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HOOFDSTUK V

COMBINEREN VAN ARBEID EN ZORG

“Het zou onzin zijn te zeggen, dat de afwezigheid of de dood van de vader geen 
verschil zou uitmaken voor een kind, of dat het gemakkelijk is voor de moeder het 
gemis voor hem goed te maken. Maar als de zaak verstandig wordt aangepakt, 
kan het kind, hetzij het een jongen of meisje is, normaal en evenwichtig blijven 
opgroeien.”

Benjamin Spock, “Baby- en kleuterverzorging, 19521

5.1 INLEIDING

Na het wegvallen van hun man moesten de moeders uit dit onderzoek hun leven 
drastisch veranderen. Het betekende niet alleen dat ze moesten gaan werken om de 
kost te verdienen, maar ze moesten ook een oplossing zoeken om hun werk met de 
zorg voor hun kinderen en het huishouden te combineren. 
 Huishoudelijk werk was in de jaren vijftig een tijdrovende bezigheid. Er waren 
nog maar weinig voorzieningen in woningen. Uit de gegevens van de Volkstelling 
in 1956 bleek dat er in 32% van de woningen één of meer openbare aansluitingen 
van water, gas of elektriciteit ontbrak. Hierbij waren overigens grote regionale ver-
schillen.2 Uit een kleinschalig onderzoek in 1955 komt naar voren dat huisvrouwen 
met twee tot vier kinderen van één tot zes jaar gemiddeld 62 uur per week in hun 
huishouding werkzaam waren3 en uit een enquête van het damesblad Libelle in 
1956 bleek dat huisvrouwen gemiddeld twaalf tot veertien uur per dag werkten.4 
Buitenshuis werkende vrouwen besteedden aanzienlijk minder tijd aan het huis-
houden. De meesten waren hier twintig tot dertig uur per week aan kwijt.5

Toen de moeders een oplossing moesten zoeken voor de opvang van hun kinde-
ren, waren er nog nauwelijks voorzieningen voor kinderopvang. In de jaren vijftig 
waren er geen peuterspeelzalen voor twee- tot driejarigen. Wel ging meer dan de 
helft van de vier- tot vijfj arigen naar de kleuterschool.6 Alleen in de grote steden 
waren kinderdagverblijven of bewaarplaatsen zoals deze vroeger genoemd werden. 
Deze waren bedoeld voor kinderen van vrouwen die buitenshuis moesten werken, 
omdat hun man niets of te weinig verdiende of omdat zij geen man (meer) had-
den.7 Deze bewaarplaatsen werden gefi nancierd via de Armenwet, door liefdadig-
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heidsacties of bijdragen van moeders.8 De meerderheid van de moeders die hun 
kinderen daar toen bracht, verrichtte ongeschoold werk.9 Vanwege tekorten aan 
vrouwelijke arbeidskrachten begonnen in het begin van de jaren zestig enkele fa-
brieken met een eigen kinderdagverblijf om het verloop van vrouwen met jonge 
kinderen tegen te gaan.10 

De strijd voor georganiseerde kinderopvang werd in Nederland vlak na de Twee-
de Wereldoorlog op gang gebracht door de Nederlandse Vrouwen Beweging, een 
organisatie die nauwe banden had met de Communistische Partij Nederland. Zij 
streefde naar professionele opvang in een ruime omgeving, ontplooiing voor moe-
ders buitenshuis en zette zich in voor welvaart en levensbehoud voor kinderen.11 
Het zou tot de jaren zeventig duren voordat de eerste acties voor crèches werden 
georganiseerd door de Nederlandse Vrouwenbond, Man Vrouw Maatschappij en 
Dolle Mina.12 Overigens lijkt het er op dat in de strijd voor kinderopvang in Ne-
derland geen aandacht was voor de situatie van moeders als kostwinner. In de Ver-
enigde Staten was dat anders. Zo demonstreerden moeders in Philadelphia kort 
na de Tweede Wereldoorlog voor het openhouden van kinderdagverblijven uit de 
oorlogstijd. Weduwes van omgekomen soldaten werden vaak uitgekozen om te 
lobbyen bij de overheid. Op een protestbord viel te lezen: “Husband Killed in Ac-
tion. Has Two Year Old Child!”. Maar ook andere groepen vroegen hier aandacht 
voor zoals bij een demonstratie waar een schoolmeisje liep met de tekst “Door-Key 
Children (Need) Protection”.13 

