maria: ‘Ik zeg altijd: ondanks 
dat hij overleden is, heeft hij toch voor me helpen zorgen’. Ze weet ook precies waar die 
hulp vandaan komt: ‘Uit de hemel. Ja echt waar. Anders had het nooit gekund. Nee, 
ik heb het wel alleen gedaan, maar ik zeg altijd, toch met heel veel steun van boven. 
En dat is zo ook, dat is echt zo geweest. Dingen dat ik zei van, hoe moet dat nou toch 
goed komen, ik weet hier echt geen raad meer mee. En een tijdje later was het ineens 
opgelost. Nou, waar komt het dan vandaan? Ik zeg dat, het is echt waar hoor’. Maria 
brandt regelmatig een kaarsje. Volgens haar dochter Margriet zijn het er wel een 
miljoen. Maria: ‘Niet dat het altijd uitkomt. Want ik zeg wel eens: verdorie ik heb het 
al zo dikwijls gevraagd en zo veel kaarsjes en er gebeurt niks. Ja, en dan geef je het wel 
eens even op. Maar ja, denk ik, toch maar weer opnieuw beginnen’. 
 Terwijl Maria kort na het overlijden van haar man eraan twijfelde of ze het alleen 
met haar kinderen zou redden, geeft ze duidelijk aan dat ze met ‘steun van boven’, 
met inbegrip van de hulp van haar overleden man, oplossingen vond voor de pro-
blemen die op haar pad kwamen.
 Maria is haar man tot na zijn dood trouw gebleven, zoals haar dochter dit om-
schrijft. Alhoewel zich meerdere huwelijkskandidaten aandienden, wilde ze nooit 
meer hertrouwen. ‘Gewoon ook, als ik later hopelijk in de hemel kom en je komt je 
man tegen en je hebt hier op aarde met een andere man geleefd, dat wil ik niet. Begrijp 
je? Ikke niet. Dat vind ik zo oneerlijk’. 
 Maria is ervan overtuigd dat haar man alles “boven” regelt. Haar dochter Mar-
griet hierover: ‘Ik geloofde daar ook in en ik geloof er nog in en ik ben blij dat ik het 
heb. Want ze zeggen gewoon: hoop doet leven en daar geloof ik toch echt wel in hoor’. 
In deze waarde van Margriet klinkt vertrouwen door, zoals zij dat van haar moeder 
meegekregen heeft.  

‘Kwartetspel’
‘Dat ik er gewoon voor ga’, dat heeft moeder Dina in haar leven geleerd, toen ze op 
jonge leeftijd na het overlijden van haar man met vier kinderen achterbleef. Ook 
Dina weet van aanpakken. Ze heeft aan haar kinderen meegegeven: ‘hard werken, 
altijd maar doorgaan, niet zeuren en precies zijn’. In het levensverhaal van Dina komt 
eveneens een hoog arbeidsethos tot uiting. 
 Haar dochter Els vertelt over een kwartetspel met waarden die ze van huis uit, 
beïnvloed door geloof en klasse, meekreeg. Haar ouders waren rooms-katholiek. 
Enige jaren na het overlijden van haar vader, hertrouwde haar moeder met een man 
die nederlands-hervormd was. Els: ‘Dat waren soms ook tegenstrijdige boodschappen. 
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De boodschap van de katholieken is toch altijd wel zoiets van: je kan fouten maken 
maar daar kan je voor worden vergeven en dan kan je weer opnieuw. En vanuit de 
hervormden is het toch meer van: je wordt geboren en je kan van alles doen om het beter 
te maken, maar het is zoals het is. Het heeft minder die vergevingsgezindheid in zich, 
hervormd of gereformeerd. Dus dat soort tegenstrijdigheden zitten er wel in’. 
Ook verschillen in sociale klasse zijn terug te vinden in de waarden die Els mee-
kreeg. Haar moeder kwam uit een arbeidersmilieu en had samen met haar eerste 
man een winkel. Haar tweede vader werkte op kantoor. Els had van haar moeder 
meegekregen: ‘Je moet je handen gebruiken’. Maar haar tweede vader leerde haar: 
‘je moet je hoofd gebruiken’. Als Els hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dat waren tegen-
strijdige boodschappen. Je moet studeren, dat kwam van mijn vaders kant, maar van 
mijn moeder kwam veel meer van je moet werken voor de kost’. Ze denkt achteraf, 
dat deze verschillende boodschappen voor confl icten in haar puberteit hebben 
gezorgd. ‘Want je doet het nooit goed genoeg, dus je kan nooit aan dat beeld voldoen’, 
aldus Els. 
 Deze ervaring van Els illustreert hoe milieufactoren van invloed zijn op de keuze 
voor opleiding en werk, zoals door Peters is beschreven.71 Deze verschillen komen 
ook tot uitdrukking in een kleinschalig onderzoek van Kuipers. Daaruit blijkt dat 
meisjes in de traditionele arbeidersgroep vooral aangesproken worden op hun so-
ciale rol. Ook in de middenklasse bestaat de boodschap voor meisjes vooral uit 
zorg voor anderen, voor een gezin of in een sociaal beroep. In de meer gevestigde 
middenklasse is er in de boodschappen van ouders een tendens om zelf richting te 
geven aan mogelijkheden en kansen.72 
 Voor Els zijn ‘overleven’ en ‘voor jezelf zorgen’ belangrijke levensthema’s. ‘Overle-
ven’ betekent voor haar: ‘Op het moment dat je tegenslag tegenkomt niet los te laten, 
maar dan juist proberen dat te overwinnen’. En aan haar kinderen wil ze meegeven: 
‘Dat ze moeten doen wat ze leuk vinden. Dat ze echt daarin naar zichzelf moeten luis-
teren, ook in de keuze voor opleidingen’. Els is jong gaan werken en heeft later nog 
diverse studies gevolgd. Ze geeft aan haar kinderen mee: ‘Dat ze het niet zo moeten 
doen zoals ik, studeren gecombineerd met werken. Dat het veel leuker voor jezelf is als je 
gewoon de ruimte krijgt om te studeren en een studentenleven te hebben en daarna pas 
iets met werken doen’. Els geeft cultureel kapitaal mee in de vorm van opleidingen. 
Zij spoort haar kinderen aan om in hun jeugdjaren te studeren en pas daarna te 
werken. Ze doorbreekt hiermee het patroon uit haar eigen jeugd: jong van school 
en aan het werk. Maar Els legt ook de nadruk op het belang van vrijetijdsbesteding, 
een waarde die kenmerkend is voor leden van de protestgeneratie.

Het zijn vooral instrumentele, self-oriented waarden die in de levensverhalen van 
de weduwes en hun dochters voorkomen. Het zijn waarden die verband houden 
met het kostwinnerschap van de moeders, met het doel te overleven. De weduwes 
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hebben ervaren dat tegenslagen er zijn om overwonnen te worden en geven dit ook 
aan hun kinderen mee. 
 De moeders tonen met hun hoge arbeidsethos en gezagsgetrouwheid waarden 
van de vooroorlogse generatie. Maar patronen kunnen ook doorbroken worden. 
Dochters die zelf vaak jong van school gingen, geven hun kinderen cultureel kapi-
taal mee in de vorm van opleidingen om hen in staat te stellen in hun jeugdjaren zo 
veel mogelijk diploma’s te halen. Zij willen voorkomen dat hun kinderen, zoals zij, 
op latere leeftijd opleidingen moeten volgen. 

WAARDEN VAN GESCHEIDEN MOEDERS EN HUN DOCHTERS 
Ook in de levensverhalen van de gescheiden moeders en dochters van geschei-
den ouders komen waarden aan bod. Hiervoor is beschreven hoe moeder Elly 
als leidraad in haar leven heeft: ‘make the best of it’ en dit ook heeft overgedragen 
aan haar dochter Mine. Hierna vertellen moeder Dora en haar dochter Magda 
allereerst wat ‘eerlijkheid’ in hun levens betekent en benadrukken een moeder en 
enkele dochters het belang van ‘kennis vergaren’. Vervolgens vertelt dochter Rina 
over ‘veerkracht’ en ten slotte beschrijven moeder Regina en haar dochter Fleur 
hoe zij met ‘ruimdenkendheid’ kansen konden benutten en hoe ze dit doorgaven 
aan hun kinderen.

‘Eerlijkheid’ 
‘Je moet jezelf maken’ is, zoals in hoofdstuk III is beschreven, het uitgangspunt van 
moeder Dora. Zij gaf aan haar kinderen waarden als onafhankelijkheid en verant-
woordelijkheid mee, maar ook eerlijkheid. Eerlijkheid kreeg voor Dora in haar 
jeugdjaren een bijzondere betekenis. Het kwam voor dat haar vader, als hij haar ten 
onrechte van iets beschuldigd had, ’s avonds zijn excuses kwam aanbieden. Dora: 
‘Dan moesten we op onze eigen kamer zitten. En als er uit kwam dat we het toch niet 
gedaan hadden, dan kwam hij naar boven zijn excuses aan ons aanbieden. Dat vind ik 
ook zo belangrijk, dat ben ik ook nog nooit vergeten. Dan zei hij: ja het spijt me erg, zo 
had ik het niet bedoeld. Dat vind ik heel belangrijk’. 
 Na haar scheiding verdiende Dora de kost als boekhoudster. Ze maakte met haar 
kinderen duidelijke afspraken over de verdeling van huishoudelijke taken. Eerlijk-
heid, de waarde die ze van haar vader heeft meegekregen, gaf ze ook als waarde door 
aan haar kinderen. ‘Ze moesten niet liegen tegen me. Ik kan beslist niet tegen mensen 
die liegen. Daar heb ik zo’n hekel aan. Ik zeg altijd: dat komt toch uit. Ze zijn ook strikt 
eerlijk mijn kinderen, alle twee mijn kinderen. Ja, het zijn hele eerlijke mensen’, zegt 
Dora met overtuiging. 
Haar dochter Magda: ‘Wij mochten beslist niet liegen of verhaaltjes vertellen thuis. 
Eerlijkheid werd bij ons zeer hoog aangeschreven. Natuurlijk, doordat mijn broer en ik 
veel op onszelf waren, haalden we wel kattenkwaad uit en deden dingen die niet altijd 
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mochten. Het enige wat mijn moeder verwachtte, als wij iets verkeerds hadden gedaan, 
was dat wij dat dan ook toegaven. Dus als ik iets verkeerds had gedaan en je probeert 
het te verstoppen of je geeft de schuld aan elkaar, wat je natuurlijk altijd wil doen als je 
broertjes en zusjes hebt, dat werd bij ons gestraft’. 
 De eerlijkheid die Dora vooral als intrinsieke waarde van haar vader meekreeg, 
werd een extrinsieke, instrumentele waarde in de opvoeding van haar eigen kinde-
ren. Toen zij de kost moest verdienen en overdag en ’s avonds veel weg was, kon zij 
op basis van deze eerlijkheid duidelijke afspraken met haar kinderen maken. 
De vader van Dora speelde nog een andere belangrijke rol. Magda: ‘Leren was heel 
erg belangrijk. Dat komt niet zozeer van mijn moeder, maar van mijn grootvader, mijn 
moeders vader’. Deze grootvader, die op zijn vijftigste is gepromoveerd, gaf les op 
een gymnasium. Magda over haar grootvader: ‘Hij heeft mijn gymnasium betaald, 
hij heeft ook die particuliere meisjesschool betaald, want mijn moeder had toen het geld 
daar niet voor. Hij heeft mijn schoolboeken altijd betaald’. Hoewel haar moeder heel 
trots was en geen hulp wilde aanvaarden, heeft ze deze steun wel geaccepteerd. 

‘Kennis vergaren’
‘Kennis vergaren’, dat is de rode draad in de levensverhalen van moeder Lena en 
haar dochter Ellen. De vader van Lena had in de avonduren veel studies gevolgd. 
Lena gaf het belang van leren als cultureel kapitaal ook door aan haar kinderen: 
‘Zo veel mogelijk kennis vergaren, opleidingen afmaken, je kennis goed gebruiken, dat 
is er altijd wel ingehamerd’, aldus Ellen. Als ze hierop terugkijkt, zegt ze: ‘Wat ze 
zelf eigenlijk met moeite verworven had, dat we dat eigenlijk zo goed mogelijk deden 
altijd’. En wat wil Ellen overdragen aan haar kinderen? Ellen na enige aarzeling: 
‘Dat ze tevreden en gelukkig mogen zijn. Dat ten eerste. En ik ben toch iets minder 
van dat hameren van maar zo veel mogelijk kennis vergaren’. Maar, zegt ze lachend: 
‘Wat best wel eens moeilijk is om je mond te houden’. Haar beide kinderen hebben, 
al dan niet met veel aansporing, in ieder geval hun studie aan de universiteit met 
succes afgerond. 

Bij het thema kennis vergaren wordt regelmatig de rol van grootvaders genoemd. 
Dochter Barbara: ‘Mijn opa die had gestudeerd, die was architect. En die hamerde er 
altijd op: jullie moeten studeren’. Deze opa was volgens Barbara zeer teleurgesteld dat 
zijn kleinkinderen niet hadden gestudeerd. Maar ze geeft zijn boodschap door aan 
haar kinderen. ‘Studeren. Grijp je kans’, zegt ze tegen haar kinderen. Barbara: ‘En nu 
zeg ik nog wel eens tegen onze oudste dochter: wat zal opa trots op je zijn als hij weet 
dat er in de lijn van de familie toch weer een arts zit’. Ook Barbara is trots op haar 
kinderen, maar om een andere reden. ‘Omdat zij dan toch wel dingen hebben bereikt 
die ik zelf graag had gewild, maar er niet uit is gekomen op wat voor manier dan ook’. 
Als het gaat om kennis vergaren dan zijn het dus niet alleen de moeders die aan hun 
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kinderen meegeven dat dit belangrijk is. En dochters die zelf weinig kans hadden 
om in hun jeugdjaren te studeren, benadrukken het belang van kennis vergaren bij 
hun kinderen. 

‘Veerkracht’
‘Yesterday is history, tomorrow is still a mystery, today is a gift, that’s why they call it pre-
sent’, dat is de spreuk die dochter Rina aan het eind van het interview graag met mij 
wil delen. Rina heeft in haar jeugd lange tijd op de boerderij van haar grootouders 
gewoond. Ze heeft waarden meegekregen van haar moeder, vader en grootouders. 
Allereerst de waarde van haar moeder, die als fi jnstrijkster voor het gezin de kost 
verdiende. ‘Als je goed werkte voor je gezin, zodat dat gezin het goed had, een onderko-
men had, goed te eten en drinken had, als de kinderen een beetje konden leren, nou dan 
had je het hartstikke goed gedaan. Dat was voor haar het allerbelangrijkste’. 
 Ook de grootvader van Rina speelde een belangrijke rol in haar leven: ‘Mijn opa 
zei gewoon van: doe wat je wil, red jezelf en God redt wie zichzelve redt’. Haar grootva-
der was trots op haar en gaf haar nog een andere waarde mee: ‘Dat kun je wel beter’. 
Rina: ‘Dus hij heeft me wat dat betreft de nodige dot ambitie door mijn strot gevoerd’. 
Haar grootmoeder heeft haar vertrouwen meegegeven, ze zei: ‘Alles wat je op je weg 
krijgt, kun je aan. Anders komt het niet op je weg’.
 Van haar vader kan Rina zich niet meteen waarden herinneren. Maar na enige 
aarzeling denkt ze, dat ze misschien toch ‘een soort van onverwoestbaar optimisme’ 
van hem heeft meegekregen. ‘Ik bedoel, wat er ook gebeurt in mijn leven, op de één of 
andere manier heb ik het niet moeilijk met onthechten. Als je iets kwijtraakt, als er iets 
gebeurt in je leven, dan voel ik het als een soort van test van mijn veerkracht of zo’. 
 Over deze veerkracht zegt Rina: ‘Je pakt gewoon iets beet waarvan je denkt: daar 
kan ik wat betekenen. Dat doe ik dus en dan zakt dat andere vanzelf wel weer af ’. En 
wat wil Rina meegeven aan haar kinderen? ‘Accepteer het leven nu maar zoals het is. 
Ga met die stroom mee, want je kunt wel roeien, maar je roeit er toch niet tegenop’. 
Ze geeft ook het vertrouwen dat haar grootouders in haar hadden, door aan haar 
kinderen. ‘Dan zeg ik: joh, ik wist dat je dat kon’. Op haar e-mails staat standaard: 
‘Morgen is er weer een dag’. Haar kinderen worden daar wel eens moe van, zegt Rina.

