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HOOFDSTUK IV

ALLEENSTAANDE MOEDERS ALS KOSTWINNER
IN DE JAREN VIJFTIG

DEEL 2: HUN WERK

4.1 INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andere onderzoekers lieten het veelal afweten. Zo noemde In ’t Veld-Langeveld 
in haar onderzoek “Vrouw-beroep-maatschappij; analyse van een vertraagde eman-
cipatie” in het hoofdstuk “De arbeidsbemiddeling” het plaatsen van “vrouwen die 
gehuwd geweest zijn en die noodgedwongen weer moeten verdienen”, maar ging 
hier verder niet op in.29 Ook in het onderzoek van Blok met als onderwerp “Loon-
arbeid van vrouwen in Nederland 1945-1955” verdwijnen werkende weduwes, ge-
scheiden en ongehuwde moeders in het niets. Nadat Blok terecht heeft vastgesteld 
“Bij vrouwen bepalen leeftijd en burgerlijke staat – méér dan bij mannen – welke 
plaats en mogelijkheden zij op de arbeidsmarkt hebben” beperkte ze zich in haar 
onderzoek vervolgens tot “de ongehuwde jonge vrouw”, “de oudere ongehuwde 
vrouw” en “de gehuwde vrouw”. In het hoofdstuk getiteld “De oudere ongehuwde 
vrouw” noemde zij de “restgroep” ongehuwden, waartoe volgens Blok ook geschei-
den vrouwen en weduwes behoren. Maar haar aandacht voor deze groep beperkte 
zich tot de overigens terechte opmerking: “de ongehuwde of gescheiden vrouwen 
met één of meer kinderen, die in hun eigen onderhoud moeten voorzien, worden 
daarbij nog extra belast door het probleem dat zij hun energie moeten verdelen tus-
sen hun werk en hun gezin”. Waarna ze vervolgens aankondigde in het hoofdstuk 
over de gehuwde vrouw hier dieper op in te gaan. Maar ook daarin komen alleen-
staande moeders als kostwinner, behoudens een tabel met de burgerlijke staat van 
de vrouwelijke beroepsbevolking, niet aan bod.30



89

Ook in de dissertaties van De Bruijn en Plantenga wordt voorbij gegaan aan de 
situatie van alleenstaande moeders als kostwinner. Zo constateerde De Bruijn dat 
onderzoek naar werkende vrouwen zich vooral richtte op twee categorieën vrou-
wen: het fabrieksmeisje en de gehuwde buitenshuis werkende vrouw. Zij noemde 
terecht twee omissies in het onderzoek naar vrouwenarbeid, namelijk onderzoek 
naar de ongelijke beloning van mannen en vrouwen en het ontbreken van onder-
zoek naar de verschuiving in de naoorlogse werkgelegenheid van vrouwen in de 
landbouw.31 De positie van de werkende moeder als kostwinner lijkt zich evenwel 
buiten haar gezichtsveld af te spelen en vormt zo een derde omissie. Plantenga gaat 
eveneens nauwelijks in op de situatie van moeders als kostwinner. Zij noemde wel 
het relatief grote aantal “onverzorgde vrouwen” in West-Duitsland, de weduwes, al-
leenstaande vrouwen of vrouwen van wie de man in gevangenschap verbleef, maar 
ging hier verder niet op in. Ook beschreef ze de regelgeving voor zwangerschaps- 
en bevallingsverlof van werkende ongehuwde vrouwen, maar ging niet in op hun 
positie op de arbeidsmarkt.32 
 In twee delen van “Sociale atlas van de vrouw”33 is eveneens weinig specifi eke 
aandacht voor de situatie van moeders als kostwinner. Wel zijn in het tweede deel 
gegevens te vinden van een opinieonderzoek. Dan blijkt dat in 1965 “het werken 
van een gehuwde vrouw met schoolgaande kinderen” door 84% van de ondervraag-
den als “bezwaarlijk” werd beschouwd34. 