In de jaren vijftig waren ook stemmen tegen georganiseerde kinderopvang te 
horen. Zo was de orthopedagoog Bladergroen in 1956 van mening dat kinderen 
dan té vroeg worden geconfronteerd met de groep “waar zijn individualiteit, die 
in een prille fase van ontplooiing staat, zich moet onderschikken aan de massa. Te 
vroeg ondergaat het levensmilieu van het kind een splitsing en moet het zich leren 
aanpassen op twee fronten”, aldus Bladergroen.14

De moeders uit dit onderzoek kregen toen zij kostwinner werden dus niet al-
leen te maken met weinig of geen voorzieningen voor kinderopvang, maar ook 
met weerstanden. Alvorens in te gaan op de oplossingen van de moeders voor het 
combineren van hun werk met de zorg voor hun kinderen, wordt eerst beknopt 
ingegaan op het denken over verzorgen en opvoeden van kinderen in die tijd.

VERZORGING EN OPVOEDING 
In opvoeding ging het er van oudsher om dat ouders kennis en sociale normen op 
hun kinderen overdroegen. Het gezag van ouders veranderde door de jaren heen 
van “natuurlijk” gezag, dat ontstond doordat ouders hun kennis en vaardigheden 
zoals ambachten en huishoudelijk werk op hun kinderen overdroegen, naar een 
situatie waarin ouderlijk gezag meer een pedagogisch vraagstuk werd, waarbij de 
emotionele functie steeds belangrijker werd.15 Opvoedkundige doelen waren van-
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ouds vooral ontleend aan normen en waarden van levensbeschouwelijke, meestal 
godsdienstige aard. De pedagoog Langeveld was echter van mening dat het ook mo-
gelijk was om algemeen geldende (kindwaardige) criteria voor pedagogisch hande-
len te ontwikkelen, onafhankelijk van levensbeschouwelijke of religieuze binding.16 
Hij omschreef in 1965 opvoeding als “omgang van volwassenen met kinderen. 
Die omgang beoogt een bepaalde invloed, nl. het kind te helpen mondig te wor-
den”. Het gaat er volgens hem om het kind “bekwaam te helpen maken zelfstandig 
zijn levenstaak te volbrengen”. Doel van die ontwikkeling is volwassenheid. Daarin 
“openbaart zich plan, lijn, doelstelling, gebondenheid aan hetgeen men zichzelf 
heeft opgelegd, kortom zelfverantwoordelijke zelfbepaling”, aldus Langeveld.17 

Over verzorgen en opvoeden door alleenstaande moeders, die vanwege hun 
werk buitenshuis langdurig afwezig waren, werd in de jaren vijftig heel verschil-
lend gedacht. Onder invloed van Bowlby werd het accent gelegd op het belang 
van een warme, intieme en continue relatie met een moeder(fi guur) als essentiële 
voorwaarde voor de geestelijke gezondheid van kinderen. Bowlby ontwikkelde de 
attachmenttheorie. Attachment staat voor “een relatief duurzame aff ectieve rela-
tie tussen een kind en één of meer specifi eke personen met wie het regelmatig 
interacteert”.18 Wanneer de relatie met de moeder(fi guur) hier niet aan voldeed, 
was er volgens Bowlby sprake van “maternal deprivation”. Als mogelijke oorzaken 
voor tekortkomingen in de zorg voor kinderen in de thuissituatie noemde Bowlby 
ongehuwd moederschap, de dood van een ouder, echtscheiding en een fulltime 
werkende moeder.19 
 Ondanks de vele volgelingen van het gedachtegoed van Bowlby zijn er ook te-
genstanders van zijn zienswijze. Zo constateert de psychiater Van den Berg in 1958 
dat tot dan toe op geen enkele wijze bewezen is dat een tekort aan moederlijke liefde 
stoornissen in de volwassenheid veroorzaakt. Het moet volgens hem onwaarschijn-
lijk worden geacht dat de beschreven en aanbevolen liefde voor het kind nodig is. 
Deze liefde zou eerder ambivalentie in de opvoeding in de hand werken.20 Ook de 
psychiater Kloek laat zich in 1960 kritisch uit over de waarde van het Bowlbyrap-
port, dat volgens hem door velen wel “de bijbel van de kinderbescherming” werd 
genoemd. Aan het slot van zijn betoog zegt hij dat: “ook bij de mens al spoedig het 
ogenblik komt waarop zoiets als afstoting, harding, vorming die pijn doet, nodig is, 
wil er een eerste begin van groei in de richting der volwassenheid plaats vinden. En 
dat wordt inderdaad door velen die zo gemakkelijk spreken over aff ectieve verzor-
ging en aff ectieve verwaarlozing nogal eens vergeten”.21 Later in dit hoofdstuk zal 
blijken hoe deze uitspraak van Kloek opgaat voor de dochters uit dit onderzoek.
 Dertig jaar na het rapport van Bowlby introduceren Van IJzendoorn e.a. de ver-
bredingshypothese, waarbij verbreding van het opvoedingsmilieu door meerdere 
opvoeders onder bepaalde voorwaarden wenselijk wordt geacht. In een verbreed 
opvoedingsmilieu kunnen kinderen met meerdere opvoeders een gehechtheidsrela-
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tie hebben. Het accent wordt dan gelegd op de kwaliteit van de interacties van de 
opvoeder met het kind.22 