Ook in het levensverhaal van dochter Jos is sprake van ‘veerkracht’.  Haar moeder 
heeft haar meegegeven: ‘Hoe raar het er ook uitziet vandaag, als je morgenochtend 
wakker wordt en je loopt buiten dan staat er gewoon een bloemetje in het gras’. Haar 
moeder heeft dat niet letterlijk zo gezegd, dat is wat Jos er van gemaakt heeft en 
zoals zij dat vervolgens aan haar kinderen heeft meegegeven. ‘Ik kan het ook heel kort 
zeggen: ik heb een heilig geloof in het feit dat dingen gewoon altijd goed komen. Dat 
is mijn geloof ’. Aan haar kinderen heeft ze het verhaal van het bloemetje verteld. 
‘Maar je moet er natuurlijk zelf aan werken. Je moet niet denken dat het naar je toe 
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komt. Je moet er aan werken, maar het komt goed. Dat is wat ik ook letterlijk aan ze 
zeg, hoor’. Ook Jos heeft er een rotsvast vertrouwen in dat dingen ondanks tegen-
slagen uiteindelijk goed komen. Maar je moet er wel zelf aan werken. Rina en Jos 
hebben dit vertrouwen meegekregen van ouders of grootouders en geven dit ook 
weer door aan hun kinderen.

‘Ruimdenkendheid’
Moeder Regina kreeg al jong van haar ouders de vrijheid om haar studiewens te 
vervullen. ‘Nou ja, dat ik dus eerst het gymnasium kon doen en toen gewoon studeren. 
Want daar was mijn vader heel makkelijk in. En dat ik toen naar Amsterdam kon’. Dat 
was in 1932. Ze vertelt hoe vrienden van haar ouders opmerkten: ‘Hoe haal je het in 
je hoofd, je enige kind daar in Amsterdam op kamers. Dat kun je toch niet doen’. Maar 
haar vader kon ook streng zijn. Regina: ‘Want ik zat in het tweede jaar in Amsterdam 
en ik had er helemaal geen zin meer in. En ik was toen al verloofd en toen zei mijn 
schoonvader: gut, dan stop je toch, ik heb wel een baantje voor je. Dat zei ik tegen mijn 
vader. Nou, hij zei: oh, wee als je dat doet. Hij zegt: je maakt het af. Wat je daarna doet, 
kan me geen steek schelen dan mag je elk baantje van je schoonvader aannemen, maar 
afmaken. Nou dat heb ik hem later kunnen zeggen: wat ben ik je daar dankbaar voor’. 
Doordat haar vader erop stond, dat zij haar opleiding zou afmaken, kon ze na haar 
echtscheiding zelf de kost verdienen als gymnastieklerares. 
 Toen haar dochter Fleur in het kader van een uitwisselingsprogramma een jaar 
naar de Verenigde Staten wilde, gaf haar moeder haar eveneens de vrijheid. Fleur: 
‘Nou dat vond ik dus ook wel heel bijzonder van mijn moeder’. Er waren voor haar 
moeder geen fi nanciële middelen om haar op te zoeken. ‘Dus dat was gewoon echt 
afstand doen voor een jaar’. Als Fleur hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Nou dat heb ik 
altijd wel heel erg gewaardeerd dat ze mij dat avontuurlijke gedoe toestond’. 
 Zowel Regina als Fleur kregen in hun jeugd dus de vrijheid om zich te ontwik-
kelen. Fleur heeft van haar moeder tevens meegekregen om open te staan voor de 
mening van anderen. ‘Dus altijd de dingen van twee kanten bekijken. Dus niet zozeer 
je eigen visie alleen maar aanhangen, maar ook breed in het leven staan, breed ook naar 
de mensen toe’. Een terugkerend thema in het leven van Fleur is: ‘Dat ook vooral 
ieder zichzelf moet kunnen zijn en kunnen ontwikkelen. Niet te veel sturen bij wat je 
doet. Dus de vrijheid van ieder individu’. Fleur heeft deze levenshouding van huis uit 
meegekregen en probeert dit aan haar kinderen over te dragen. 

Bij de gescheiden moeders en hun dochters zijn het eveneens vooral instrumentele, 
self-oriented waarden waarover ze vertellen. Het belang van cultureel kapitaal in 
de vorm van kennis vergaren is een terugkerend thema in hun levens. Dit is op-
merkelijk, omdat in gezinnen meestal de vaders benadrukken dat studeren belang-
rijk is.73 In de levensverhalen klinkt, bij afwezigheid van de vaders, regelmatig de 
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stem van de grootvaders door. Dit komt overeen met een uitspraak van Spock die 
van mening is dat grootvaders op kunnen treden als plaatsvervangers van vaders.74 
Moeders en dochters vertellen daarnaast, hoe zij zich door veerkracht en met ruim-
denkendheid staande konden houden. Door hun levenservaring hebben zij geleerd, 
dat tegenslagen er zijn om overwonnen te worden.

WAARDEN GEWOGEN

Ouders zouden die waarden aan hun kinderen trachten over te dragen, waarvan 
ze denken dat die vitaal zijn om fysiek te overleven en voor behoud of versterking 
van hun maatschappelijke positie, aldus Brinkgreve en Van Stolk.75 De waarden, 
waarover de moeders en dochters vertellen, bevestigen deze verwachting. Waarden 
als ‘gewoon doorgaan’, ‘alles zelf doen’, ‘je leven zelf maken’, ‘veerkracht’, ‘overleven’ en 
‘kennis verwerven’ waren herhaaldelijk te horen. De waarden ‘doorgaan’ en ‘overleven’ 
hadden betrekking op het kostwinnerschap. Ze kunnen omschreven worden als 
extrinsieke of instrumentele waarden, met als doel het gezin te onderhouden.76 
 De waarden ‘je leven zelf maken’, ‘op jezelf vertrouwen’ en ‘veerkracht’ kunnen als 
intrinsieke waarden en extrinsieke waarden omschreven worden. Ze zijn doel op 
zich (intrinsiek) en tegelijkertijd waarden met een doel-middel relatie, in dit geval 
om zich in het leven staande te houden en om vooruit te komen. De moeders had-
den aan den lijve ondervonden hoe zij deze waarden nodig hadden om te overleven 
en gaven dit door aan hun kinderen. De dochters hadden in hun formatieve jaren 
het belang van deze waarden leren kennen.

Waarden, die vaders en moeders aan hun kinderen meegeven, kunnen onderling 
verschillen. Zo blijken vaders meestal als eerste het leren te benadrukken, terwijl de 
moeders het gelukkig zijn belangrijk vinden.77 Waarden die leeftijdgenoten van de 
moeders aan hun kinderen willen doorgeven bestaan vooral uit eerlijkheid, liefde, 
zorgzaamheid, geloof en goedheid.78 In deze waarden overheersen dus vooral in-
trinsieke, niet-instrumentele en altruïstische, other-oriented waarden. De waarden 
die de moeders uit dit onderzoek benadrukken, wijken dus duidelijk hiervan af. 
 Door de afwezigheid van de echtgenoot en vader in het gezin kregen de dochters 
meestal alleen waarden van hun moeder en haar familie mee. In enkele levensver-
halen was duidelijk te horen hoe grootvaders aan hun kleindochters doorgaven dat 
het belangrijk is om te studeren. Zo lijken de waarden, die de vader in het gezin 
meestal doorgeeft, bij zijn afwezigheid ook door grootvaders overgedragen te wor-
den. En veel dochters met een moeder als kostwinner gaven, als een reactie op de 
gemiste kansen in hun jeugdjaren, aan hun eigen kinderen mee om toch vooral 
tijdens de jeugdjaren een zo hoog mogelijke opleiding te voltooien om daarna te 
gaan werken. 
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9.6 TERUGBLIK

In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe intergenerationele patronen met betrekking 
tot verweduwing, echtscheiding, eenouderschap en kostwinnerschap in de familie-
geschiedenis van de moeders vaak vele generaties teruggaan. Vooral de gescheiden 
moeders vertelden uitgebreid over hun voormoeders die alleen kwamen te staan en 
zelf de kost moesten verdienen voor hun gezin. Het lijkt er soms op dat deze moe-
ders met de verhalen over hun familiegeschiedenis een context willen geven voor 
hun veelal omstreden besluit tot echtscheiding in de jaren vijftig. De wilskrachtige 
voormoeders in hun familie lijken dan een referentiegroep voor hun eigen hande-
len te vormen. 
 Ook de weduwes vertelden over intergenerationele patronen van eenouderschap 
en kostwinnerschap. Maar terwijl de gescheiden moeders in hun levensverhaal veel 
aandacht aan deze patronen besteedden, vertelden de weduwes hier slechts terloops 
over. Bij de weduwes zijn het toch vooral de zorgen die doorklinken. Zij lijken de 
intergenerationele patronen van verweduwing in hun familie te gebruiken om hun 
eigen omstandigheden te vergelijken met die van hun verweduwde voormoeders. 

Het intergenerationele patroon van eenouderschap kwam ook naar voren bij de 
dochters. Relatief veel dochters scheidden en hertrouwden later. Echtscheiding en 
eenouderschap waren in de tijd dat de dochters hiermee geconfronteerd werden 
minder uitzonderlijk geworden. De echtscheidingsgronden van de dochters blijken 
voor een belangrijk deel overeen te komen met uitkomsten van landelijk onder-
zoek. Ook zij noemen relationele problemen, overspel, overmatig alcoholgebruik 
en geweld als oorzaak voor hun echtscheiding. Opmerkelijk is echter dat relatio-
nele problemen bij de dochters vaak een andere invulling krijgen. Zij verbinden 
relationele problemen vooral met onvoldoende voorbeelden van echtelijke rollen. 
Ook het voorbeeld van een zelfstandige moeder bleek de drempel voor een eigen 
echtscheiding te kunnen verlagen. 

“Wij werken” is bij veel dochters, net zoals bij hun moeders, een onderdeel van 
hun identiteit geworden. De dochters laten duidelijk horen dat het voorbeeld van 
fi nanciële zelfstandigheid dat ze van hun moeders meekregen, ook een leidraad in 
hun eigen leven was toen een echtscheiding dreigde. “De staat als kostwinner”, 
waar veel gescheiden vrouwen uit de leeftijdsgroep van de dochters voor kozen, was 
voor de dochters uit dit onderzoek ondenkbaar. Zij kozen ervoor om na hun echt-
scheiding zelf kostwinner te worden. Tevens blijkt dat de beroepen van de dochters 
regelmatig in het verlengde van het werk van hun moeder liggen. 

Het kostwinnerschap van de moeders klinkt ook door in de levenshouding van 
de moeders en de waarden die zij aan hun dochters meegeven. In een tijd dat veel 
vrouwen uit de generatie van de moeders hun leven ervoeren als “een lot”, droegen 
de moeders als kostwinner vooral instrumentele waarden aan hun dochters over, 
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zoals ‘gewoon doorgaan’ en ‘alles zelf doen’. Het zijn waarden om na het wegvallen 
van hun man te overleven en hun leven zelf vorm te geven. Opmerkelijk is voorts 
dat bij een waarde als ‘kennis vergaren’, die vaders veelal in gezinnen aan hun kinde-
ren meegeven, regelmatig de stem van grootvaders te horen was. Deze grootvaders 
lijken zo de plaats in te nemen van de afwezige vaders. 
 Naast de doorgaande lijnen tussen generaties zijn er ook verschillen tussen ge-
neraties te onderscheiden. Zo was voor de gescheiden moeders uit dit onderzoek 
echtscheiding veelal verbonden met schande en sociale uitsluiting. Veel dochters, 
zowel dochters met een jong overleden vader als van gescheiden ouders, bleken ge-
scheiden te zijn van hun eerste man. Maar bij deze dochters is vrijwel nooit iets te 
horen over schande of sociale uitsluiting. Dat geldt eveneens voor het buitenshuis 
werken van moeders met jonge kinderen. Terwijl de moeders uit dit onderzoek re-
gelmatig laten doorklinken hoe ingewikkeld dit was, blijken veel dochters zelf later 
door te werken, ook als zij kinderen hebben. In het gemak en de bijna vanzelfspre-
kendheid waarmee ze hierover vertellen, klinkt een groot verschil met hun moeder 
als kostwinner door. De veranderde opvattingen over echtscheiding en buitenshuis 
werken door moeders met jonge kinderen klinken zo in de levensverhalen van de 
moeders en dochters door. 

Moeders en dochters vertelden ook hoe zij patronen doorbraken. Vrouwen, die 
als kind het contact met hun vader gemist hadden, zetten zich in om de contacten 
met de vader van hun kind te behouden. Terwijl de moeders vrijwel nooit her-
trouwden, besloten verreweg de meeste dochters om wel een nieuwe relatie aan te 
gaan. En de dochters, die zelf jong moesten werken om geld te verdienen, gaven 
aan hun kinderen het belang van het verwerven van cultureel kapitaal in de vorm 
van opleidingen in de jeugdjaren mee. Zij maken zo duidelijk hoe zij negatieve er-
varingen in hun jeugdjaren ten positieve willen ombuigen voor hun eigen kinderen.
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HOOFDSTUK X

CONCLUSIES

“Omstandigheden maken mensen, mensen maken omstandigheden”

Deze uitspraak lijkt de rode draad te zijn in dit onderzoek naar alleenstaande moe-
ders die in de jaren vijftig kostwinner waren en de levensloop van hun dochters. Na 
het wegvallen van hun man werden de moeders geconfronteerd met een sterke in-
komensdaling. Zij kwamen aan het hoofd van een eenoudergezin te staan, werden 
kostwinner voor hun gezin en moesten hun werk met de zorg voor hun kinderen 
combineren. En de dochters groeiden op in een eenoudergezin met een moeder als 
kostwinner.

Alleenstaande moeders die kostwinner waren voor hun gezin, vormden in de 
jaren vijftig een minderheid. De man als kostwinner was de norm en van moeders 
werd verwacht dat ze voor het gezin zorgden. De samenleving stond afwijzend te-
genover echtscheiding en werkende moeders met jonge kinderen. 
 De dochters groeiden op in een tijd van grote veranderingen. De verzuiling uit 
de jaren vijftig maakte plaats voor ontzuiling en de weerstand tegen echtscheiding 
en werkende gehuwde vrouwen nam af. De standaardlevensloop voor vrouwen uit 
de tijd van de moeders maakte langzamerhand plaats voor een keuzebiografi e, met 
meer keuzemogelijkheden voor vrouwen. 

Dit onderzoek is gebaseerd op levensverhalen van dertien alleenstaande moeders 
die in de jaren vijftig kostwinner waren en 34 dochters van wie de moeder kostwin-
ner was. Ondanks de vaak moeilijke perioden in hun leven waren deze vrouwen 
bereid het verhaal van hun leven aan mij te vertellen. 
 De moeders en dochters vertelden over hun feitelijke levensloop en over hun 
ervaringen en gevoelens. Het vertellen van de levensverhalen vormt een extra bron 
van kennis voor dit onderzoek. Tijdens het vertellen kwamen soms onverwachte as-
pecten naar voren. De bespiegelingen van de vrouwen in de levensverhalen konden 
leiden tot nieuwe inzichten. Soms werd hierdoor de inhoud van hun levensverhaal 
bevestigd. In andere gevallen werd die genuanceerd en soms ontstond er een ander 
beeld van de verteller dan op grond van het feitelijke levensverhaal was gevormd. 
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Ook de manier van vertellen en de verhaalstijl vergrootten het inzicht in de levens 
van de vertellers en konden leiden tot verdieping. 

Hierna worden de conclusies beschreven die uit de levensverhalen van de moe-
ders en dochters getrokken kunnen worden. Hierbij staan de volgende onderzoeks-
vragen centraal. Welke patronen zijn in de levensverhalen van de moeders en doch-
ters herkenbaar? Wat was de reden voor het kostwinnerschap van de moeders en 
hoe hebben moeders en dochters dit ervaren? Met wat voor werk verdienden de 
moeders de kost en hoe was hun werksituatie? Welke oplossingen vonden de moe-
ders om hun werk met de zorg voor hun kinderen te combineren? Hoe hielden 
de moeders zich staande in een samenleving, waarin zij afweken van de heersende 
normen voor vrouwen? Hoe hebben de moeders en dochters eenouderschap, kost-
winnerschap en het combineren van werk met de zorg voor kinderen ervaren en 
hoe kijken ze hierop terug? Hoe was de levensloop van de dochters en wat is de 
intergenerationele betekenis van eenouderschap en kostwinnerschap van moeders 
voor de levensloop van dochters? 
 De conclusies zijn gegroepeerd rond de volgende thema’s: verlies en veerkracht; 
uitzonderingen en normen; werkende en strijdbare moeders; dochters en hun twee-
de kansen; kinderopvang in vele vormen; intergenerationele patronen; “je leven zelf 
vorm geven”: tussen “agency” en “social constraints”. Aan het einde van dit hoofd-
stuk staan de slotconclusies en worden enkele aanbevelingen gedaan voor verder 
onderzoek.

VERLIES EN VEERKRACHT

Het verlies van de man en vader in het gezin vormde een keerpunt in de levens van 
de moeders en dochters uit dit onderzoek. De weduwes hadden vaak een langdurig 
ziekbed van hun man meegemaakt en de gescheiden moeders hadden een ener-
verende periode met huwelijksproblemen achter de rug. En voor de ongehuwde 
moeder uit dit onderzoek gold, dat zij tijdens haar zwangerschap ontdekte dat de 
vader van haar kind al gehuwd was. 

