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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.