De eerste vertaling van het boek van de Amerikaanse kinderarts Spock, getiteld 
“Baby en  kleuterverzorging”, kwam in 1950 in Nederland uit. Dit werd direct de 
populairste en meest verkochte handleiding voor ouders.23 Zijn boek met prakti-
sche adviezen ging vooral over voeding en verzorging en over de ontwikkeling van 
kinderen tot de puberteit.24 
Spock is van mening dat het mogelijk is dat een kind normaal en evenwichtig kan 
opgroeien, wanneer de vader afwezig is. Belangrijk daarbij is de houding van de 
moeder, die volgens hem ook voldoende ontspanning moet hebben. “De baby heeft 
er meer aan dat zijn moeder fris en opgewekt blijft, dan dat zijn leefregels strikt 
worden gehandhaafd. Het zou hem helemaal geen goed doen, als al haar gevoelens, 
haar hele denken en doen, om hem heen draaide”, aldus Spock. Hij benadrukt dat 
het belangrijk is voor gezinnen waarin de vader afwezig is, dat de kinderen, zowel 
jongens als meisjes, de gelegenheid hebben om op vriendschappelijke voet met an-
dere mannen te staan. Volgens Spock kan “een vriendelijke kruidenier of melkboer, 
die eens tegen hem grinnikt en ‘zó jô’ zegt” voor kinderen tot drie jaar al genoeg zijn 
als er geen intiemere vrienden zijn. Na het derde jaar wordt kameraadschap meer 
noodzakelijk, maar ook hier ziet Spock mogelijkheden voor plaatsvervangers van 
vaders zoals grootvaders, ooms en onderwijzers.25 Spock geeft ook concrete oplos-
singen voor het combineren van werk en zorg. Hij maakt hiervoor een onderverde-
ling naar leeftijd. Voor baby’s en peuters is volgens hem individuele zorg nodig die 
het beste thuis gegeven kan worden door een familielid, buurvrouw, vriendin of 
eventueel bij een pleeggezin dat goed bekend staat. Na het derde jaar is opvang in 
een goede kleuterschool of kinderbewaarplaats met een behoorlijk onderlegde staf 
de beste oplossing. Maar Spock heeft ook duidelijk zijn eigen voorkeuren: “Als ik 
te kiezen had tussen een verzorgster die mijn kind een gevoel van veiligheid gaf, en 
een tamelijk goed kleuterschooltje of kinderbewaarplaats, zou ik mij aan de indivi-
duele verzorgster houden, zeker tot zijn derde en vierde, en misschien tot zijn vijfde 
of zesde jaar”, aldus Spock.26