Na het wegvallen van de man en vader werden de gezinnen geconfronteerd met 
een fl inke inkomensdaling. Weduwes kregen een enkele keer een laag pensioen en 
de gescheiden moeders ontvingen soms alimentatie. Maar deze inkomsten waren 
veel te laag om het gezin van te onderhouden. Dat was de reden voor het kostwin-
nerschap van de moeders. Ze moesten voor het gezinsinkomen zorgen en een op-
lossing vinden om hun werk met de zorg voor hun jonge kinderen te combineren.

Bij dochters van wie de vader op jonge leeftijd overleed, waren er gevoelens van 
verdriet, boosheid, schaamte en angst. Verdriet mocht in die tijd vaak niet getoond 
worden en soms kon dit ook moeilijk gedeeld worden. Dochters voelden zich soms 
in de steek gelaten. Sommige dochters brengen het overlijden van hun vader in 
verband met verlatingsangst en gevoelens van onveiligheid. Het verdriet over het 
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verlies van de vader tijdens hun jeugdjaren blijkt soms hun hele leven door te wer-
ken en kwam in wisselende vormen naar boven.

De dochters van gescheiden ouders maakten, voorafgaand aan de echtscheiding, 
meestal een turbulente periode van confl icten en spanningen mee. Er waren ge-
voelens van verontwaardiging over het gedrag van hun vader. Na de echtscheiding 
moesten de dochters de relatie met hun ouders, en in het bijzonder met de vader 
die buitenshuis woonde, opnieuw defi niëren. Meestal verminderde het contact met 
de vader aanzienlijk, maar de dochters bleven vaak toch een bijzondere band voelen 
met hun “verloren” vader. 

Dit onderzoek laat zien hoe de moeders, na het wegvallen van hun man, erin 
slaagden om met veerkracht hun leven zelf vorm te geven. Ze werden hoofd van 
een eenoudergezin en kostwinner. De levenshouding van de moeders was gericht op 
overleven. Waarden als ‘gewoon doorgaan’, ‘alles zelf doen’, ‘je leven zelf maken’, ‘overle-
ven’ en ‘veerkracht’ blijken eigenschappen te zijn om tegenslagen in hun leven te over-
winnen. Het zijn vooral instrumentele, self-oriented waarden waarover ze vertellen. 
De dochters hebben dikwijls deze levenshouding van hun moeder overgenomen. 
Ze hebben van haar meegekregen, dat problemen er zijn om opgelost te worden en 
dat tegenslagen overwonnen kunnen worden. Ze voelen zich geen slachtoff er van 
omstandigheden, maar proberen deze naar hun hand te zetten. De veerkracht, die 
de dochters bij hun moeder hebben gezien en ervaren, werd ook een eigenschap in 
hun eigen leven wanneer ze te maken kregen met tegenslagen.  

UITZONDERINGEN EN NORMEN

Alleenstaande moeders die kostwinner waren, namen in de jaren vijftig een uit-
zonderingspositie in. Hun gezinssituatie week af van de sociale norm dat gezinnen 
bestaan uit een vader die kostwinner is, een moeder die voor het gezin zorgt, en 
kinderen. Ook de dochters vormden een uitzondering in hun omgeving. Ze groei-
den op in een gezin zonder vader, met een moeder aan het hoofd, hun moeder ging 
werken om de kost te verdienen en was daardoor overdag en soms ook ’s avonds 
langdurig afwezig.

Dit onderzoek laat zien hoe de moeders en dochters, wegens de bijzondere posi-
tie die ze innamen, geconfronteerd werden met normen uit hun sociale omgeving. 
Geloof en kerk speelden in de jaren vijftig nog een belangrijke rol. Kerken stonden 
meestal afwijzend tegenover echtscheiding, eenouderschap en werkende moeders 
met jonge kinderen. Uit de levensverhalen blijkt hoe deze opvattingen in het dage-
lijkse leven werden gebruikt om de moeders te beïnvloeden.  

De gescheiden moeders werden geconfronteerd met schande en sociale uitslui-
ting. Ook dochters van gescheiden ouders moesten zich soms verantwoorden voor 
de echtscheiding van hun ouders en kregen te maken met stigmatisering. Ze wer-
den evenals hun moeder geconfronteerd met sociale uitsluiting door hun omgeving 
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en moesten zelf hun houding hierin bepalen. De afwijzende houding jegens echt-
scheiding, zoals in de literatuur is beschreven, wordt door dit onderzoek dan ook 
bevestigd.

Normen blijken ook op andere manieren door te werken in de levens van de ge-
scheiden moeders. Dit wordt zichtbaar in hun levensverhalen, wanneer ze vertelden 
over afwijzing van hun aanstaande echtgenoot door hun ouders, terwijl hun ouders 
later bezwaar maakten tegen echtscheiding van diezelfde man. In deze afwijzing 
waren de verschillen tussen normen van grootvaders en grootmoeders (de vaders 
en moeders van de moeders uit dit onderzoek) opmerkelijk. Grootvaders maakten 
bezwaar tegen de aanstaande huwelijkspartner en grootmoeders probeerden een op 
handen zijnde echtscheiding tegen te houden. Het lijkt erop dat de grootvaders in 
hun afwijzing verband leggen met de statustoekennende functie van een huwelijk 
voor een gezin, terwijl bij de grootmoeders gevoelens van schande en schaamte 
wegens echtscheiding lijken mee te spelen.  Soms lijkt het er op dat bij de geschei-
den moeders de afwijzing van hun echtscheiding, ruim vijftig jaar geleden, nog 
doorwerkt. Zo kunnen de uitgebreide verhalen over afwijzing van hun man door 
haar ouders als een copingstrategie opgevat worden om hun destijds omstreden be-
sluit tot echtscheiding in een bredere context te plaatsen en daardoor de nuanceren. 
 Terwijl de samenleving zich afwendde van de gescheiden moeders, wilde de so-
ciale omgeving de weduwes juist omarmen en invloed uitoefenen op hun leven. Als 
gevolg hiervan kregen ze te maken met bemoeizucht en soms hadden ze het idee 
dat zij zich moesten verantwoorden. Ook dochters met een jong overleden vader 
werden geconfronteerd met hun uitzonderingspositie. Dat kwam tot uiting als ze 
gepest werden door leeftijdgenootjes vanwege hun dode vader. 

Duidelijk wordt dat er bij het stellen van normen niet sprake was van eenrich-
tingverkeer. Want niet alleen de samenleving bleek normen te stellen, maar ook 
moeders hadden verwachtingen van hun sociale omgeving. Dat wordt duidelijk uit 
de levensverhalen van weduwes. Zij verwachtten na het overlijden van hun man 
steun en medeleven uit hun omgeving, in het bijzonder van de kerk. En wanneer 
de verwachte steun uitbleef, waren zij teleurgesteld of verontwaardigd hierover. De 
oorzaak van het eenouderschap en kostwinnerschap van de moeders bepaalde dus 
in belangrijke mate hoe zij door hun sociale omgeving bejegend werden en wat zij 
hiervan verwachtten. 

Terwijl in de literatuur de bestemming van vrouwen in de jaren vijftig zich be-
perkte tot moederschap en zorg voor het gezin, maakt dit onderzoek duidelijk dat 
er in die tijd ook moeders waren die zich niet lieten weerhouden door heersende 
normen voor moeders met jonge kinderen en zelf de kost gingen verdienen.



277

WERKENDE EN STRIJDBARE MOEDERS

Dankzij de krappe arbeidsmarkt in de jaren vijftig kunnen de moeders na het weg-
vallen van hun man gemakkelijk werk vinden. De moeders verdienden de kost als 
winkelierster of kleine zelfstandige, of met werk op kantoor, in het onderwijs, de 
gezondheidszorg, in de mode of met laaggeschoold werk. Daarbij valt op dat alleen 
weduwes werkzaam waren als winkelierster of kleine zelfstandige. In de andere be-
roepsgroepen werkten zowel weduwes, gescheiden of ongehuwde moeders. 
De moeders zijn sterk betrokken bij hun werk en kijken hier met trots, voldoening 
en tevredenheid op terug. Opvallend is dat, hoewel de moeders werkten vanuit 
extrinsieke arbeidsmotivatie, in de verhalen van de moeders vooral intrinsieke ar-
beidsmotivatie tot uitdrukking komt. 

In de literatuur over werkende vrouwen in de jaren vijftig wordt de nadruk 
gelegd op de achtergestelde positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ook uit de 
levensverhalen van de moeders blijkt dat zij regelmatig geconfronteerd werden met 
belemmerende structuren voor werkende vrouwen en met ongunstige arbeidsvoor-
waarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. 
 Maar, in tegenstelling tot het beeld van werkende vrouwen in de literatuur, ma-
ken de moeders uit dit onderzoek duidelijk, dat er in dit tijd ook vrouwen waren 
die zich niet schikten in hun achtergestelde positie en actie ondernamen om hun 
werksituatie te verbeteren. Ze streden voor hoger loon en betere arbeidsomstan-
digheden. Ze maakten regelmatig carrière en werden op hun werk soms de eerste 
vrouw in een leidinggevende positie. In hun strijd stonden ze veelal alleen, zonder 
voorbeelden in hun omgeving. De moeders lieten zich in hun strijd leiden door 
de omstandigheden waarin ze verkeerden. De inzet van hun strijd hing af van hun 
afhankelijkheid van de baan en de behoefte van de werkgevers om de moeders aan 
zich te binden. Ook hieruit blijkt hoe omstandigheden mensen maken en mensen 
omstandigheden.

De dochters hebben het kostwinnerschap van hun moeder verschillend ervaren. 
Ze zijn meestal trots op hun werkende moeder. Zij benadrukten de grote inzet op 
haar werk, vertelden dat hun moeder goed was in haar vak en over waardering van 
collega’s voor hun moeder. De dochters waren als kind sterk betrokken bij het werk 
dat hun moeder verrichtte. Zij kenden vaak de werkplek van hun moeder en heb-
ben herinneren aan haar werk en haar collega’s. Als het werk aan of bij huis was, 
hielpen ze mee. Zij onderscheidden zich op die manier van hun leeftijdgenootjes. 

Maar dochters hebben ook negatieve associaties met het kostwinnerschap van 
hun moeder. Ze benadrukten hoe hard hun moeder moest werken. Moeders waren 
vaak vermoeid door de dubbele belasting. De dochters voelden zich regelmatig een-
zaam door de langdurige afwezigheid van hun moeder. En als moeders hun werk 
aan huis hadden, moesten zij regelmatig hun moeder helpen met haar werk.

Het kostwinnerschap van de moeders blijkt ook in het latere leven van de doch-
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ters van invloed te zijn. Dochters verbinden het kostwinnerschap van hun moeder 
met een levenshouding van sterk, zelfstandig en nuttig willen zijn. De moeders 
vervulden regelmatig een voorbeeldfunctie. Soms stelden moeders zichzelf als voor-
beeld wanneer ze hun dochter wezen op het risico dat zij later misschien in een 
situatie terecht konden komen waarin ze kostwinner moesten zijn. Moeders bleken 
vaak een voorbeeld voor hun dochter te zijn als het gaat om fi nanciële onafhanke-
lijkheid en de mogelijkheid om werk en zorg te combineren.

Opmerkelijk zijn verder de verschillen in beleving van het kostwinnerschap door 
moeders en dochters. Moeders zijn trots op hun werk en leggen soms een verband 
met de producten die ze leverden. Ook dochters zijn trots, maar zij associëren dit 
met respect voor hun werkende moeder. Ook de verhalen over collega’s van de moe-
ders zijn verschillend. Bij de moeders zijn collega’s mensen met wie ze met meer of 
minder plezier samenwerkten, terwijl voor de dochters de collega’s van hun moeder 
de sociale omgeving van de werkkring van hun moeder vormden. Voorts leggen 
moeders en dochters soms een ander accent als het gaat om plezier in het werk. Bij 
de moeders klinkt vooral intrinsieke arbeidsmotivatie door. Dochters verbinden 
het plezier dat hun moeder aan haar werk beleefde, regelmatig met het harde wer-
ken van hun moeder. Dat gebeurt vooral als moeders laaggeschoold werk verricht-
ten. Het lijkt er op dat het hoorbare plezier van de moeders tijdens hun werk de 
nadelen van het harde werken enigszins vergoedde. 

Dit onderzoek laat zien dat er in de jaren vijftig vrouwen waren, die zich niet 
schikten in hun achtergestelde positie op de arbeidsmarkt en actie ondernamen om 
hun werksituatie te verbeteren. Voor de dochters blijkt het kostwinnerschap van de 
moeders zowel in hun jeugdjaren als in hun latere leven van invloed. Tijdens hun 
jeugd waren het vooral praktische gevolgen waarmee ze te maken kregen, terwijl 
de dochters als volwassene het voorbeeld van hun werkende moeder regelmatig 
toepassen in hun eigen leven. 
   
DOCHTERS EN HUN TWEEDE KANSEN

De dochters uit dit onderzoek hebben het wegvallen van hun vader heel verschil-
lend ervaren. Na de ingrijpende periode wegens het overlijden van de vader of echt-
scheiding van de ouders blijkt het opgroeien in een gezin zonder vader ook gevol-
gen in hun latere leven te hebben. Ze hebben soms moeite met autoritaire mannen 
die de vaderrol willen overnemen. Het komt ook voor dat dochters de afwezigheid 
van een vader relateren aan beperkingen in de ontwikkeling van hun vrouwzijn of 
van sociale vaardigheden, maar soms blijkt zijn afwezigheid juist te kunnen leiden 
tot een zelfstandige houding en zelfvertrouwen. Uit alles blijkt hoe het verlies van 
de vader gedurende het gehele leven van de dochters van invloed is.

De levensloop van de dochters blijkt, naast de bijzondere positie die zij in hun 
jeugdjaren innamen, nog op twee andere aspecten af te wijken van die van hun 
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leeftijdgenoten. Allereerst de geringe kansen tijdens de jeugdjaren en jongvolwas-
senheid en daarnaast de tweede kansen die zij later benutten om verder te komen. 
Deze tweede kansen lagen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in hun relaties. 

De dochters gingen in vergelijking met hun leeftijdgenoten jong van school en 
jong aan het werk. Sommigen hadden weinig tijd om te studeren, omdat ze mee 
moesten helpen in het huishouden of hun moeder moesten assisteren bij haar werk. 
Maar ook de turbulente tijd voorafgaand aan de echtscheiding, het gebrek aan 
stimulans om door te leren en een streven naar fi nanciële zelfstandigheid blijken 
motieven voor de dochters te zijn om op jonge leeftijd van school te gaan. Veel 
dochters moesten jong van school om geld te verdienen om het inkomen van hun 
moeder aan te vullen. Opmerkelijk hierbij is dat de leeftijd van de dochters en de 
plaats in het gezin tijdens het wegvallen van de vader regelmatig van doorslagge-
vende invloed waren op hun eerste kansen.

Het opleidingsniveau van de dochters na het verlaten van het voltijds onderwijs 
blijkt regelmatig lager te zijn dan dat van hun moeder. Deze tendens is vooral 
zichtbaar bij dochters van gescheiden ouders. Dit is opmerkelijk, omdat er lande-
lijk juist een stijging in het opleidingsniveau van de generatie van de dochters ten 
opzichte van de generatie van de moeders te zien is. Het lijkt er dan ook op dat de 
verminderde onderwijskansen van de dochters, wegens het wegvallen van hun va-
der en de verslechterde inkomenssituatie in het gezin, niet gecompenseerd konden 
worden door het hogere opleidingsniveau van de moeders.

Voor de meeste dochters blijkt het onderwijsniveau, waarmee ze in hun jeugdja-
ren het voltijds onderwijs verlieten, echter niet een eindpunt te zijn. Veel dochters 
leerden als volwassene door. Vanaf de jaren zeventig nam het volwassenenonder-
wijs een grote vlucht en veel dochters benutten deze tweede onderwijskans om 
hun opleidingsniveau te verhogen. Ze volgden veelal kwalifi cerend onderwijs, in 
tegenstelling tot vrouwen in de leeftijdsgroep van de dochters die juist vaker niet-
kwalifi cerend onderwijs volgden. Dochters waren zich ervan bewust dat ze “meer 
in huis hadden” en benutten hun capaciteiten in hun volwassen leven. De dochters 
haalden zo de gemiste onderwijskansen uit hun jeugdjaren in met de tweede kans 
die het volwassenenonderwijs hun bood.

Ook de beroepscarrières van de dochters zijn opvallend en wijken af van het 
landelijk beeld. In tegenstelling tot hun leeftijdgenoten blijkt er in de loopbaan 
van veel dochters een (aanzienlijk) opgaande lijn zichtbaar te zijn. Ze maakten 
regelmatig carrière door de hogere onderwijskwalifi caties die ze als volwassene had-
den behaald. Zo ontstond er een aanzienlijk verschil tussen de eerste baan die ze 
aanvaardden en het functieniveau dat ze uiteindelijk bereikten. 