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

4.2 KRAPPE ARBEIDSMARKT

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

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

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

De ruime werkgelegenheid voor vrouwen betekende regelmatig dat de moeders 
uit dit onderzoek in een machtige positie verkeerden. Dit klonk ook door in hun 
levensverhalen. Het kwam voor dat moeders zelf ontslag namen als het werk hen 
niet beviel en direct daarna vonden ze weer een andere baan.  Hierover vertelt 
moeder Louise. Ze is geboren in 1928. Haar vader werd regelmatig uitgezonden 
naar het buitenland. Na de driejarige h.b.s. volgde ze een opleiding bij de Marva46. 
Daarna ging ze werken als telexiste, later als receptioniste. 
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‘Je kon ontslag nemen en zo weer werken’
Moeder Louise ontvangt mij in haar knus ingerichte fl at. ‘Ga maar zitten waar je 
wil’, zegt ze als ik de woonkamer binnenloop. Louise is een enthousiaste verteller. 
Ze trouwde in 1952 en bleef werken tot ze zes maanden zwanger was. ‘Toen moest 
ik echt weg, toen kreeg ik een buikje’, aldus Louise. Na haar echtscheiding in 1955 
ging ze weer aan het werk. De banen lagen voor haar voor het oprapen. Eerst ging 
ze weer werken bij haar oude werkgever. Daarna werd ze tandartsassistente. ‘Dat 
vond ik heel leuk hoor, want ik mocht daar heel veel doen. Maar toen had die ene dame 
gezegd: wij gaan morgen een dag weg, dan hadden we zo gedacht, als jij de keuken nou 
eens doet. Och, dacht ik: dat doe ik niet, dat kan ik niet. Ik weet niet waar ik moet be-
ginnen’. Toen ze thuis kwam, schreef ze een briefj e met de tekst: ‘Ik kom nooit meer 
terug’ en gooide de sleutels in de brievenbus. Ze had daar vijf maanden gewerkt. 
‘Maar toen kon ik al meteen weer werken bij een groot bedrijf. Daar moest ik op de ad-
ministratie van die blauwdrukken tikken. Daar kon ik zo weer beginnen, want dat kon 
toen in die tijd hè, je kon ontslag nemen en zo weer werken’. Over deze blauwdrukken 
vertelt Louise: ‘Het was carbonpapier, dat was blauw, hele vellen waren dat, die zaten 
op papiertjes. Dan moest je schema’s tikken, maar dat moest je steeds er tussen doen’. 
Maar ook dit werk beviel haar niet: ‘Daar werd je zo vies. Want die blauwdrukken 
die gaven af, je kleren alles zat vol met die blauwe rommel’. Ze heeft deze baan na drie 
maanden opgezegd. Daarna kon ze voor een bedrijf pakketjes wegbrengen. ‘Dus 
toen heb ik mijn rijbewijs gehaald, dat kon vroeger nog voor drieëneenhalve gulden 
per les. In tien lessen had ik mijn rijbewijs’. Ze heeft dat werk een half jaar gedaan. 
Louise ging een mannequinopleiding volgen en werkte een tweetal jaren als man-
nequin. Toen ze een keer een show liep, vroeg een kapper of ze model wil worden: 
‘Moest je op zo’n podium en dan moest je lopen met een kapsel. Dan moest je heel mooi 
aangekleed zijn en moest je af en toe kijken’. Dit werk beviel haar wel en ze heeft het 
naar eigen zeggen ‘heel lang, een klein jaar’, gedaan. Vervolgens ging Louise naar een 
scheepvaartkantoor: ‘Daar was ik bij de verbindingsdiensten. Toen was ik telexiste’. 
Over dit werk vertelt ze: ‘Dan moest je dat bericht doortikken, dan moest je dus wach-
ten tot je verbinding had, dan moest je tikken, dan moest je weer verbinding afsluiten, 
dan moest je die strookjes bewaren, die moest je dan weer naar een ander sturen’. Ze 
herinnert zich nog de gaatjes per letter: ‘De “b”s zijn drie gaatjes onder elkaar, en de 
“a” één gaatje’. Dit werk deed ze ‘misschien ook wel meer dan een jaar’. 
 Over de vele uiteenlopende banen in korte tijd, zegt Louise: ‘Twaalf ambachten, 
dertien ongelukken. Ik heb zoveel werk gedaan, ik was gewoon ergens en na een paar 
maanden dan ging ik weer weg. Dan dacht ik: nou kom, ik ga eens wat anders doen’. 
Als ze daaraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dus dat heb ik altijd wel ervaren als erg leuk, ja, 
ja. Ik kan ook, als mensen wel eens vragen, dan zeg ik: oh dat ben ik ook nog geweest’. 
Louise legt voor het steeds maar wisselen van baan, naast het enorme tekort aan 
vrouwelijke arbeidskrachten, ook een relatie met haar jeugdjaren die ze vanaf haar 
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veertiende in een interneringskamp in Indonesië doorbracht.47 ‘Dus ik had eigenlijk 
nooit echt geleefd, dus ik had eigenlijk ook een gevoel van leve de lol’, aldus Louise. 
 Louise stelt zo te horen iedere keer zelf haar grenzen aan het werk dat ze doet. Ze 
kan terugkijken op verschillende banen en beroepen die ze met wisselend plezier 
heeft uitgeoefend en is daar achteraf trots op. Ze laat bovenal horen hoe de krappe 
arbeidsmarkt in haar voordeel werkte. Louise vormt met haar vele wisselingen van 
baan een uitzondering. Waarschijnlijk had het segment van de arbeidsmarkt waarop 
ze zich bewoog te maken met grote tekorten aan arbeidskrachten. Hierna worden 
andere banen van moeders beschreven. Maar ook dan is regelmatig herkenbaar hoe 
de krappe arbeidsmarkt in het voordeel kan werken van de moeders. 