In 1964 verscheen een studie van Heijmans enTrimbos over de zorg van onge-
huwde moeders voor hun kinderen, waarbij ze ook halfwezen betrekken. Als nade-
len van ongehuwd moederschap noemen zij “een vaak optredend gemis aan echte 
moederlijkheid, mede door het ontbreken van een driehoeksrelatie man-vrouw-
kind”. Zij waarschuwen evenals Spock voor een te sterke gerichtheid van moeders 
op hun kinderen. Moederlijkheid kan dan blijven steken “in een gebondenheid en 
een soort bezitsgevoel, dat voor het kind funest is”. Heijmans en Trimbos noemen 
daarnaast als nadelen: “een gemis aan gezinssfeer, een gemis aan een vaderfi guur, 
een gemis aan een ouderlijk huis in de meest diepe zin van het woord, een gemis 
aan sociale status en het opgedrukt krijgen van een kwetsend stempel zijn de ken-
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merken van het bestaan van veel onwettige kinderen. Hun lot is te vergelijken 
met dat van een halfwees en dan nog met een merkteken van de schande er op 
gedrukt”.27 De ideeën van Heijmans enTrimbos uit de jaren zestig, die toch vooral 
grote nadelen benadrukken van het opgroeien van halfwezen en kinderen van on-
gehuwde moeders en dit verbinden met gemis op tal van terreinen, staan dus wel in 
schril contrast met de hiervoor beschreven geruststellende adviezen die Spock ruim 
tien jaar eerder gaf. Terwijl Spock vooral praktische oplossingen aandraagt voor 
alleenstaande moeders en hun kinderen om de afwezigheid van een vader te com-
penseren, lijkt het erop dat Heijmans en Trimbos blijven steken in het benadruk-
ken van de nadelen van eenouderschap voor kinderen en hierbij ook de afwijzende 
reacties van de sociale omgeving betrekken.

Na deze theoretische beschouwingen rijst de vraag hoe het combineren van arbeid 
en zorg in de praktijk verliep. Uit een kleinschalig onderzoek in de jaren vijftig on-
der buitenshuis werkende vrouwen van Schellekens-Ligthart komt naar voren dat 
huishoudelijke taken en verzorging van kinderen van buitenshuis werkende moe-
ders vooral in handen waren van eigen gezinsleden, familie of buren en betaalde 
oppas. Van georganiseerde kinderopvang werd heel weinig gebruik gemaakt.28 
 Maar welke oplossingen vonden de alleenstaande moeders uit dit onderzoek om 
hun werk als kostwinner en de zorg voor de kinderen te combineren? Hoe hebben 
de moeders en dochters deze oplossingen ervaren en hoe kijken ze hierop terug? 
En hoe zijn hun ervaringen als dieper ingegaan wordt op kenmerken van zorg en 
opvoeden? In hoeverre kan er sprake zijn van goede en slechte oplossingen? En in 
hoeverre zijn er verschillen tussen de oplossingen van weduwes en gescheiden of 
ongehuwde moeders?

5.2 DE OPLOSSINGEN

In de levensverhalen van de moeders en dochters uit dit onderzoek zijn in grote 
lijnen vijf oplossingen te onderscheiden voor het combineren van het werk van 
de moeders met de zorg voor hun kinderen en het huishouden: sleutelkinderen, 
opvang door familie of buren, oppas thuis, werk in en om het huis en ten slotte 
opvang in crèche en kindertehuis. 
 Als allereerst gekeken wordt naar de burgerlijke staat van de moeders, dan blijkt 
dat bij gescheiden moeders vooral de oplossing “sleutelkinderen” voorkwam. We-
duwes maakten het meest gebruik van de oplossing “werk in en om het huis”. 
Ook zijn er verschillen naar het opleidingsniveau van de moeders, de omvang van 
de woonplaats en de leeftijd van de kinderen. Zo kozen moeders die alleen lager 
onderwijs hebben gevolgd meestal voor de oplossing “werk in en om het huis”. 
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Moeders met middelbaar of hoger onderwijs kozen vaker voor de oplossing “sleu-
telkinderen” of “oppas thuis”. “Sleutelkinderen” waren vooral in de grote steden 
te vinden en in dorpen werd meer gekozen voor “werk in en om het huis”. Bij de 
keuze van de oplossing in relatie tot de leeftijd van de kinderen zijn de verbanden 
minder opvallend. Wel werden jonge kinderen vaker opgevangen door familieleden 
of buren. 
Hierna wordt allereerst ingegaan op de oplossing “sleutelkinderen” vanuit het per-
spectief van enkele dochters en een moeder. Daarna worden de ervaringen met de 
andere oplossingen beschreven. 