De afwijkende levensloop van de dochters blijkt zich niet te beperken tot de terrei-
nen van onderwijs en arbeidsmarkt. Ook hun relatiepatroon wijkt af van dat van hun 
leeftijdgenoten: de gemiddelde leeftijd waarop ze trouwden is iets lager en de dochters 
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scheidden vaker. Ze leggen voor hun echtscheiding regelmatig een verband met het 
wegvallen van hun vader, het opgroeien in een eenoudergezin en het voorbeeld van 
fi nanciële zelfstandigheid van hun moeder. Maar na hun echtscheiding diende zich 
voor vrijwel alle dochters een tweede kans aan. Ze vonden een nieuwe partner, her-
trouwden en bouwden met hun tweede partner een langdurige relatie op.

Onderzoek naar de gevolgen van het opgroeien in een eenoudergezin concen-
treert zich veelal op de eff ecten hiervan op de korte termijn. Kinderen uit een-
oudergezinnen hebben veelal een lager opleidingsniveau dan hun leeftijdgenoten 
en scheiden vaker. Dit onderzoek laat zien hoe de negatieve eff ecten op de korte 
termijn gecompenseerd werden op de lange termijn. Veel dochters herkenden en 
benutten hun tweede kansen. Ze gingen als volwassene doorleren, maakten carrière 
en vonden nieuwe partners. 

KINDEROPVANG IN VELE VORMEN

De moeders moesten een oplossing vinden om hun werk met de zorg voor hun 
kinderen te combineren in een tijd dat er nog weinig voorzieningen voor kinderop-
vang waren. De oplossingen van de moeders zijn zeer gevarieerd. Dochters werden 
sleutelkind of werden opgevangen door familie en buren of oppas thuis. Soms or-
ganiseerden moeders hun werk in en om het huis en enkele kinderen gingen naar 
een crèche of kindertehuis. 

De ervaringen van de moeders en dochters hiermee zijn heel verschillend. Bij de 
oplossingen “opvang door familie of buren”, “oppas thuis” en “werk in en om het 
huis” klinken zowel positieve, neutrale als negatieve ervaringen door. Bij de oplos-
singen “opvang door familie of buren” of “oppas thuis” blijkt, naast de kwaliteit van 
de oppas, ook de plaats die de oppas in het gezin inneemt belangrijk te zijn. Over 
de oplossing “sleutelkind” waren regelmatig negatieve ervaringen te horen. En de 
oplossing “kindertehuis” werd door de enkele moeders die hiervoor tijdelijk kozen 
als zeer negatief ervaren.

Uit de levensverhalen van de dochters blijkt, dat niet zozeer de gekozen oplossing 
voor het combineren van werk en zorg bepalend is, maar de invulling hiervan door 
de moeder. Soms kregen dochters verantwoordelijkheden die niet pasten bij hun 
leeftijd. Ook was er sprake van verschuivende familierollen, die, in tegenstelling tot 
bevindingen in de literatuur, niet altijd problemen opleverden en door dochters 
soms juist als positief werden ervaren. Opvallend hierbij is hoe grootvaders, bij 
afwezigheid van de vader in het gezin, regelmatig een prominente rol kregen.

In de jaren vijftig werd het accent gelegd op het belang van een continue relatie 
tussen moeder en kind. Wegens het kostwinnerschap van de moeders en hun veelal 
langdurige afwezigheid in het gezin konden zij hier niet aan voldoen. Dochters be-
nadrukten regelmatig de eenzaamheid in hun jeugd en het gemis van geborgenheid 
en gezelligheid. Maar uit de levensverhalen van de dochters wordt tegelijkertijd 
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duidelijk dat moeders en dochters de schaarse momenten van samenzijn vaak in-
tensief beleefden. De kwaliteit van de interacties tussen moeder en kind blijkt dan 
belangrijk te zijn. Positieve herinneringen van dochters aan korte momenten van 
intensief samenzijn konden veel goed maken van de langdurige afwezigheid van de 
moeder. Het in gezamenlijk overleg maken van afspraken over de taakverdeling in 
huis tussen moeders en kinderen werd eveneens als positief ervaren. 

De meeste dochters stopten in hun latere leven met werken na de geboorte van 
hun eerste kind en gingen later, als de kinderen ouder waren, weer aan het werk. 
Sommigen bleven doorwerken en moesten hun werk met de zorg voor hun kinde-
ren combineren. Sommigen kozen er nadrukkelijk voor om thuis te blijven of om 
hun werk zo te organiseren dat hun kinderen niet alleen hoefden te zijn. Anderen, 
die goede ervaringen hadden met het combineren van arbeid en zorg door hun 
moeder, bleven werken als ze zelf kinderen kregen. Bij de dochters is er, evenals 
bij de moeders, een grote variatie in oplossingen om werk en zorg te combineren. 
Maar er zijn wel verschillen tussen de oplossingen van de moeders en dochters. 
Zo waren er, in de tijd dat de dochters opvang zochten voor hun eigen kinderen, 
meer voorzieningen voor kinderopvang. Bovendien konden dochters regelmatig 
ook hun man inschakelen.

De ervaringen van de dochters met het combineren van arbeid en zorg door de 
moeders zijn dus verschillend. In overeenstemming met de literatuur blijkt niet 
zozeer de kwantiteit van de interacties tussen moeder en kind belangrijk te zijn, 
maar de kwaliteit hiervan. In de keuzes die de dochters in hun latere leven maken 
om werk en zorg te combineren, wordt duidelijk hoe hun jeugdervaringen hierin 
doorwerken. Als dochters in hun jeugdjaren de oplossingen van hun moeder als 
positief hebben ervaren, dan passen ze deze ook toe in hun eigen leven. Maar als zij 
oplossingen als negatief hebben ervaren, kiezen zij voor een andere aanpak.

INTERGENERATIONELE PATRONEN

De levensverhalen van de moeders en dochters laten drie intergenerationele patro-
nen zien die betrekking hebben op het kostwinnerschap van de moeders. Deze drie 
patronen zijn: eenouderschap, beroepsarbeid en levenshouding. 
Op grond van de literatuur bestond bij de aanvang van dit onderzoek de verwach-
ting dat er intergenerationele patronen van eenouderschap en arbeid tussen moe-
ders en dochters zichtbaar konden worden. Maar tijdens het eerste interview bleek 
dat deze patronen zich niet alleen beperkten tot de moeders en dochters uit dit 
onderzoek, maar vele generaties terug konden gaan. Dit vormde een aandachtspunt 
voor de volgende interviews. 

Het intergenerationele patroon van eenouderschap blijkt een patroon te zijn dat 
zowel bij gescheiden moeders, de ongehuwde moeder als weduwes en hun doch-
ters naar voren komt. Vooral de gescheiden moeders benadrukken dit patroon en 
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vertellen regelmatig uitgebreid over hun “voormoeders” die met eenouderschap te 
maken hadden. Af en toe gingen deze patronen zo ver terug in hun familiegeschie-
denis, dat er sprake lijkt te zijn van mythevorming. Het lijkt er soms op dat zij 
dit terugkerende patroon in hun familiegeschiedenis als copingstrategie naar voren 
brengen om hun echtscheiding in een bredere context te plaatsen en zo te nuance-
ren. Ook de weduwes vertellen over patronen van eenouderschap in hun familie, 
maar zij maken veel meer een vergelijking tussen hun eigen levensomstandigheden 
en die van hun voormoeders. 
 Bij de dochters wordt eveneens het intergenerationele patroon van eenouder-
schap zichtbaar. Zij scheidden in vergelijking met hun leeftijdgenoten vaker. De 
dochters brengen hun eigen echtscheiding regelmatig in verband met ervaringen 
tijdens hun jeugdjaren, het wegvallen van hun vader, het voorbeeld van eenouder-
schap en kostwinnerschap van hun moeder en een streven naar onafhankelijkheid 
en zelfstandigheid. 

Werken om de kost te verdienen blijkt eveneens een patroon te zijn dat van 
moeder op dochter overgaat. Moeders leggen een verband met hun voormoeders 
die evenals zij de kost moesten verdienen. Maar ook bij de dochters wordt het 
intergenerationele patroon van kostwinnerschap zichtbaar. Regelmatig stelden zij 
zich pro-actief op door alvast een baan te zoeken, als een echtscheiding dreigde. 
Ze kozen er nadrukkelijk voor om geen beroep te doen op sociale voorzieningen, 
waar veel gescheiden moeders toen gebruik van maakten. Ook is er vaak een inter-
generationeel patroon herkenbaar in de beroepen en sectoren waarin moeders en 
dochters werkten.

In de levenshouding van moeders en dochters zijn eveneens intergenerationele 
patronen herkenbaar. De waarden, die hieraan ten grondslag liggen, zijn vaak be- 
ïnvloed door de levensomstandigheden waarin de vrouwen verkeerden. Het zijn 
vooral instrumentele, self-oriented waarden die in hun levensverhalen naar voren 
komen. Deze waarden, die de moeders aan hun dochters doorgaven, lijken meer op 
waarden die vaders aan hun kinderen meegeven en wijken daarmee af van gangbare 
waarden, die aan vrouwen van de generatie van de moeders toegeschreven worden. 

Maar patronen blijken ook doorbroken te kunnen worden. Zo hertrouwden de 
dochters in vergelijking met de moeders veel vaker nadat ze van hun eerste man 
gescheiden waren. 
Soms ook wilden dochters hun eigen kinderen behoeden voor negatieve ervaringen 
uit hun jeugdjaren. Zo zetten ze zich ervoor in om het contact tussen hun kinderen 
en de vader van hun kinderen in stand te houden. Dochters benadrukten bij hun 
kinderen voorts het belang van studeren op jonge leeftijd. Dit als een reactie op hun 
eigen leven, waarin ze jong van school moesten en pas op volwassen leeftijd weer 
verder konden studeren. 

Dit onderzoek laat zien hoe ervaringen met eenouderschap en kostwinnerschap 



283

in de jeugdjaren van de dochters kunnen leiden tot intergenerationele patronen 
in de levensloop van moeders en dochters. Deze patronen blijken zich niet te be-
perken tot de moeders en dochters uit dit onderzoek, maar kunnen vele generaties 
teruggaan. 
 Tijdens het vertellen van de levensverhalen werd tevens duidelijk dat interge-
nerationele patronen op twee manieren een functie kunnen vervullen. Allereerst 
kunnen voorbeelden van moeders leiden tot intergenerationele patronen tussen 
moeder en dochter. Deze patronen kwamen regelmatig in de levensverhalen van 
de dochters naar voren. Daarnaast kunnen intergenerationele patronen ook een 
functie hebben om de eigen levensloop achteraf mee te verklaren. Zo vormden de 
voormoeders van de moeders uit dit onderzoek soms een referentiegroep waarmee 
de moeders zich vergeleken. Doordat de moeders en dochters de vrijheid kregen 
om hun levensverhaal naar eigen inzicht te vertellen, konden deze twee functies van 
intergenerationele patronen zichtbaar worden. 

“JE LEVEN ZELF VORM GEVEN”: TUSSEN “AGENCY” EN “SOCIAL CONSTRAINTS”
In de levensverhalen van de moeders blijkt regelmatig sprake te zijn van agency. 
Terwijl in de literatuur over vrouwen in de jaren vijftig wordt benadrukt, dat zij te 
maken kregen met beperkingen, laten de moeders uit dit onderzoek zien hoe zij 
hun leven zelf vorm gaven. 

Het traditionele beeld van gehuwde vrouwen, zoals dat in de literatuur naar vo-
ren komt, werd door deze moeders doorbroken. Ze namen zelf besluiten over hun 
leven en lieten zich niet leiden door heersende opvattingen over moeders en kin-
deren in die tijd. Ze lieten zich niet afschrikken door regels die nadelig waren voor 
vrouwen en trokken ten strijde om hierin verandering te brengen. Maar de moeders 
werden ook geconfronteerd met beperkingen. Gescheiden moeders kregen te ma-
ken met afwijzing door hun sociale omgeving. Ook werden de vrouwen geconfron-
teerd met beperkingen in structuren: vrouwen namen een ondergeschikte positie in 
op de arbeidsmarkt en er waren nauwelijks voorzieningen voor kinderopvang. De 
moeders waren in hun strijd om hun situatie te verbeteren veelal afhankelijk van 
de omstandigheden waarin ze verkeerden. Ze schatten hun kansen in en handelden 
daarnaar. 

Dit onderzoek maakt tevens duidelijk dat de negatieve gevolgen van het wegval-
len van de vader en het opgroeien in een eenoudergezin op korte termijn, waar in 
de literatuur veelal de nadruk op wordt gelegd, op de lange termijn omgebogen 
kunnen worden. 
Terwijl de moeders te maken kregen met sociale beperkingen, werden de dochters 
aanzienlijk minder geconfronteerd met beperkingen wegens echtscheiding, een-
ouderschap en buitenshuis werken met jonge kinderen. Ook de dochters maakten 
regelmatig keuzes in hun leven die nog geen gemeengoed waren voor vrouwen 
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uit hun leeftijdsgroep. Ze gaven, evenals hun moeder, hun leven zelf vorm, maar 
werden, in vergelijking met hun moeder, veel minder gehinderd door sociale be-
perkingen.

TOT SLOT

“Je leven zelf vorm geven”, dat is de ondertitel van dit onderzoek naar moeders als 
kostwinner in de jaren vijftig en de levensloop van hun dochters. Deze uitdruk-
king, die is ontleend aan een uitspraak van enkele vrouwen uit dit onderzoek, staat 
lijnrecht tegenover bevindingen in de literatuur over vrouwen in de jaren vijftig. 
Dit onderzoek maakt duidelijk, dat er in de jaren vijftig vrouwen waren die zich 
niet conformeerden aan heersende normen voor moeders met jonge kinderen. Ze 
werden zelf kostwinner voor hun gezin en combineerden met wisselend succes hun 
werk met de zorg voor hun kinderen. De moeders maakten tevens duidelijk, dat zij 
zich niet schikten in hun achtergestelde positie op de arbeidsmarkt en zo nodig ac-
tie ondernamen om hun situatie te verbeteren. Ze voelden zich geen slachtoff er van 
de omstandigheden waarin ze verkeerden, maar gaven iedere keer met veerkracht 
hun leven zelf vorm. 
 Dit onderzoek laat zien hoe intergenerationele patronen tussen moeders en 
dochters kunnen doorwerken en hoe deze patronen een functie kunnen vervullen 
in hun leven. Tevens wordt duidelijk hoe de levensloop van de dochters, niet alleen 
in hun jeugdjaren maar ook als volwassene, regelmatig afwijkt van de levensloop 
van hun leeftijdgenoten. De levensverhalen van de dochters maken duidelijk dat 
de negatieve eff ecten van het wegvallen van de vader, het opgroeien in een eenou-
dergezin en het kostwinnerschap van hun moeder in hun jeugdjaren, in hun latere 
leven met veerkracht hersteld kunnen worden. Veel dochters herkenden en benut-
ten de tweede kansen die zich aandienden en hadden hiervan profi jt in hun latere 
leven. Met deze inzichten kan het beeld over alleenstaande moeders als kostwinner 
in de jaren vijftig en van dochters, die toen opgroeiden in eenoudergezinnen, wor-
den aangevuld en genuanceerd.

Sommige conclusies uit dit onderzoek nodigen uit tot verder onderzoek. Dat geldt 
in het bijzonder voor de levensloop van de dochters. In hun leven speelde het 
kostwinnerschap van hun moeder een belangrijke rol. Maar hoe is het de dochters 
vergaan van wie de moeder na het wegvallen van haar man een uitkering ontving 
en niet ging werken? Een verschijnsel dat sinds de invoering van de Algemene 
Bijstandswet in 1965 regelmatig voorkwam. Opvallend in de levensloop van de 
dochters is voorts de functie van tweedekansonderwijs voor volwassenen. Vormden 
de dochters uit dit onderzoek een uitzondering of blijkt het volwassenenonderwijs 
juist aan kinderen uit eenoudergezinnen vaker een tweede kans te bieden? Maar 
niet alleen de situatie van dochters nodigt uit tot verder onderzoek. Een moeder 
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vertelde tijdens het interview: ‘Mijn zoon heeft zijn vader heel erg gemist’. Zij advi-
seerde: ‘Je zou nog eens een keertje daar aandacht aan moeten besteden’. Deze moeder 
was niet de enige die de aandacht vestigde op de gevolgen van het wegvallen van 
vaders voor hun zonen. Dit vormt dan ook een aandachtspunt voor verder onder-
zoek. En ten slotte het patroon van veerkracht dat zo duidelijk uit de levensverhalen 
naar voren komt. In hoeverre is een ingrijpende gebeurtenis tijdens de jeugdjaren 
van invloed op veerkracht tijdens de volwassenheid? De Amerikaanse kunstenaar 
Chuck Close van wie de vader plotseling overleed toen hij elf jaar was, zei hierover: 
“Maar je leert er ook iets van als je een belangrijk iemand zo jong al moet missen. Je 
leert ervan dat je toch weer gelukkig wordt en dat je er altijd weer bovenop komt”.1 
Deze belangrijke constatering klinkt ook door in dit onderzoek en nodigt eveneens 
uit voor verder onderzoek.
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BIJLAGE 1

BIOGRAFISCH NAMENREGISTER 

DE MOEDERS

Moeder Dina is geboren in 1925. Na de huishoudschool ging dina werken in een naaiatelier 
werken. Ze trouwde in 1946 met een winkelier en werkte daarna in de kruidenierswinkel van 
haar man. Ze kreeg vier kinderen. Haar man overleed in 1959 na een langdurig ziekbed. Na zijn 
overlijden zette dina de winkel alleen voort.