4.3 HUN BANEN

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

WINKELIERSTER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IN ONDERWIJS EN GEZONDHEIDSZORG

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

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

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

WERK IN HUIS, OP HET LAND EN IN DE FABRIEK

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

‘Er is echt geen werk wat ik niet heb gedaan’
Moeder Sonja begon met landarbeid, zoals asperges steken: ‘’s Morgens om vijf uur 
asperges steken. Dan naar huis, kinderen naar school brengen. Dan weer terug asperges 
steken voor mijn schoonvader. En als ik die asperges uitgestoken had, dan ging ik naar 
de boer’. Sonja heeft ook ander werk op het land gedaan, zoals bieten plukken. ‘Bie-
ten worden gezaaid in een rij. Later komt de boer die schoff elt een beetje en dan blijven 
er een stuk of drie staan. En dan moet je die twee wegplukken en de grootste laten staan. 
Dan moeten wij kruipen, ze allemaal afplukken en één laten staan. Die moet dan biet 
worden. En dat is in hele lange rijen. De hele dag kruipen. Dat was zes weken aan één 
stuk’. Als ze met dit werk bij de ene boer klaar was, stond de andere al op haar te 
wachten. Naast haar werk op het land, had Sonja nog zes werkplaatsen bij mensen 
thuis: ‘Wassen, poetsen, schrobben’. Of ze ging bij de slager darmen binden voor 
rookworst. ‘Er is echt geen werk wat ik niet heb gedaan’.
 Sonja kreeg weinig geld voor haar werk: ‘Bij de boer kreeg ik vijftig cent per uur 
voor te werken. In één uur tijd kwam zowat tien kilo asperges eruit. Ik kreeg vijftig cent. 
En de boer dertig gulden’. Voor de hele dag werken kreeg ze drie of vier gulden, of 
vijftig cent per uur. Voor het werk in het huishouden kreeg ze hetzelfde en met het 
binden van de darmen verdiende ze twee cent per halve meter. 
 Na verloop van tijd kreeg Sonja lichamelijke problemen. ‘Ik kon dat werk niet 
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meer verrichten. Ik had ontsteking in de knieën gehad door dat kruipen. Mijn pols 
gebroken. Ik kon geen kant op. En ja, er moet wat binnen komen’. Sonja meldde zich 
toen aan bij een confectiefabriek. Het is dan 1958. Sonja: ‘Ben ik direct aangeno-
men. Dat is niet hard werk, maar allemaal klokwerk. Ik zit in een rij en ik moet een 
deel maken en naar een ander doorschuiven. Ik moet 43 kragen per uur stikken’, vertelt 
Sonja luidop lachend. Toen ze haar eerste salaris in de confectiefabriek ontving, was 
ze verbaasd over het hoge loon dat ze ontving: ‘Ik dacht dat kan niet, dat was vroeger 
voor de hele dag werken drie of vier gulden of vijftig cent per uur’. Daarna moest ze 
ander werk doen: ‘Voering stikken in de jassen: 28 per uur. Het beste wat ik heb gedaan 
is voering gestreken: veertig jassen per uur’. Daarna ging ze werken in een meubelfa-
briek waar leren meubels gemaakt werden. Sonja: ‘Dat was harder werken als bij de 
confectiefabriek. Het was ontzettend zwaar. Nou ja, ik heb het tien jaar volgehouden’.

