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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: 
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‘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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