Moeder Dora is geboren in 1920. Na de mulo en behaalde Dora diverse boekhouddiploma’s. 
Daarna ging ze op kantoor werken. Ze trouwde in 1944 en ze kreeg twee kinderen. Na tien jaar 
huwelijk scheidde Dora van haar man. Daarna verdiende ze de kost als boekhoudster en werd later 
cheffi  n van een afdeling.

Moeder Elly is geboren in 1916. Na de mulo volgde Elly een opleiding tot lerares ritmische gym-
nastiek en ging daarna werken. Ze trouwde in 1946 en ze kreeg twee kinderen. Na zeventien jaar 
huwelijk scheidde ze van haar man. Daarna vertrok ze met haar kinderen naar het buitenland. Elly 
ging daar als bewegingstherapeute in een psychiatrisch ziekenhuis werken.

Moeder Flora is geboren in 1920. Na het gymnasium volgde Flora de Academie van Beeldende 
Kunst. Ze trouwde in 1944 en ze kreeg drie kinderen. Flora scheidde in 1956. Daarna ging Flora 
werken als reclametekenares.

Moeder Lena is geboren in 1924. Ze volgde de detailhandelsschool en ging daarna op kantoor 
werken. Ze trouwde in 1948 en ze kreeg twee kinderen. Ze scheidde na vijf jaar huwelijk van haar 
man. Lena verdiende de kost als boekhoudster en werd eerste kracht op een afdeling.

Moeder Louise is geboren in 1928. Na de driejarige h.b.s., volgde ze een opleiding bij de Marva. 
Daarna ging ze werken als telexiste en receptioniste. Ze trouwde in 1952 en ze kreeg een kind. Ze 
scheidde in 1955 en had daarna verschillende banen o.m. op kantoor en in de mode.

Moeder Maria is geboren in 1922. Na de lagere school ging ze naar een naaischool en bleef verder 
thuis om haar moeder te helpen in het huishouden. Ze trouwde in 1946 en ze kreeg zes kinderen. 
Haar man overleed in 1958. Maria verdient daarna de kost met werk in en om het huis.

Moeder Nora is geboren in 1920. Ze ging naar de h.b.s., volgde een secretaresseopleiding en ging 
daarna werken. Ze trouwde in 1947 en ze kreeg twee kinderen. Ze scheidde in 1957. Daarna ver-
diende Nora de kost als secretaresse en klom op tot sales promotor.

Moeder Regina is geboren in 1915. Na het gymnasium ging ze naar de Academie voor Lichame-
lijke Opvoeding. Ze trouwde in 1940 en ze kreeg twee kinderen. Ze scheidde in 1951 en ging 
daarna de kost verdienen als gymnastieklerares.

Moeder Rita is geboren in 1927. Na het gymnasium volgde ze een secretaresseopleiding en ging 
daarna als secretaresse werken. Ze trouwde in 1951 en scheidde enige jaren later. In 1962 werd ze 
ongehuwd moeder. Rita heeft haar hele leven als secretaresse gewerkt en werd later leidinggevende 
op een afdeling.

Moeder Sonja is geboren in 1926 in Rusland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest ze naar 
Duitsland om daar in werkkampen te werken. Ze trouwde in 1946 met een Nederlandse man. 
Haar man overleed plotseling in 1951. Sonja bleef achter met drie kinderen, de jongste moest nog 
geboren worden. Na het overlijden van haar man nam ze alle werk aan dat voorhanden was. Ze 
verdiende de kost met onder meer landarbeid, schoonmaakwerk en fabriekswerk.
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Moeder Toos is geboren in 1921. Na de lagere school ging ze werken in de huishouding en haalde 
in de avonduren diploma’s. Ze trouwde in 1951 en ze kreeg twee kinderen. Haar man overleed in 
1957 na een langdurig ziekbed. Toos verdiende na het overlijden van haar man de kost als fi liaal-
houdster.

Moeder Willy is geboren in 1922. Na de mulo ging ze naar de kweekschool en ging daarna lesge-
ven. Ze trouwde in 1943 en ze kreeg een kind. Haar man overleed niet lang daarna in een concen-
tratiekamp. Enige jaren later hertrouwde Willy en ze kregen nog twee kinderen. In 1956 overleed 
ook haar tweede man. Daarna ging ze de kost verdienen als onderwijzeres.

DE DOCHTERS

Dochter Anne is geboren in 1934. Toen ze veertien jaar was overleed haar vader overleed plotseling. 
Haar moeder ging daarna in de gezondheidszorg werken. Ook kwamen er kostgangers in huis. 

Dochter Anneke is geboren in 1947. Haar vader overleed plotseling toen ze vier jaar was. Haar 
moeder Sonja ging daarna de kost verdienen met onder meer landarbeid, huishoudelijk werk en 
fabriekswerk. 

Dochter Barbara is geboren in 1953. Haar ouders scheidden toen ze vijf jaar was. Haar moeder 
verdiende daarna de kost als secretaresse en ging ’s avonds stofzuigers colporteren. 

Dochter Betty is geboren in 1938. Haar vader overleed tien dagen na haar geboorte. Haar moeder 
nam daarna een kruidenierswinkel over. 

Dochter Carla is geboren in 1944. Haar eerste vader overleed toen ze een jaar was en toen ze twaalf 
jaar was overleed haar tweede vader. Haar moeder Willy ging toen werken als onderwijzeres. 

Dochter Corrie is geboren in 1949. Haar vader is overleden toen ze drie jaar was. Haar moeder 
gaat daarna met huishoudelijk werk de kost verdienen. 

Dochter Ellen is geboren in 1950. Haar ouders scheidden toen ze drie jaar was. Haar moeder Lena 
gaat daarna werken als boekhoudster en wordt later eerste kracht. 

Dochter Els is geboren in 1952. Haar vader overleed toen ze zeven jaar was. Haar moeder Dina 
zette daarna de kruidenierswinkel van haar man alleen voort. 

Dochter Fleur is geboren in 1941. Haar ouders scheidden toen ze tien jaar was. Haar moeder 
Fleur gaat daarna de kost verdienen als gymnastieklerares. 

Dochter Gerda is geboren in 1930. Haar vader overleed toen ze dertien jaar was. De moeder van 
Gerda nam daarna een kruidenierswinkel over om de kost te verdienen. 

Dochter Hanna is geboren in 1939. Haar ouders scheidden toen ze veertien jaar was. Na de echt-
scheiding ging haar moeder de kost verdienen als verkoopster. 

Dochter Ida is geboren in 1934. Haar vader is overleden toen ze negen jaar was. Haar moeder 
heeft daarna de winkel van haar man voortgezet om de kost mee te verdienen. 

Dochter Ina is geboren in 1944. Haar ouders zijn gescheiden toen ze vier jaar was. Na de echt-
scheiding verdiende haar moeder de kost als werkster bij particulieren, schoonmaakster in een 
bioscoop en wordt later hoofd huishoudelijke dienst. 

Dochter Janny is geboren in 1940. Haar vader overleed toen ze tien jaar was. Haar vader had een 
eigen bedrijf. Na het overlijden van haar vader ging haar moeder als werkster de kost verdienen. 



309

Dochter Joke is geboren in 1940. De ouders van Joke zijn gescheiden toen ze drie jaar was. Haar 
moeder werd daarna hoofdcommies bij een ministerie. 

Dochter Jos is geboren in 1945. Haar ouders scheidden een jaar later. De moeder van Jos ver-
diende de kost als werkster, later ging ze in een fabriek werken en uiteindelijk werd ze verkoopster. 

Dochter Lia is geboren in 1945. Haar ouders scheidden toen ze elf jaar was. Haar moeder Flora 
ging daarna werken als reclametekenares. 

Dochter Magda is geboren in 1946. Haar ouders scheidden toen ze acht jaar was. Haar moeder 
Dora verdiende de kost als boekhoudster en werd later cheffi  n van een afdeling. 

Dochter Marga is geboren in 1935. Haar ouders zijn offi  cieel gescheiden toen ze veertien jaar was. 
Haar vader was toen al geruime tijd uit huis. Haar moeder verdiende de kost als naaister. 

Dochter Margriet is geboren in 1956. Haar vader overleed toen ze twee jaar was. Haar moeder 
Maria ging daarna de kost verdienen met werk in en om het huis. 

Dochter Marijke is geboren in 1948, haar vader overleed toen ze vier jaar was. Haar moeder nam 
daarna kostgangers in huis en verhuurde ‘s zomers een deel van de woning. 

Dochter Marion is geboren in 1942. Haar ouders zijn gescheiden toen ze zeven jaar was. Haar 
moeder verdiende de kost als verpleegkundige. 

Dochter Marja is geboren in 1938. Haar vader overleed toen ze acht jaar was. Haar moeder zette 
daarna de winkel van haar man voort. 

Dochter Merel is geboren in 1947 als dochter van een ongehuwde moeder. Haar moeder werkte 
overdag als huishoudster en maakte ’s avonds kantoren schoon. 

Dochter Mieke is geboren in 1945. Haar vader overleed toen ze vier jaar was. Haar moeder ging 
daarna de kost verdienen als naaister. 

Dochter Mine is geboren in 1955. Haar ouders zijn gescheiden toen ze acht jaar was. Haar moeder 
verdiende daarna de kost als bewegingstherapeute. 

Dochter Natasja is geboren in 1947. Ze was negen jaar toen haar moeder voor de tweede keer scheidde.
Haar moeder ging daarna de kost verdienen als winkelierster en werd later technicus in een fabriek. 

Dochter Riet is geboren in 1936. Toen ze acht jaar was, overleed haar vader plotseling. Haar moe-
der zette daarna de boerderij alleen voort. 

Dochter Rina is geboren in 1942. Haar vader was vaak langdurig afwezig en haar ouders zijn toen 
ze negentien jaar was gescheiden. Haar moeder verdiende de kost als fi jnstrijkster in een wasserij. 

Dochter Roos is geboren in 1941. Haar vader overleed toen ze zeven jaar was. Haar moeder zette 
daarna de winkel van haar man alleen voort. 

Dochter Sylvia is geboren in 1948. Haar vader overleed toen ze zes jaar was. Haar moeder ging 
daarna de kost verdienen als administratieve kracht. 

Dochter Tiny is geboren in 1941. Haar vader overleed toen ze zestien jaar was. Haar moeder ging 
daarna de kost verdienen als schoonmaakster in een bedrijf. 

Dochter Trees is geboren in 1936. Haar ouders scheidden toen ze tien jaar was. Haar moeder 
werkte als verloskundige. 

Dochter Wilma is geboren in 1943. Haar ouders scheidden toen ze elf jaar was. Haar moeder ging 
daarna de kost verdienen als huishoudster. 
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BIJLAGE 2

DE MOEDERS EN DOCHTERS UIT DIT ONDERZOEK: ENKELE ACHTERGRONDGEGEVENS

Aan dit onderzoek werkten 47 vrouwen mee: dertien alleenstaande moeders die in de jaren vijftig 
voor hun gezin kostwinner waren en 34 dochters met een moeder als kostwinner in die tijd. Van 
de dertien moeders uit dit onderzoek waren zeven gescheiden, vijf moeders waren weduwe en er 
was één ongehuwde moeder. Van de 34 dochters uit dit onderzoek was van zeventien de vader 
op jonge leeftijd overleden, van zestien dochters waren de ouders in hun jeugdjaren gescheiden 
en er was één dochter van een ongehuwde moeder. Negen moeders en dochters hebben samen 
meegewerkt aan dit onderzoek: vijf gescheiden moeders en hun dochters en vier weduwes en hun 
dochters. De moeders van de andere dochters waren al overleden.

De moeders uit dit onderzoek zijn geboren tussen 1914 en 1928. 
Zes moeders zijn gescheiden tussen 1950 en 1958. Een moeder die in 1964 gescheiden is, wijkt 
hiervan af. Zij is toch bij dit onderzoek betrokken omdat zij al geruime tijd voor haar echtschei-
ding werkte om bij te dragen aan het gezinsinkomen. De ongehuwde moeder was gescheiden in 
1954 en kreeg later een kind. Zij was haar hele leven kostwinner.
De vijf weduwes uit dit onderzoek verloren hun man tussen 1944 en 1960. Een moeder werd twee 
keer weduwe. De moeder die in 1960 weduwe werd, verdiende al ruim voor het overlijden van haar 
man de kost omdat haar man langdurig ziek was. 
De moeders woonden ten tijde van het interview in negen provincies: Groningen, Drenthe, Over-
ijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland. Maar de 
levensverhalen speelden zich regelmatig af in andere provincies: vier levensverhalen vonden hoofd-
zakelijk plaats in grote steden in Zuid-Holland plaats en vijf in grote steden in Noord-Holland. De 
leeftijd van de moeders ten tijde van het interview varieerde van 78 tot 92 jaar, de meesten waren 
tussen de 84 en 87 jaar. De moeders hadden een tot zeven kinderen, de meesten hadden een tot 
drie kinderen.
 De 34 dochters uit dit onderzoek zijn geboren tussen 1931 en 1955. 
Van de zestien echtscheidingsdochters vond de echtscheiding van hun ouders plaats tussen 1944 
en 1957. Twee dochters wijken hiervan af. De moeder van een dochter is, zoals hiervoor bij de 
moeders is beschreven, in 1964 gescheiden en van een andere dochter zijn de ouders in 1960 ge-
scheiden. Maar hun moeders werkten al geruime tijd voor de echtscheiding. 
Het overlijden van de vader van de zeventien dochters vond plaats tussen 1939 en 1960. De we-
duwe die in 1960 weduwe was, zoals hiervoor is beschreven, vanwege ernstige ziekte van haar man 
al geruime tijd kostwinner voor het gezin.
De dochters woonden ten tijde van het interview in alle twaalf provincies van Nederland. Een 
dochter woonde in het buitenland. Zij is telefonisch geïnterviewd. De meesten woonden in de 
provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. De jeugdjaren van negen dochters speelden zich af 
in Noord-Holland en van veertien in Zuid-Holland, in het bijzonder in de grote steden Amster-
dam, Den Haag en Rotterdam. Vooral dochters van gescheiden ouders brachten hun jeugdjaren 
door in deze grote steden. De leeftijd van de dochters ten tijde van het interview varieerde van 48 
tot 74 jaar. Verreweg de meesten waren tussen de zestig tot zeventig jaar. De grote leeftijdsverschil-
len van de dochters uit dit onderzoek houden verband met de verschillen in leeftijd ten tijde van 
het wegvallen van de vader. Sommigen waren heel jong, anderen waren oudste (thuiswonende) 
dochters terwijl er nog jongere kinderen in het gezin waren.
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BIJLAGE 3

DE WERVING

De interviews vonden plaats in de periode 2004 tot en met 2007. Verreweg de meeste interviews 
waren in 2006.
Bij de aanvang van dit onderzoek was bekend dat moeders als kostwinner in de jaren vijftig en hun 
dochters een minderheidsgroep vormden. De kans om deze vrouwen te vinden was daarom klein. 
Een extra moeilijkheidsfactor was de hoge leeftijd van de moeders. De moeders zouden als zij nog 
in leven waren tijdens de interviewperiode, tachtig jaar of ouder zijn. 
Het was dan ook niet eenvoudig om deze moeders en dochters te vinden. Gelukkig waren er vanaf 
het begin behulpzame vrienden, collega’s en bekenden die hun “voelhoorns” uitstaken en in hun 
sociale omgeving enkele moeders en dochters vonden die mee wilden werken aan dit onderzoek.
Voor de werving van de moeders heb ik daarnaast schriftelijke oproepen in enige zorgcentra ver-
spreid en heb ik oproepen geplaatst in enkele bladen met een beperkt verspreidingsgebied. Op 
deze oproepen kwamen twee reacties. 
Om meer moeders en dochters te vinden voor dit onderzoek, heb ik in januari 2006 een kleine 
advertentie geplaatst in “Plus magazine”, een landelijk maandblad voor senioren. Toen hierop na 
twee maanden nog geen reacties waren binnengekomen, heb ik een “noodkreet” naar de redactie 
van dit blad gestuurd. En dat had succes. Een redacteur was bereid om een artikel op te nemen op 
een redactionele pagina. In mei 2006 verscheen een artikel met een oproep om mee te werken aan 
dit onderzoek. Direct daarna stroomden de reacties binnen. Na een eerste “stormloop” bleven de 
reacties binnenkomen tot bijna een jaar daarna. Toen reageerden vooral lezers die het tijdschrift in 
wachtkamers hadden gelezen. In maart 2007 meldde zich de laatste dochter die aan dit onderzoek 
heeft meegewerkt. Dit alles heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat in totaal 47 vrouwen aan dit 
onderzoek hebben meegewerkt. 