SLEUTELKINDEREN

Bij de oplossingen voor het combineren van arbeid en zorg blijken sleutelkinderen 
het meeste voor te komen. In totaal zijn dertien dochters als sleutelkind te om-
schrijven: tien dochters van gescheiden ouders en drie dochters met een jong over-
leden vader. Vier gescheiden moeders vertelden dat ze (tijdelijk) voor deze oplos-
sing hadden gekozen, van wie twee een dochter hadden die ook aan dit onderzoek 
heeft meegewerkt. 
 Hierna komen vier dochters en een moeder kort aan het woord over de oplossing 
sleutelkind. De moeders vulden deze oplossing ieder op hun eigen wijze in. Eerst 
komt dochter Marga aan het woord. Haar moeder verdiende de kost als naaister. 
Daarna vertelt Anne over de wijze waarop haar moeder, die in de gezondheidszorg 
werkzaam was, werk en zorg combineerde. Vervolgens vertelt Natasja over haar 
ervaringen. Haar moeder werkte als technicus in een fabriek. En ten slotte laten 
moeder Dora die als boekhoudster werkte en haar dochter Magda ieder hun eigen 
ervaringen horen over het combineren van werk en zorg. Magda was acht jaar toen 
haar ouders scheidden.

‘Als kind heb je de rol van een volwassene’
‘Ik moest steeds maar denken, oh nou moet ik dit doen, nou moet ik dat doen, nou moet 
ik zus doen, nou moet ik zo doen’. Marga is de oudste dochter in het gezin, ze had nog 
een jonger zusje en broertje. ‘Dus dat broertje moest naar een crèche gebracht worden. 
Mijn moeder ging om acht uur ’s morgens al de deur uit. Mijn zusje zat gelukkig vlak 
bij mij op de kleuterschool. Dus wij gingen dan ook om ongeveer acht uur de deur uit. 
Ik achter de kinderwagen met mijn zusje. We moesten eerst ons broertje wegbrengen 
en dan gingen wij dus samen naar de school’. Over de crèche waar ze haar broertje 
bracht, vertelt ze: ‘Ja, nou het was allemaal natuurlijk niet zoals we tegenwoordig heb-
ben. Het was meer van, nou Henk werd in een bedje gelegd en in een box gezet. Ja, daar 
had ik zelf ook geen tijd voor om daar op te letten. Ik wist helemaal niet dat ik ergens 
op moest letten. Dus als kind heb je de rol van een volwassene op je schouders gekregen’. 
Na schooltijd moest ze haar ‘broertje weer in vliegende vaart halen’. 
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 Marga was niet alleen verantwoordelijk voor het wegbrengen en ophalen van 
haar broertje, maar ook voor het huishoudelijk werk. ‘Ik moest gewoon alles doen 
in huis. Ik bedoel het huisgezin moest draaien, wassen en koken en zo. Dat moest ik 
allemaal doen’. Ze zorgde ook voor de boodschappen en voor het warm houden 
van de kamer. ‘Ja, in de winter stookte ik ook de kachel op met kolen. Dan had je die 
papieren zakken en dan haalde ik er een paar van bij de kolenman en die gingen dan 
met een vaart mee in de kinderwagen van onze Henk. Dat was niet zo zwaar. Nou en 
dan konden we weer een paar dagen stoken. En dat waren allemaal dingen die ik steeds 
moest bedenken’. 
 Marga’s jeugd is bepaald door voortdurende haast. Ze moet zorgen dat het 
huishouden blijft draaien. Als kind krijgt ze bovendien in de zorg voor haar jongere 
broertje en zusje de rol van volwassene toegeschoven, terwijl ze eigenlijk nog niet 
weet waar ze op moet letten. Het lijkt erop dat de moeder van Marga haar ziet als 
een verlengstuk van zichzelf, waardoor het voor haar mogelijk wordt om de kost 
voor het gezin te verdienen. Maar het kan ook anders. Hierover vertelt dochter 
Anne.