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

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

4.4 DE MOEDERS EN HUN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LANGE WERKWEEK EN OVERWERK

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

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

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

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

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

TOEPASSING VERLOFREGELS

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

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

Rita die hiervoor vertelde over de machtige positie die zij tijdens een sollicita-



109

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOEDERS IN LEIDINGGEVENDE FUNCTIES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5 MOEDERS KIJKEN TERUG OP HUN KOSTWINNERSCHAP

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

Dan zijn er nog drie andere patronen herkenbaar waarbij veel meer een verband 
gelegd kan worden met de levenshouding van de moeders. Deze patronen zijn va-
ker te horen bij gescheiden moeders. 
 Zo kregen sommige moeders de kans om opnieuw buitenshuis te werken. Of zo-
als een gescheiden moeder het verwoordt: ‘Ik vond het leuk. Het was wel moeilijk, het 
was moeilijk rondkomen natuurlijk. Je moest ieder dubbeltje, nou dubbeltje, iedere cent 
omdraaien. Maar dat heb ik nooit ervaren van oh, oh, wat ben ik zielig, helemaal niet. 
Ten eerste is het al zo, dat ik dus eigenlijk al had willen werken ook toen ik getrouwd 
was en dat het niet mocht. En nu had ik de gelegenheid om lekker buitenshuis te zijn en 
te werken’. De kans om buitenshuis te werken, woog dus zwaarder dan de geringe 
inkomsten die ze voor haar werk kreeg. 
 Dan is er een vierde lijn herkenbaar: het gevoel van fi nanciële onafhankelijkheid 



116

waarover de moeders vertelden doordat ze hun eigen geld verdienden, of zoals een 
moeder zegt: ‘Dat ik geen “dank je” hoef te zeggen. Dat is heel belangrijk’. Dit patroon 
is bij deze moeder een leidraad in haar leven. Het kostwinnerschap was voor haar 
dus een uitvloeisel van het streven naar fi nanciële onafhankelijkheid als belangrijke 
waarde in haar leven. 
 En ten slotte is er een vijfde patroon, het gevoel van de moeders dat ze zichzelf 
op hun werk konden ontplooien en zelf iets geworden zijn. Of zoals een moeder 
verwoordt: ‘Vroeger was je altijd de bijzit, bij wijze van spreken. De man altijd dit, 
de man dat. Maar dat heb ik zelf allemaal beleefd. Ik hoef niet te zeggen, mijn man 
is dit, mijn man is dat. Ik ben zelf iets geworden’. De generatie van vrouwen voor 
de tweede feministische golf van eind jaren zestig, jaren zeventig defi nieerde zich 
vooral in termen van binding, als vrouw van en moeder van.100 Als kostwinner kon 
deze moeder zichzelf meer ontplooien dan het huisvrouwschap waarin ze na haar 
huwelijk terecht was gekomen. 

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

4.6 TERUGBLIK

In een tijd dat een groot deel van de samenleving het buitenshuis werken van moe-
ders met jonge kinderen afwees, blijken de moeders uit dit onderzoek het niet zo 
nodig te vinden om zich hiervoor te verantwoorden. Als zij terugkijken op hun 
kostwinnerschap zijn vooral gevoelens van tevredenheid, voldoening en trots te 
horen. Hun werk was niet vrijblijvend. Maar ondanks dat valt iedere keer op dat de 
moeders met enthousiasme vertellen over het werk dat ze verrichtten. Veelal klonk 
intrinsieke arbeidsmotivatie in hun levensverhalen door, terwijl de moeders moes-
ten werken vanuit extrinsieke motivatie: werken om de kost te verdienen.
 De moeders verdienden de kost met werkzaamheden die varieerden van laag-
geschoold werk tot werk waarvoor een opleiding op middelbaar of hoger niveau is 
vereist. De krappe arbeidsmarkt was de moeders tot voordeel toen zij na het weg-
vallen van hun man kostwinner werden. Ze hadden geen enkele moeite om werk 
te vinden, konden veelal makkelijk van baan wisselen en verkeerden bij sollicita-
tiegesprekken soms in een machtige positie. De moeders waren verantwoordelijk 
voor het gezinsinkomen en hun macht hing dan ook in sterke mate af van hun 
persoonlijke omstandigheden, hun afhankelijkheid van de baan en de behoefte van 
werkgevers om de moeders aan zich te binden. Zo is het mogelijk dat een moeder 
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de ene keer haar macht tijdens een sollicitatiegesprek uitspeelt, terwijl diezelfde 
moeder wanneer ze volledig afhankelijk is van haar werkgever, instemt met onre-
delijke eisen. Soms ook worden moeders geconfronteerd met vergaande verwach-
tingen: aan een moeder die als tandartsassistente is aangesteld wordt gevraagd of ze 
de keuken wil schoonmaken, van een weduwe met een winkel wordt onbeperkte 
dienstbaarheid ook na sluitingstijd verwacht en in werk in de modebranche klinken 
ongewenste intimiteiten door. Ook dan is de strategie van de moeders om hier mee 
om te gaan afhankelijk van de omstandigheden waarin ze verkeren. 

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

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

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