De moeders en dochters, die meewerkten aan dit onderzoek, kenden mij op een enkele uit-
zondering na, niet persoonlijk. Voorafgaand aan het interview had ik met de vrouwen, als ze niet 
te ver weg woonden, een persoonlijk kennismakingsgesprek. Wanneer de reisafstanden erg groot 
waren, voerde ik telefonisch een uitgebreid kennismakingsgesprek. Tijdens deze gesprekken ver-
telde ik over mijn eigen achtergronden met een moeder als kostwinner, mijn drijfveren voor dit 
onderzoek en over het doel en de opzet van dit onderzoek. Ook sprak ik met de vrouwen af dat ik 
enige gegevens over hun persoonlijke achtergronden zou veranderen. De geïnterviewde moeders 
kregen desgewenst een cd met het interview. Dit werd meestal zeer op prijs gesteld.
Het vertrouwen dat in mij gesteld werd was groot. Dat gold in het bijzonder voor de alleenwonen-
de hoogbejaarde moeders, die mij toelieten in hun huis en hun levensverhaal aan mij toevertrouw-
den. Maar ook de dochters lieten mij toe in hun leven en deelden vaak hun gevoelens met mij. 
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BIJLAGE 4

DE INTERVIEWS

Het woord “interviewen”, waarbij de interviewer vragen stelt en de geïnterviewde antwoordt, is 
eigenlijk niet van toepassing op de werkwijze voor dit onderzoek. 
Aan het begin van de interviews vroeg ik de moeders en dochters om vanuit zichzelf hun levens-
verhaal aan mij te vertellen. In de praktijk bleek dat de meeste vrouwen, na soms een eerste aarze-
ling, al vrij snel hiermee begonnen. Maar het kwam ook voor dat vrouwen erop aandrongen dat 
ik vragen zou stellen. Ze vertrouwden erop dat ik hen door het interview heen zou loodsen. Ik 
hielp de vrouwen dan vaak op weg met enkele vragen over het gezin waarin ze opgegroeid waren. 
Vrijwel altijd kwam hun levensverhaal dan als vanzelf op gang en vertelden ze het verhaal van hun 
leven aan één stuk door. 

Tijdens de eerste interviews voor dit onderzoek gaf ik de vrouwen volledig de ruimte om hun 
levensverhaal te vertellen. Mijn bijdrage bestond er toen voornamelijk uit om vragen ter verdui-
delijking te stellen en te bewaken dat de onderwerpen uit de vraagstelling van dit onderzoek ter 
sprake kwamen. Deze aanpak had tot gevolg dat er soms lange uitweidingen kwamen die weinig 
met dit onderzoek te maken hadden. Maar er zaten ook positieve kanten aan. Doordat ik de 
vrouwen de vrijheid gaf om naar eigen inzicht hun levensverhaal te vertellen, ontstond er ruimte 
voor onverwachte aspecten, zoals de transgenerationele patronen van eenouderschap en kostwin-
nerschap die enkele moeders in het begin van de interviewperiode naar voren brachten. Het belang 
van het vrije vertellen wordt hierdoor onderstreept.

Na acht interviews heb ik voor een gemengde methode gekozen. Op basis van de vraagstelling 
in dit onderzoek en de resultaten van de eerste interviews had ik de lijst met thema’s verder uitge-
werkt en verdeelde ik de interviews in twee delen. 
Aan het begin van de interviews nodigde ik de vrouwen uit om hun levensverhaal te vertellen. Zij 
konden zelf de volgorde en de onderwerpen bepalen en accenten leggen op aspecten in hun leven 
die zij belangrijk vonden. In dit deel beperkte ik mij tot het vragen om toelichting als mij iets niet 
duidelijk was, en door te vragen, door te vragen.  
In het tweede deel van het interview nam ik met de vrouwen de lijst met thema’s door. Deze 
thema’s bracht ik ter sprake in de vorm van “open vragen”. Veelal waren na het vertellen van het 
levensverhaal de meeste onderwerpen al ter sprake gekomen, maar aan de hand van deze lijst kon 
dit gecontroleerd worden. Soms werd dan nog dieper ingegaan op hetgeen daarvoor al verteld was. 
De vrouwen die meewerkten aan dit onderzoek kunnen door deze werkwijze dan ook maar gedeel-
telijk als “geïnterviewden” omschreven worden. Ze vertelden vooral hun eigen verhaal en hadden 
voor een groot deel de regie van het vertellen van hun levensverhaal in eigen hand. Daarom kun-
nen de moeders en dochters uit dit onderzoek beter omschreven worden als  “vertellers”.  

De lengte van de interviews varieerde van anderhalf uur tot vier uur. De meeste interviews 
duurden ongeveer tweeëneenhalf uur. Vrijwel alle interviews vonden in één bijeenkomst plaats, 
maar soms waren de levensverhalen zo uitgebreid en/of zo complex, dat ik later nog een keer terug 
kwam. Dat gebeurde vier keer. 
De vrouwen hadden zich meestal goed voorbereid op de interviews. Enkele moeders hadden hun 
levensverhaal vooraf in het kort op papier gezet. De interviews bij de vrouwen thuis gaven mij 
een indruk van hun leefsituatie. Soms hing er een levensgroot portret van een familielid dat een 
rol speelde in het levensverhaal. Dochters lieten mij regelmatig foto’s van hun overleden moeder 
zien. Soms stonden moeder en dochter samen op de foto. Er waren ook foto’s van moeders die aan 
het werk waren. Regelmatig kreeg ik foto’s van dochters in communiejurkjes te zien. De vrouwen 
lieten mij ook documenten zien, zoals een gedichtje van een moeder die haar man op jonge leeftijd 
had verloren, de polis van een wezenuitkering en de “contre-lettre” van een gescheiden moeder die 
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haar vrijsprak van schuld. Enkele dochters lieten de rouwkaart van hun moeder zien of boeken 
over het leven van hun moeder of van de familie. In dit boek staan enkele afbeeldingen van deze 
foto’s en documenten. 
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BIJLAGE 5

LIJST MET AANDACHTSPUNTEN VOOR TWEEDE DEEL INTERVIEWS

VOOR DE MOEDERS

Geboortejaar
Geboorteplaats
Huwelijksjaar
Geboortejaren kinderen

Kindertijd
- wanneer en waar geboren
- plaats in het gezin

o hoe ervaarde u dat
- wie waren uw ouders:

o hun opleidingen, werk
o hun geloof, levensovertuiging
o waarden, denkbeelden

- verhuizingen
- welke boodschappen kreeg u mee:

o Van uw moeder
o Van uw vader

Onderwijs
- welke opleidingen hebt u gevolgd
- hoe tot deze keuze gekomen

Werk voor het huwelijk
- heeft u gewerkt voor uw huwelijk
- wanneer, waar begonnen met werken; functies

Relaties/huwelijk
- wanneer getrouwd
- met wie: achtergronden

Kinderen
- aantal kinderen: jongens/meisjes
- in welk jaar geboren

Werk tijdens huwelijk?
- heeft u gewerkt tijdens uw huwelijk
- wat voor werk was dat, functies
- wat waren uw drijfveren om te gaan werken
- hoe combineerde u arbeid en zorg 

Voor de weduwes
- in welk jaar is uw man overleden
- hoe oud was u toen uw man overleed
- waaraan is hij overleden
- pensioen
- hoe oud waren de kinderen toen
- wat betekende dit overlijden voor u
- wat betekende dit voor uw kinderen
- hoe reageerde uw omgeving 
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Voor de gescheiden meoders
- in welk jaar bent u gescheiden
- wat was de oorzaak hiervan
- hoe oud waren de kinderen toen
- hoe gegaan: wie heeft echtscheiding aangevraagd enz.
- hoe geregeld: bezoekregeling enz.
- alimentatie
- wat betekende echtscheiding voor u
- wat betekende het voor de kinderen
- hoe reageerde de omgeving

Werk na echtscheiding of overlijden man
- waren er sociale voorzieningen
- wanneer en waar begonnen met werken
- wat waren uw drijfveren om te gaan werken 
- hoe bent u aan dat werk gekomen
- wat voor werk verrichtte u, welke functies
- hoe zag een dag eruit
- hoe combineerde u werk, zorg voor de kinderen en huishouden
- hoe reageerde uw omgeving en hoe ging u daarmee om
- waren er andere voorbeelden van werkende moeders in uw omgeving
- wat betekende dit werken in uw leven 
- hoe kijkt u daar op terug

Leven in een eenoudergezin
- wat betekende de afwezigheid van een vader
- heeft dit invloed gehad op de opvoeding en het opgroeien van de kinderen
- waren er andere voorbeelden van eenoudergezinnen in uw omgeving
- hoe reageerde de omgeving en hoe ging je daar mee om

Geloof, levensovertuiging
- bent u gelovig/kerkelijk opgevoed
- waren geloof/kerk van invloed op uw leven
- en tijdens en na overlijden man
- en toen u ging werken

Levensthema’s en levenspatronen
- welke levensthema’s ziet u in uw eigen leven
- welke patronen ziet u in uw eigen leven
- wat wilt u overdragen aan uw kinderen
- is er sprake van intergenerationele patronen

Betekenis kostwinnerschap voor uw leven
- als u terugkijkt op uw leven:

o hoe kijkt u dan terug op uw werk en kostwinnerschap
o wat is de belangrijkste betekenis hiervan geweest 

- hoe is dit tot uitdrukking gekomen
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VOOR DE DOCHTERS

Kindertijd
- wanneer en waar geboren
- wie waren ouders:

o hun opleidingen
o hun werk
o hun waarden
o hun geloof, levensovertuiging

- plaats in het gezin
o wat betekende dat/hoe ervaarde je dat

- verhuizingen
- welke boodschappen kreeg je mee:

o van je moeder
o van je vader

Bij overlijden van vader
- hoe oud was je toen je vader overleed en hoe oud waren je broers/zusters toen
- hoe heb je dit ervaren en hoe ging je daar mee om
- wat betekende dat in je leven
- hoe reageerde de omgeving en hoe ging je daar mee om
- hoe kijk je daar op terug

Bij echtscheiding van ouders
- hoe oud was je toen je ouders scheidden en hoe oud waren je broers/zusters toen
- hoe heb je dit ervaren en hoe ging je daarmee om
- wat betekende dat in je leven
- had je vader nog invloed op je leven en hoe dan
- hoe reageerde de omgeving en hoe ging je daar mee om
- hoe kijk je erop terug

Werkende moeder
- wat voor werk deed je moeder
- heb je haar wel zien werken en wat zag je toen
- hoe heb je het werken van je moeder als dochter ervaren
- waren er andere voorbeelden van werkende moeders in je omgeving
- hoe reageerde de omgeving en hoe ging je daar mee om
- wat betekende het werken van je moeder voor je leven

Combinatie arbeid en zorg
- hoe zag een dag er uit
- hoe combineerde je moeder haar werk en de zorg voor haar kinderen
- hoe heb je dat als dochter ervaren

Leven in eenoudergezin
- was de afwezigheid van een vader van invloed op je leven
- wat betekende dat dan
- waren er andere voorbeelden van eenoudergezinnen in je omgeving
- hoe reageerde de omgeving en hoe ging je daar mee om



317

Eigen huwelijk, relaties
- wanneer getrouwd
- met wie:

o achtergronden
Kinderen

- aantal kinderen; jongens, meisjes
- wanneer geboren

Onderwijs 
- welke opleidingen heb je gevolgd
- welke richtingen en hoe tot deze keuze gekomen

Werk
- wanneer ben je begonnen met werken
- welke drijfveren om te werken
- wat voor soort werk deed, welke functies en waar
- hoe tot deze keuze gekomen
- gewerkt tijdens huwelijk, relatie
- gewerkt na geboorte kinderen

Geloof, levensovertuiging
- waren je ouders kerkelijk, gelovig
- was dit van invloed toen je moeder weduwe werd/scheidde/ging werken
- hoe dan
- is geloof, levensovertuiging, kerk van invloed geweest op je eigen leven
- hoe dan

Levensthema’s en levenspatronen
- welke patronen zie je in je eigen leven
- welke levensthema’s zie je
- is er sprake van intergenerationele patronen
- wat wil je overdragen aan je kinderen

Betekenis kostwinnerschap moeder voor dochter
- als je terugkijkt op het kostwinnerschap van je moeder, wat is dan de belangrijkste 

betekenis hiervan geweest
- hoe is dit tot uitdrukking gekomen
- hoe kijk je hier nu op terug
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BIJLAGE 6

DE TRANSCRIPTIES

Voor dit onderzoek zijn alle mondelinge levensverhalen volledig getranscribeerd. De interviews 
zijn opgenomen met een digitale recorder. Daardoor kon ik de interviews met enige vertraging 
afspelen. Bij het verwerken van de interviews heb ik de volgende stappen genomen. Allereerst heb 
ik de interviews woordelijk uitgeschreven. Naast de letterlijke tekst heb ik ook aangetekend als 
vrouwen emoties uitten tijdens het interview en wanneer er sprake was van vocale reacties. 
Tijdens en na het uitwerken van de transcripten plaatste ik de teksten in kleur, aan de hand van de 
belangrijkste thema’s die voortkwamen uit de vraagstelling. Zo werd alles wat met werk te maken 
had met “geel” gearceerd en opleidingen in “geel en cursief ”. Alle verhalen die betrekking hadden 
op de combinatie arbeid en zorg werden met “roze” gearceerd, verhalen over geloof werden “grijs” 
gekleurd en over waarden in “grijs en cursief ”. Uitspraken waarin terugblik en refl ectie in voorkwa-
men werden “donkerblauw” gemaakt en intergenerationele patronen werden in “donkerblauw en 
cursief ” geplaatst. Stukken die gingen over de reden voor het kostwinnerschap werden “lichtblauw” 
gemaakt. Tot slot werden fragmenten over inkomsten in “cursief zonder kleur” gezet. Ook zette ik 
uitspraken en passages die volgens mij zeer belangrijk waren en soms verscholen zaten in de tekst, 
direct in “vet”.
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SAMENVATTING

Dit oral history onderzoek gaat over alleenstaande moeders die in de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw kostwinner waren en de levensloop van hun dochters. De 
centrale vraagstelling luidt: hoe was de situatie van weduwes, gescheiden en on-
gehuwde moeders als kostwinner in de jaren vijftig en welke intergenerationele 
betekenis had het kostwinnerschap van deze moeders voor de levensloop van hun 
dochters? 
 Dit onderzoek is gebaseerd op levensverhalen van dertien moeders (zeven ge-
scheiden moeders, vijf weduwes en één ongehuwde moeder) en 34 dochters (ze-
ventien dochters met een jong overleden vader, zestien dochters van gescheiden 
ouders en één dochter van een ongehuwde moeder). De weduwes uit dit onderzoek 
hadden hun man, onverwacht of na een lang ziekbed, op jonge leeftijd verloren. 
De gescheiden moeders waren meestal na een turbulente periode van confl icten ge-
scheiden. En de ongehuwde moeder uit dit onderzoek ontdekte tijdens haar zwan-
gerschap dat de vader van haar kind al getrouwd was. 
De levensverhalen van deze vrouwen vormen in belangrijke mate de waarde van dit 
onderzoek. Tijdens het vertellen van de levensverhalen kon ingegaan worden op 
de persoonlijke ervaringen van de vertellers, hun drijfveren, afwegingen en keuzes. 
Daardoor kan meer diepgang, dynamiek en kleur in de levens van de vertellers ont-
staan. Naast het verhaal over hun feitelijke levensloop, vormden de refl ecties van de 
vrouwen op hun eigen leven en de manier van vertellen een extra bron van kennis. 
Voor dit onderzoek is een prosopografi sche benadering gevolgd, waarbij rond ver-
schillende thema’s “groepsportretten” van moeders en dochters zijn gevormd.
 
In de jaren vijftig werd het belang van het gezin en van de gezinsarbeid van vrou-
wen sterk benadrukt. De man als kostwinner was de norm en moeders zorgden 
voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Alleenstaande moeders als 
kostwinner en hun dochters vormden een minderheid. Naar deze groep is nog geen 
specifi ek onderzoek verricht. 
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 Echtscheiding werd in de jaren vijftig afgewezen, vooral als er jonge kinderen in 
het gezin waren. Met name kerken stonden hier afwijzend tegenover. De geschei-
den moeders uit dit onderzoek werden geconfronteerd met schande en sociale uit-
sluiting. Ze weken af van de sociale en morele normen in die tijd en werden daarom 
zelf ontweken. De gescheiden moeders waren teleurgesteld en verontwaardigd als 
ze hiermee geconfronteerd werden, maar hielden deze gevoelens voor zichzelf. Ze 
probeerden de afwijzende reacties uit hun omgeving te ontlopen.
 De weduwes uit dit onderzoek werden na het overlijden van hun man goed 
opgevangen. Ze ontvingen veel steun uit hun omgeving. De sociale omgeving be-
moeide zich soms ongevraagd met de weduwes, waardoor zij af en toe het idee 
kregen dat ze zich moesten verantwoorden. Soms echter bleef de steun die zij ver-
wachtten achterwege en de weduwes uitten dan openlijk hun verontwaardiging.