‘Er werd niets van ons verwacht’ 
De moeder van Anne wilde zelf voor alles zorgen. Anne: ‘Nee, wij kregen geen op-
drachten, er werd niets van ons verwacht. Er werd alleen maar van ons verwacht om 
braaf te zijn’. Over de dagindeling van haar moeder vertelt ze: ‘Tussen de middag 
naar huis, dan had ze ook al boodschappen gedaan en eten gekookt, want wij aten altijd 
tussen de middag warm vroeger. En dan was ze geloof ik tot een uur of vijf, half zes aan 
het werk’. 
 Als ze hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik denk dat zij vermeden heeft om ons mee te 
laten delen in haar zorgen. En daarmee is ze, denk ik, doorgeslagen naar de andere 
kant. Ze heeft ons niet medeverantwoordelijk gemaakt voor het reilen en zeilen in huis. 
En dat was goed geweest, denk ik. Ik denk dat wij dan beter begrepen hadden hoe de 
situatie was’. 
 De ervaringen van Anne zijn dus precies tegenovergesteld aan die van Marga. 
Daar waar Marga door haar moeder volledig verantwoordelijk wordt gesteld, trekt 
de moeder van Anne al het huishoudelijk werk naar zich toe en sluit haar kinderen 
daarbij uit. Zij verwacht van haar kinderen alleen dat ze “braaf zijn”. Na deze twee 
uitersten laat dochter Natasja weer een andere kant horen. Zij wordt door haar 
moeder al jong aan haar lot overgelaten.

‘Zij wilde me dus eigenlijk heel zelfstandig opvoeden’
‘Mijn jeugd zou ik nooit over willen doen. Nee. Ik heb altijd een soort haat-liefde ver-
houding met mijn moeder gehad. Natuurlijk nu ik ouder ben, heb ik haar alles verge-
ven. Maar ik kan het niet vergeten en dat is vervelend hè’. Natasja loopt huilend weg. 
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‘Zij wilde me dus eigenlijk heel zelfstandig opvoeden. Dat is haar ook wel gelukt. Als ik 
er niet meer ben, zei ze, dan moet je op eigen benen kunnen staan. Maar dat heeft ze zo 
ver doorgevoerd eigenlijk dat je toch een hoop tekort bent gekomen als kind’. 
 Als Natasja aan haar jeugd terugdenkt, zegt ze: ‘Mijn moeder heeft me gewoon aan 
mijn lot overgelaten. Die kon dat zelf ook niet aan. Dus dan moest ik maar naar de 
buren als die er waren bij wijze van spreken. Of ze ging zelf weg. Ze ging gewoon weg, 
bleef gewoon nachten weg’. 
 De emoties die bij Natasja naar boven komen tijdens het interview tonen iets 
van de pijn uit haar verleden. De moeder van Natasja wil haar dochter opvoeden 
tot zelfstandigheid, maar doet dit zonder haar daarin te begeleiden. Deze manier 
van opvoeden zou in navolging van Lodewijks-Frencken omschreven kunnen wor-
den als “opvoeden om te overleven”. Hierbij willen ouders zoveel mogelijk hun 
eigen weg gaan en de verantwoordelijkheid voor hun kind daaraan ondergeschikt 
maken. Zelfstandigheid van het kind is dan geen opvoedingsdoel, maar neemt de 
vorm aan van “zoek het zelf maar uit”.29 Voor Natasja betekende dit dat zij zonder 
hulp van haar moeder al jong haar weg moest vinden als haar moeder weg was. 
Ten slotte volgen hierna de ervaringen van moeder Dora en haar dochter Magda.

‘We waren een team met zijn drieën’ 
Moeder Dora ging ’s morgens om half acht de deur uit en kwam om half zes thuis. 
In de avonduren werkte ze regelmatig in de schouwburg om wat bij te verdienen. 
Over de wijze waarop haar moeder haar werk met zorg en huishouden combineer-
de, vertelt Magda: ‘We waren een team met zijn drieën. Binnen het team had ieder 
zijn eigen opgave. Dat betekende dat mijn moeder natuurlijk het normale huishouden 
deed waar mijn broer en ik dus ook ons deel in moesten bijdragen om het draaiende te 
houden. Aardappels schillen voordat mijn moeder thuis kwam, boodschappen halen, 
mijn broer moest kolen halen om de kolenkachel op te stoken. We waren verantwoor-
delijk om onze eigen kamer te onderhouden. Bed opmaken en dergelijke dingen. Dat 
vonden wij vanzelfsprekend. Mijn moeder kwam ook nooit onze kamers binnen, wat 
ons dus weer een grote vrijheid gaf. Of ik mijn bed opmaakte of niet, daar trok mijn 
moeder zich niet zoveel van aan, zolang ik de deur maar dicht hield’. 
 Dora was vader en moeder tegelijk. Ze was ook streng, zegt ze zelf. Als ze hier-
aan terugdenkt, zegt ze: ‘Nee, ik denk wel eens ik ben wat te streng geweest, maar 
ze zijn er niet slechter van geworden hoor’. Magda: ‘Mijn moeder heeft dus jarenlang 
enorme schuldgevoelens gehad. Dat ze dacht, ja misschien heb ik niet genoeg tijd aan 
mijn kinderen besteed en misschien had ik meer dit en dat. Wij hebben mijn moeder 
duidelijk gezegd: ma, alles goed en wel, je hoeft geen schuldgevoelens te hebben. We heb-
ben een goede jeugd gehad. Ik heb alleen maar positieve herinneringen aan mijn jeugd 
hoor. Ik heb een goede jeugd gehad. We hadden niet veel geld, maar dat is toch niet zo 
belangrijk’. 
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Deze vier dochters laten zien hoe de oplossing “sleutelkind” heel verschillend 
kan worden toegepast en beleefd. Aan de ene kant de moeder van Marga die de 
verantwoordelijkheid voor huiselijke taken en zorg volledig aan haar dochter over-
draagt, en aan de andere kant de moeder van Anne die alles zelf wil doen en haar 
kinderen hier niet bij betrekt. Natasja neemt daarbij een bijzondere plaats in omdat 
haar moeder haar, onder het mom van opvoeden tot zelfstandigheid, aan haar lot 
overlaat. 

