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HOOFDSTUK III

ALLEENSTAANDE MOEDERS ALS KOSTWINNER IN 
DE JAREN VIJFTIG 

DEEL 1: DE OORZAAK VAN HUN KOSTWINNERSCHAP

3.1 INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE SCHULDVRAAG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPVANG VOOR WEDUWES

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



74

halen van de vijf weduwes uit dit onderzoek, valt op hoe goed zij door hun sociale 
omgeving opgevangen werden. 

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

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

3.4 DALING VAN INKOMSTEN

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

WEDUWES OVER (TIJDELIJKE) UITKERINGEN

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

GESCHEIDEN MOEDERS OVER ALIMENTATIE EN KINDERBIJSLAG

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

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

Na wijzigingen in de kinderbijslagwetgeving in 1950 werd het mogelijk om 
na een echtscheiding kinderbijslag aan te vragen, maar het recht van de man ging 
veelal voor dat van de vrouw, ook al betaalde zij mee aan het onderhoud van de 
kinderen.73 Moeder Dora vertelt hierover: ‘De vrouwen kregen het niet. De mannen 
kregen het. In het begin had mijn man het en dan kreeg ik dus niet. En daarna, toen 
ging ik werken, ja een hele toestand is dat geweest om dat bij mij te krijgen’. Dat gold 



77

ook voor moeder Lena: ’Dat pikte hij ook in. En daar heb ik altijd achterheen gezeten. 
Raad voor de Kinderbescherming ook geschreven. Nou die trokken er dan weer achter-
aan. Dus ik heb het altijd wel gekregen maar soms een jaar later of een half jaar later’. 
 Gevoelens van verontwaardiging zijn regelmatig bij de gescheiden moeders te 
horen als ze vertellen over de geringe alimentatie die ze ontvingen of het uitblijven 
daarvan. Ook de betaling van kinderbijslag roept ergernis op. Alleen als de moeder 
meer bijdroeg aan het onderhoud van het kind kon zij zelf de kinderbijslag ont-
vangen. Wanneer haar inkomen hetzelfde of minder was, dan ging de uitkering 
automatisch naar de man.74

FINANCIËLE STEUN VAN DE GEMEENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FINANCIËLE STEUN VAN FAMILIE EN (ON)BEKENDEN

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

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

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

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

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

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

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