Na het wegvallen van hun man werden de moeders geconfronteerd met een sterke da-
ling van inkomsten. Dit was de oorzaak voor hun kostwinnerschap. Weduwes kregen 
weinig of geen pensioen en ook alimentatiegelden voor gescheiden moeders waren 
meestal zeer gering. In de jaren vijftig waren er nauwelijks fi nanciële voorzieningen 
voor alleenstaande moeders met jonge kinderen. De enkele moeders, die tijdelijk wel 
gebruik maakten van fi nanciële hulp hebben dit als zeer vernederend ervaren. 
 De moeders gingen aan het werk in een tijd dat er sprake was van een krappe 
arbeidsmarkt. De werkzaamheden van de moeders varieerden van laaggeschoold 
werk tot werk waarvoor een opleiding op middelbaar of hoger niveau was vereist. 
De moeders vertelden over werk dat nu niet meer als zodanig bestaat. Veel werk 
werd nog handmatig verricht, maar in hun levensverhalen klonken ook ontwikke-
lingen in hun werk door.
 In de literatuur wordt regelmatig de nadruk gelegd op de achtergestelde positie 
van werkende vrouwen in de jaren vijftig. Dit onderzoek laat zien dat er in die tijd 
ook vrouwen waren die zich hiertegen verzetten. De moeders streden voor hoger 
loon, betere arbeidsomstandigheden of stelden grenzen aan hun dienstbaarheid. Zij 
verkeerden hierbij in een eenzame positie, zonder voorbeelden in hun omgeving.
 Duidelijk wordt dat de moeders zich bij hun strijd lieten leiden door de om-
standigheden waarin ze verkeerden. Wanneer ze zich in een afhankelijke positie 
bevonden, volgden zij de richtlijnen van de werkgever. Maar wanneer moeders zich 
minder afhankelijk voelden, probeerden ze zaken naar hun hand te zetten. Zij ko-
zen er nadrukkelijk voor om zich niet als slachtoff er op te stellen en benadrukten, 
dat zij erin slaagden hun strijd veelal met succes te voeren. 
 Opmerkelijk is voorts hoe sommige moeders carrière maakten. Ze waren in dat 
geval de eerste vrouw die een leidinggevende positie innam. Als reactie hierop kre-
gen ze soms te maken met tegenwerkende krachten. 
 Terwijl de moeders werkten vanuit extrinsieke arbeidsmotivatie, werken om de 
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kost te verdienen, is in hun verhalen juist ook intrinsieke arbeidsmotivatie te horen. 
De moeders kijken veelal met trots en voldoening terug op hun kostwinnerschap. 
Zij verbinden dit meestal met het feit dat hun kinderen goed terecht zijn gekomen. 
Sommige moeders beschouwen het kostwinnerschap als een mogelijkheid om zich-
zelf te ontplooien. 

Toen de moeders kostwinner werden, moesten ze een oplossing vinden om hun 
werk met de zorg voor hun kinderen te combineren. Huishoudelijk werk was in de 
jaren vijftig nog een tijdrovende bezigheid en er waren weinig voorzieningen voor 
kinderopvang. 
 In de levensverhalen komen vijf oplossingen van de moeders naar voren om hun 
werk met de zorg voor hun kinderen te combineren. Sommige kinderen werden 
“sleutelkind”, anderen werden opgevangen door familie of buren, soms kwam er 
oppas thuis, sommige moeders organiseerden hun werk in en om het huis en en-
kele moeders brachten hun kinderen naar een crèche of kindertehuis. Gescheiden 
moeders maakten vooral gebruik van de oplossing “sleutelkind”, terwijl weduwes 
het meest voor de oplossing “werk in en om het huis” kozen. 
 De ervaringen van de moeders en dochters met deze oplossingen zijn heel di-
vers, soms ook hebben moeder en dochter eenzelfde oplossing verschillend ervaren. 
Over de oplossing “sleutelkind” zijn regelmatig negatieve ervaringen te horen en de 
enkele moeders die tijdelijk kozen voor de oplossing “kindertehuis” hebben dit als 
zeer negatief ervaren. Over de drie andere oplossingen zijn zowel positieve, neutrale 
als negatieve bevindingen te horen. Regelmatig blijkt dat niet zozeer de oplossing 
op zich, maar de persoonlijke invulling hiervan door de moeder bepalend was voor 
de ervaringen van de dochters. 
 Tijdgebrek wegens de dubbele belasting van de moeders klinkt in veel levensver-
halen van dochters door. Maar als moeders samen met hun kinderen activiteiten 
ondernamen, zijn daar altijd liefdevolle herinneringen aan verbonden. Voorts wordt 
duidelijk dat verschuivende familierollen, waarvoor in de literatuur wordt gewaar-
schuwd, meestal geen problemen voor de dochters opleverden. Dochters hechtten 
zich ook aan familieleden die een andere rol vervulden dan hun oorspronkelijke 
familierol en hebben hier regelmatig positieve herinneringen aan. Daartegenover 
staat dat dochters die een zorgende rol voor hun moeder of het gezin hadden, re-
gelmatig nadelen noemden. Maar ook dan blijkt de persoonlijke invulling hiervan 
door de moeder bepalend te zijn.  
 Dit onderzoek laat tevens zien hoe de dochters wegens de vaak langdurige afwe-
zigheid van hun moeder al op jonge leeftijd voor situaties werden geplaatst waarin 
ze zelfstandig moesten handelen. Uit hun levensverhalen blijkt hoe omstandighe-
den waar zij zelf niet voor hadden gekozen, maar waar ze wel door gevormd zijn, 
maakten dat zij al vroeg mondig én heel vroeg volwassen waren.
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Het wegvallen van de vader vormde een ingrijpende gebeurtenis in de levens van de 
dochters uit dit onderzoek. Ze groeiden daarna op in een eenoudergezin met een 
moeder aan het hoofd als kostwinner en vormden evenals hun moeder een uitzon-
dering in hun omgeving.
 Voor de dochters met een jong overleden vader betekende zijn overlijden een 
keerpunt in hun leven. De vorm waarin sommige dochters hun levensverhaal ver-
telden, zoals het ontbreken van een chronologische volgorde en het vergeten van 
delen uit het leven, bevestigt hoe ingrijpend het verlies van hun vader was. Doch-
ters voelden zich in de steek gelaten, kregen soms te maken met verlatingsangst of 
voelden zich onveilig. Gevoelens van schaamte en schuld kregen soms een andere 
invulling dan in de literatuur is beschreven. Het verdriet over het verlies van de 
vader kon hun hele leven doorwerken en kwam in wisselende vormen naar boven.
Uit de levensverhalen wordt tevens duidelijk hoe tijdgebonden opvattingen over 
het omgaan met emoties zijn. Wegens het taboe op het uiten van emoties in de 
jaren vijftig kon verdriet soms niet in het gezin gedeeld worden. Voor de dochters 
kon dit leiden tot sociaal isolement in het gezin.
 Dochters van gescheiden ouders maakten voorafgaand aan de echtscheiding 
veelal een turbulente tijd met confl icten en spanningen door. Regelmatig is ver-
ontwaardiging over het gedrag van vaders te horen. Nadat hun vader het gezin 
had verlaten, moesten de dochters de relatie met hun ouders, in het bijzonder met 
de vader, opnieuw vorm geven. De meeste vaders verdwenen naar de achtergrond 
en kunnen omschreven worden als “divorce-deactivated fathers”. Maar regelmatig 
bleef er een bijzondere band tussen vader en dochter bestaan, een band die soms 
diepe emoties kon oproepen. Voor de dochters kon dit betekenen dat zij soms twee 
keer van hun vader afscheid namen: toen hun vader het gezin verliet en na zijn 
overlijden. 
 De dochters hebben het opgroeien in een gezin zonder vader heel verschillend 
ervaren. Dochters werden soms geconfronteerd met stigmatisering door hun om-
geving. Sommige dochters legden een verband tussen het opgroeien in een gezin 
zonder vader en een “zachte” levenshouding, maar anderen benadrukten juist dat 
zij door zijn afwezigheid een zelfstandige houding en zelfvertrouwen hebben gekre-
gen. Soms hadden dochters moeite met autoritaire mannen of benadrukten ze dat 
de afwezigheid van hun vader leidde tot beperkingen in de ontwikkeling van hun 
vrouwzijn. De levensverhalen maken bovenal duidelijk dat de gevolgen van het 
wegvallen van de vader in de jeugdjaren heel lang kunnen doorwerken.  
 
De dochters waren als kind meestal sterk betrokken bij het werk van hun moeder 
en hebben regelmatig gedetailleerde herinneringen aan haar werk. Ook daardoor 
namen zij een afwijkende positie in ten opzichte van hun leeftijdgenoten. De doch-
ters kenden vaak de werkplek van hun moeder en haar collega’s en hebben herin-
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neringen aan haar werkzaamheden. Ze benadrukten haar grote inzet op haar werk 
en vertelden regelmatig dat hun moeder goed was in haar vak. Ze hebben meestal 
veel waardering voor hun werkende moeder en zijn trots op haar.
 Maar dochters hebben ook negatieve associaties met het kostwinnerschap van 
hun moeder. Dit kwam tot uiting als zij benadrukten hoe hard hun moeder moest 
werken en als ze vertelden over de vermoeidheid van hun moeder wegens haar dub-
bele belasting. Zij benadrukten regelmatig ook de eenzaamheid in hun jeugd en het 
gemis aan gezelligheid. Soms werden dochters door hun moeder ingeschakeld om 
mee te werken. Vooral oudste thuiswonende dochters moesten hun moeder regel-
matig helpen als haar werk in of bij huis was. Dit kon leiden tot belemmeringen in 
ontplooiingskansen voor dochters. 
 Het kostwinnerschap van de moeders was ook van invloed op het latere leven 
van de dochters. De dochters hadden ervaren dat hun moeder in een situatie te-
recht was gekomen dat zij zelf de kost moest verdienen. Dochters hielden daar in 
hun eigen leven ook rekening mee. Soms ook waarschuwden moeders hun dochter 
voor dit risico. 
 Daarnaast gaven de moeders het voorbeeld van fi nanciële zelfstandigheid aan 
hun dochters mee. Veel dochters hebben in hun jeugdjaren gezien dat werken van-
zelfsprekend is. Ze willen in hun eigen leven ook zelf geld verdienen en streven naar 
fi nanciële onafhankelijkheid. 
 Voor veel dochters was hun moeder ook een voorbeeld om werk en zorg voor 
kinderen te combineren. Zij hadden meegemaakt dat dit mogelijk is en schrok-
ken daar in hun latere leven niet voor terug. Maar voor sommige dochters was 
hun moeder juist een negatief voorbeeld. Zij hadden negatieve ervaringen met het 
kostwinnerschap van hun moeder en de wijze waarop hun moeder arbeid en zorg 
combineerde en kozen er nadrukkelijk voor om het voorbeeld van hun moeder niet 
te volgen.
 
De levensloop van de dochters wijkt, afgezien van de bijzondere positie die zij in 
hun jeugd innamen, ook in hun latere leven af van die van hun leeftijdgenoten. 
 Zij gingen allereerst op relatief jonge leeftijd van school. Geld verdienen was 
vaak de reden om de school verlaten. Het inkomen van de dochters was nodig 
om het gezinsinkomen aan te vullen. Sommige dochters brengen het vroegtijdig 
schoolverlaten in verband met onrust in het gezin en gebrek aan stimulans. Het 
kwam ook voor dat dochters jong van school moesten om hun moeder te assisteren 
bij haar werk. 
In tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen blijkt voorts dat het opleidingsni-
veau van de dochters bij het verlaten van het voltijds onderwijs regelmatig lager 
was dan dat van hun moeder. Dat geldt in het bijzonder voor de dochters van 
gescheiden ouders.
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 Het tweede patroon waarin de dochters afwijken van hun leeftijdgenoten is het 
doorleren op latere leeftijd. Veel dochters pakten als volwassene weer een studie op 
en maakten volop gebruik van de uitbreiding van het volwassenenonderwijs in die 
jaren. Ze volgden vooral kwalifi cerende opleidingen, terwijl hun leeftijdgenoten 
toen vaker niet-kwalifi cerend onderwijs volgden. Veel dochters behaalden zo een 
aanzienlijk hoger opleidingsniveau dan het niveau waarmee ze in hun jeugdjaren 
het voltijds onderwijs verlieten. 
 De dochters gingen veelal jong aan het werk. De meeste dochters stopten met 
werken na de geboorte van hun eerste kind en gingen later, als de kinderen ouder 
waren, weer aan de slag. Sommige dochters bleven doorwerken. Soms kregen ze als 
werkende moeder met jonge kinderen te maken met weerstanden. 
 De dochters moesten evenals hun moeder hun werk met de zorg voor hun kin-
deren combineren. In hun oplossingen hiervoor klinken regelmatig ervaringen uit 
hun jeugd door. Sommige dochters met negatieve ervaringen in hun jeugdjaren 
kozen ervoor om niet te werken zo lang de kinderen klein waren of om hun werk zo 
in te richten dat er altijd iemand thuis was om voor de kinderen te zorgen. Andere 
dochters, met min of meer positieve ervaringen met het combineren van werk en 
zorg door hun moeder, volgden het voorbeeld van hun moeder of maakten gebruik 
van voorzieningen voor kinderopvang.
 De opmerkelijke carrières van de dochters vormen het derde patroon waarin zij 
afwijken van hun leeftijdgenoten. Terwijl in de literatuur over de arbeidspositie van 
vrouwen in de leeftijdsgroep van de dochters benadrukt wordt dat vrouwen toen 
weinig kansen hadden om carrière te maken, blijkt uit de levensverhalen van de 
dochters dat er in hun loopbaan regelmatig een aanzienlijke opgaande lijn te zien is.
 Het vierde patroon waarin de dochters afwijken van hun leeftijdgenoten is hun 
relatiepatroon: de gemiddelde leeftijd waarop ze trouwden is iets lager en de doch-
ters scheidden vaker. 

In de levensverhalen van de moeders en dochters zijn diverse intergenerationele 
patronen herkenbaar. Allereerst is er het intergenerationele patroon van eenou-
derschap waarover zowel moeders als dochters vertelden. De moeders vertelden 
regelmatig over hun “voormoeders”, die een of meerdere generaties terug ook ge-
confronteerd werden met eenouderschap en kostwinnerschap. 
 Opvallend is hoe deze patronen een verschillende functie in levensverhalen lij-
ken te vervullen. Zo vertelden enkele gescheiden moeders en de ongehuwde moe-
der heel uitgebreid over deze patronen in hun familiegeschiedenis. De intergene-
rationele patronen van eenouderschap en kostwinnerschap in hun familie zouden 
dan een referentiekader voor hun eigen echtscheiding kunnen vormen.  De wedu-
wes vertelden in tegenstelling tot de gescheiden moeders slechts terloops over de 
intergenerationele patronen van eenouderschap en kostwinnerschap in hun fami-
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liegeschiedenis. Zij vergeleken hun eigen situatie met die van hun verweduwde 
voormoeders en benadrukten veel meer de zorgen.
 Ook in de levensverhalen van de dochters is het intergenerationele patroon van 
eenouderschap herkenbaar. Relatief veel dochters zijn zelf gescheiden, dat geldt in 
het bijzonder voor de dochters van gescheiden ouders. De dochters brengen de rela-
tionele problemen die leidden tot hun echtscheiding in verband met een gebrek aan 
voorbeelden van echtelijke rollen, het voorbeeld van eenouderschap en kostwinner-
schap van hun moeder en een streven naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. 
 Het intergenerationele patroon van beroepsarbeid is een tweede patroon dat in 
de levensverhalen zichtbaar wordt. Moeders leggen regelmatig een verband met 
hun voormoeders, die evenals zij de kost moesten verdienen. Ook bij de dochters 
wordt het intergenerationele patroon van kostwinnerschap zichtbaar. Alle dochters 
gingen na hun echtscheiding zelf de kost verdienen, terwijl in die tijd gescheiden 
moeders met jonge kinderen vaak “bijstandsmoeder” werden. Ze hadden in hun 
jeugdjaren meegemaakt dat betaald werk en zorgtaken te combineren zijn. Toen ze 
alleen kwamen te staan, kozen ze er dan ook voor om zelf de kost te verdienen.
 Het derde intergenerationele patroon wordt zichtbaar in de levenshouding en 
waarden die van moeder op dochter overgaan. De waarden van de moeders kun-
nen omschreven worden als extrinsieke of instrumentele, self-oriented waarden. 
Het zijn waarden die er op gericht zijn om te overleven, terwijl hun leeftijdgenoten 
vooral intrinsieke, niet-instrumentele en altruïstische, other-oriented waarden aan 
hun kinderen mee wilden geven. De waarden die de moeders benadrukten, wijken 
dus duidelijk af van die van hun leeftijdgenoten. 
 De moeders slaagden er in om na het wegvallen van hun man met veerkracht 
hun leven zelf vorm te geven. Ze hebben ervaren dat tegenslagen er zijn om over-
wonnen te worden en gaven dit ook aan hun kinderen mee. Deze veerkracht van 
de moeders werd ook een eigenschap van de dochters in hun eigen leven, wanneer 
ze geconfronteerd werden met tegenslagen.
 Dit onderzoek laat tevens zien dat patronen ook doorbroken kunnen worden. De 
dochters hertrouwden, in vergelijking met de moeders, veel vaker na de echtschei-
ding van hun eerste man. Ook zetten ze zich in om, na een echtscheiding, het con-
tact tussen hun kinderen en de vader van hun kinderen in stand te houden. En veel 
dochters benadrukten bij hun kinderen het belang van studeren op jonge leeftijd. 
Ook wordt duidelijk hoe het maatschappelijk klimaat jegens eenouderschap en 
kostwinnerschap is veranderd. Terwijl de moeders nog geconfronteerd werden met 
sociale beperkingen, werden de dochters hier veel minder door gehinderd.

