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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.