In de levensverhalen is regelmatig sprake van agency. Moeders en dochters voelden 
zich niet slachtoff er van omstandigheden, maar laten duidelijk horen hoe zij hun 
leven zelf vorm gaven. Uit de levensverhalen van de moeders blijkt hoe zij, na het 
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wegvallen van hun man, met veerkracht hun leven zelf vorm gaven. Ze lieten zich 
niet weerhouden door heersende normen voor moeders met jonge kinderen, wer-
den kostwinner voor hun gezin en combineerden met wisselend succes hun werk 
met de zorg voor hun kinderen. Dit onderzoek laat tevens zien hoe de negatieve 
gevolgen van het wegvallen van de vader veelal op de lange termijn hersteld werden. 
Veel dochters herkenden en benutten tweede kansen die zich aandienden en had-
den hiervan in hun latere leven profi jt. 
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SUMMARY

Th is oral history research focuses on single mothers who were breadwinners in the 
nineteen fi fties and the lives of their daughters. Th e central question is: how was 
the situation of widows, divorced and unmarried mothers as breadwinners in the 
nineteen fi fties and what intergenerational signifi cance did these mothers with a 
breadwinning role have on their daughters? 
 Th is study is based on the life stories of thirteen mothers (seven divorced 
mothers, fi ve widows and one unmarried mother) and 34 daughters (seventeen 
daughters whose father passed away at a young age, sixteen daughters of divorced 
parents and one daughter with an unmarried mother). Th e husbands of the widows 
in this study died unexpectedly at a young age or after a long illness. Th e divorced 
mothers were mostly divorced after a turbulent period of confl ict. Th e unmarried 
mother in this study discovered during her pregnancy that the father of her child 
was married.
Th e life stories of these women play a very important role in the value of this 
research. While the mothers were talking it was possible to discuss their personal 
experiences, motivations, considerations and choices. Th is brings more depth, 
energy and colour into the stories as told by the narrators. Besides the actual story 
of their lives,  their way of portraying their experiences was an additional source of 
knowledge. A prosopographical approach was used in this study, whereby around 
diff erent themes “group portraits” of mothers and daughters are formed. 

In the nineteen fi fties, the importance of the family and the work that women 
carried out in the home was strongly emphasized. Th e male breadwinner was the 
norm and mothers took care of the housework and child rearing. Single mothers 
as breadwinners and their daughters were a minority. Th ere have been no specifi c 
studies carried out for this group. 
 Divorce was rejected in the fi fties, especially when there were young children in 
the family. Churches were especially opposed to divorce. Th e separated mothers 
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in this study were faced with shame and social exclusion. Th ey deviated from the 
social- and moral norms at that time and were therefore even avoided. Th e divorced 
mothers were disappointed and indignant when confronted, but kept those feelings 
to themselves. Th ey tried to avoid the negative reactions from their environment. 
 Th e widows in this study received a lot of support from their environment after 
the death of their husbands. Th e social environment interfered sometimes unasked 
for and the widows now and again felt the need to justify their actions. Sometimes, 
however, the support they needed was not forthcoming and the widows then openly 
expressed their indignation. 

After the loss of their husbands, the mothers faced a sharp decline in income. Th is 
necessitated them taking on their role as breadwinners. Widows had little or no 
pension and alimony for divorced mothers was usually very low. In the fi fties, there 
was hardly any fi nancial recourse for single mothers with young children. Th e few 
mothers who made use of temporary fi nancial assistance experienced this as very 
humiliating. 
 Th e mothers went to work at a time when there was a tight labour market. Th e 
work the mothers did ranged from unskilled work, to work for which a secondary 
or higher level of education was required. Th e mothers talked about jobs that no 
longer exist as such. Much work was still done manually, but  developments therein 
also resounded in their life stories. 
 Literature frequently emphasizes the subordinate position of working women in 
the nineteen fi fties. Th is study shows that at that time there were also women who 
resisted this. Th e mothers were fi ghting for higher wages, better working conditions 
or to set limits on their servitude. Th ey found themselves in a lonely position here, 
without role models in their environment. 
 It is clear that the mothers in their campaign were guided by their circumstances. 
When they were in a dependent position, they followed the guidelines of the 
employer. But when mothers felt less dependent, they tried to do things their own 
way. Th ey chose emphatically not to behave as a victim and emphasized that they 
often succeeded in their struggle. 
 Noteworthy is also how some mothers made their career. Th ey were in that case, 
one of the fi rst women who occupied a position of leadership. In response to this, 
they were sometimes faced with opposing forces.
 While the mothers were working from an extrinsic motivation, working to earn a 
living, one can hear in their stories an intrinsic work motivation. Th e mothers often 
look back with pride and satisfaction on their time as breadwinners. Th ey usually 
combine this with the fact that their children have turned out well. Some mothers 
consider that their time as breadwinners was also an opportunity to develop oneself.
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When the mothers were breadwinners, they had to fi nd a solution to combine 
their work with the care for their children. In the fi fties, domestic work was time 
consuming and there were few facilities for childcare. 
 In the life stories of the mothers fi ve ways of combining work with caring for 
their children are presented. Some children were “latchkey children”, others were 
cared for by family or neighbours. Sometimes there was a babysitter in the home, 
other mothers organised their work in and around the house. Mothers also brought 
their children to a nursery or a children’s home. Divorced mothers  especially made 
use of the solution “latchkey child” while widows mostly chose for the solution 
“work in and around the house”. 
 Th e experiences of mothers and daughters with these solutions are very diverse, 
sometimes mother and daughter have experienced the same solution diff erently. 
Regarding the solution “latchkey child”, negative experiences can often be heard. 
To hear some mothers who opted for the temporary solution of a children’s home, 
they have also experienced this as being very negative. Regarding the other three 
solutions, there are both positive, neutral and negative fi ndings to be heard. Often 
it is not the solution itself, but the personal interpretation of this by the mother 
that determines the experiences of the daughters. 
 Lack of time due to the double workload of the mothers echoed throughout 
many of the life stories of the daughters. However, there are always loving memories 
attached to activities undertaken by the mothers together with their children. It is 
also clear that shifting family roles, which the literature warns us of, caused mostly no 
problems for the daughters. Daughters were also attached to family members who 
fulfi lled a diff erent role than their original family role and regularly have positive 
memories of this. In contrast, daughters who have had a role in caring for their 
mother or family have regularly mentioned drawbacks regarding this. But also here 
it appears that the personal interpretation of this by the mother is determinative.
 Th is study also shows how the daughters, because of the often lengthy absence 
of their mothers at a young age, were placed in situations where they had to act 
independently. Th eir life stories show how their circumstances which they themselves 
had not chosen, but by which they were formed, led to their early empowerment 
and very early adulthood. 

Th e loss of the father was a major event in the lives of the daughters in this study. 
Th ey then grew up in a single-parent family with a mother at the head as breadwinner 
and were, like their mothers, an exception in their environment. 
 Th e death of their father at a young age was also a turning point in their 
lives. Th e way in which some of the daughters tell their life stories, such as the 
absence of chronological order and forgetfulness regarding parts of their life, 
confi rm how signifi cant the loss of their father was. Daughters felt abandoned, 
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were sometimes faced with separation anxiety or felt unsafe. Feelings of 
shame and guilt were sometimes interpreted diff erently than described in the 
literature. Th e grief over the loss of their father could aff ect their whole lives 
and manifest itself in various ways. Listening to the life stories it becomes clear 
how time-bound attitudes are regarding dealing with emotions. Because of the 
taboo on expressing emotion in the fi fties, grief might not have been shared 
in the family. For daughters, this could lead to social isolation in the family. 
 Daughters of divorced parents often lived through a turbulent time with confl ict 
and tension before the divorce. Indignation regarding the behavior of fathers can 
regularly be heard. After their father had left the family, the daughters had to 
reassess their relationships with their parents, in particular the father. Most fathers 
disappeared into the background and can be described as “divorce-deactivated 
fathers”. But often there was a special bond between father and daughter, a bond 
that could evoke some deep emotions. For the girls this could mean that they 
sometimes had to say goodbye to their fathers twice, when their father left the 
family and after his death. 
 Th e daughters have very diff erent experiences regarding growing up in a family 
without a father. Daughters were sometimes faced with stigmatization by their 
environment. Some daughters made a link between growing up in a family with 
no father and a “soft” attitude to life, but others emphasized  that it was because 
of their father’s absence they had an attitude of independence and self confi dence. 
Sometimes the girls had problems with authoritarian men or they stressed that the 
absence of their father led to limitations in the development of their femininity. 
Th e life stories make clear above all that the absence of a father in childhood had 
longstanding consequences. 

As children, the daughters were usually deeply involved in the work of their 
mothers and regularly have detailed memories of her work. Also because of this, 
their situation was diff erent to that of their contemporaries. Th e daughters often 
knew the workplace and colleagues of their mothers and have memories of her 
work. Th ey emphasized her dedication to her work and frequently stated that 
their mother was good at her profession. Th ey generally appreciated their working 
mother and were proud of her. 
 However, daughters have also negative associations with their mothers being 
breadwinners. Th is was refl ected when daughters emphasized how hard their mother 
had to work and when they talked about her fatigue because of her double workload. 
Th ey regularly stressed the loneliness and lack of sociability in their youth. Sometimes 
daughters were called upon by their mothers to help with the work. Especially the 
eldest daughter living at home had to regularly help if the mother’s work was in or 
about the home. Th is could hinder opportunities in development for daughters.
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 Th eir mothers being breadwinners also aff ected the later life of the daughters. 
Th e daughters had experienced that their mothers were placed in a situation where 
they had to earn their own living. Daughters kept this in mind in their own lives. 
Sometimes mothers warned their daughters of this risk. 
 In addition, the mothers passed the example of fi nancial independence onto 
their daughters. Many daughters have seen in their childhood that one has to 
work. In their own lives they want to earn a living themselves and strive to become 
fi nancially independent. 
 Th e mother was also an example of how to combine work and the care for 
children for many daughters. Th ey had seen that this is possible and did not hesitate 
to follow their mother’s example in  later life. But for some daughters their mother 
was a negative example. Th ey chose emphatically not to follow in their mother’s 
footsteps. 

In addition to the special position they had in their youth, the lives of the daughters 
also diff er in their later life to those of their contemporaries.
 Th ey left school at a relatively young age. Earning money was often the reason 
for leaving school as the income of the daughters was needed to supplement the 
family income. Some daughters link this early leaving of school to a feeling of 
unrest in the family and lack of stimulation. It also happened that some daughters 
had to leave school to assist their mother with her work. 
Unlike national trends at that time, it is apparent that the level of education of the 
daughters when leaving full-time education was regularly lower than that of their 
mother. Th is is especially true for daughters of divorced parents. 
 Th e second pattern by which the daughters diff er from their contemporaries 
is regarding learning in later life. Many adult daughters went back to studying 
and made full use of the increase of adult education in those years. Th ey 
mainly followed qualifying courses, while their  contemporaries followed non-
qualifying education. Many daughters thus achieved a signifi cantly higher 
level of education than when they left full-time education in their childhood. 
 Th e young daughters mostly went to work. Most daughters stopped working 
after the birth of their fi rst child and went back to work later when the children 
were older. Some daughters kept on working. Sometimes as a working mother with 
young children they had to deal with resistance. 
 Just like their mothers the daughters had to combine work with the care for their 
children. In solutions regarding this they regularly delved into past experiences 
from their childhood. Some daughters with negative experiences in their childhood 
years chose not to work as long as the children were small or to arrange their work 
in such a way that there was always someone home to care for the children. Other 
daughters, with more or less positive experiences with combining work and care by 
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their mother, followed the example of their mother or made use of childcare. 
 Th e remarkable careers of the daughters is the third pattern in which they diff er 
from their  contemporaries. While the literature regarding the employment status 
of women in the same age group as the daughters stresses that women then had few 
opportunities of making a career, it is evidenced by the life stories of the daughters 
that a signifi cant upward trend was often to be seen in their careers. 
 Th e fourth pattern in which the daughters diff er from their contemporaries is in 
their relationship pattern - the average age when they married is slightly lower and 
the frequency of divorce is higher. 

Several intergenerational patterns are recognizable in the life stories of the mothers 
and daughters. Firstly there is the intergenerational pattern of single parenthood 
which both mothers and daughters told of. Th e mothers often told about their 
“forefmothers” that one or two generations ago were also confronted with single 
parenthood and the breadwinner role. 
 It is notable how these patterns fulfi ll a diff erent function in the life stories. 
Some divorced mothers and the unmarried mother told extensively about these 
patterns in their family history. It is possible that the intergenerational patterns of 
single parenthood and the breadwinner role in their family formed a reference for 
their own divorce. Unlike the divorced mothers, the widows hardly mentioned the 
intergenerational patterns of single parenthood and the breadwinner role in their 
family history. Th ey compared their own situation with that of their own widowed 
mothers and emphasized their worries much more. 
 Th e intergenerational pattern of single parenthood is also recognizable in the 
life stories of the daughters. Relatively many daughters are themselves separated, 
this is especially true for daughters of divorced parents. Th e daughters associate 
relationship problems that led to their divorce with a lack of example in marital 
roles, the example of single parenthood and the breadwinner role of their mother 
and a striving for independence. 
 Th e second pattern that becomes apparent in the life stories is that regarding 
paid work. Mothers often made a connection with their own mothers who just like 
them had to earn a living. Th e intergenerational pattern of the breadwinner role is 
also discernible with the daughters. After their divorces all daughters went on to 
earn a living themselves, while at that time divorced mothers with young children 
often became “welfare mothers”. In their childhood they had experienced that paid 
work and care for children can be combined. When they divorced they chose to 
earn a living themselves. 
 Th e third intergenerational pattern becomes visible in the attitude and values 
that pass from mother to daughter. Th e values   of the mothers can be described as 
extrinsic or instrumental, self-oriented values. Th ese are values   aimed at survival, 
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while their contemporaries wanted to pass primarily intrinsic, non-instrumental 
and altruistic, other-oriented values on to their children. Th e values   that the 
mothers emphasized, clearly diff er from those of their contemporaries. 
 After the loss of their husbands, the mothers managed resiliently to shape their 
lives. Th ey have experienced that setbacks can be overcome and have passed this 
on to their children. Th is resilience also featured in the lives of the daughters when 
they were confronted with setbacks. 
 Th is study also shows that patterns can be broken. Compared with the mothers, 
the daughters remarried more often after divorcing their fi rst husband. Th ey were 
also more active in maintaining  the contact between their children and the father 
of their children after divorce. And many daughters emphasized the importance 
of studying at a young age to their children. It also shows how the social climate 
towards single parenthood and the breadwinner role has changed. While the 
mothers were faced with social constraints, this was almost never the case with the 
daughters. 

Th e life stories regularly have agency. Mothers and daughters did not feel victims 
of circumstance, but are very clear in how they shaped their own lives. Th e life 
stories of mothers shows how, after the loss of their husbands, their resilience to 
life shaped itself. Th ey were not deterred by the social standards for mothers with 
young children, but were the breadwinners of their families and combined with 
varying degrees of success their work with caring for their children. Th is study also 
shows how the negative consequences of the loss of the father were mostly repaired 
in the long run. Many girls recognized and exploited second chances as they arose 
and had the benefi t of this in later life. 



354



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: fix size 6.693 x 9.449 inches / 170.0 x 240.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20110412174603
       680.3150
       Blank
       481.8898
          

     Tall
     1
     1
     No
     475
     324
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: fix size 6.693 x 9.449 inches / 170.0 x 240.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20110412174603
       680.3150
       Blank
       481.8898
          

     Tall
     1
     1
     No
     475
     324
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     356
     355
     356
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