Moeder Dora maakt evenals de moeder van Marga, haar kinderen verantwoor-
delijk. Maar het grote verschil is dat ze hierover met haar kinderen duidelijke af-
spraken maakt en geen onmogelijke eisen aan hen stelt. Het werken in teamver-
band, de duidelijke taakverdeling en de eigen verantwoordelijkheid lijken goed 
te werken. Opmerkelijk daarbij is overigens dat Dora achteraf toch nog wel haar 
twijfels heeft, maar haar dochter heeft geprobeerd haar hiervan af te helpen. De 
positieve ervaringen van Dora en haar dochter vormen echter een uitzondering. 
Dochters die sleutelkind waren, hebben regelmatig toch nogal negatieve herinne-
ringen hieraan, meestal vanwege de langdurige afwezigheid van hun moeder en de 
te grote verantwoordelijkheid die zij veelal kregen.

OPVANG DOOR FAMILIE EN BUREN

In de jaren vijftig was er vanwege woningnood regelmatig sprake van inwoning.30 
“Bij je ouders introuwen” was tot ver in de jaren vijftig een vaste uitdrukking voor 
veel jonge gezinnen.31 Ook sommige moeders bleven na hun huwelijk bij hun ou-
ders wonen. Na het wegvallen van hun man bleven ze daar dan meestal met hun 
kinderen wonen. In totaal zijn zeven dochters door familie en buren opgevangen: 
drie dochters met een jong overleden vader, drie dochters van gescheiden ouders 
en een dochter van een ongehuwde moeder. Ze woonden meestal in middelgrote 
tot grote gemeenten. Het waren vaak grootouders, maar soms ook ooms en tantes 
en inwonende oudere (schoon)zusters die voor de dochters zorgden. Ook buren 
vingen kinderen op. 
 Hierna volgen drie verhalen met uiteenlopende ervaringen over de opvang door 
familie en buren. Eerst komt Merel, de dochter van een ongehuwde moeder, aan 
het woord. Haar moeder werkte overdag in betrekking, zoals het werk van huis-
houdster vroeger wel genoemd werd en maakte ’s avonds kantoren schoon. Daarna 
vertelt Els over de oplossing die haar moeder Dina vond toen ze na het overlijden 
van haar man de winkel alleen voortzette. Els was zeven jaar toen haar vader over-
leed. Vervolgens vertellen moeder Sonja en haar dochter Anneke hoe grootouders 
het mogelijk maakten dat Sonja kon werken. Anneke was vier jaar toen haar vader 
overleed. 
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‘We doen het niet voor jou, we doen het voor het kind’
Merel werd na haar geboorte opgevangen door een oom en tante. Daarna werd ze 
ondergebracht bij haar grootmoeder en tante. Haar moeder bezocht haar op zon-
dag. Merel: ‘Mama werkte en mama onderhield mij, want mijn oma had geen geld, 
mijn tante ook niet. Dus er waren twee kostgangers in huis bij oma. Ik sliep naast mijn 
tante, want anders was er geen plaats. Het was maar een klein huis’. Daarna ging Me-
rel naar een andere oom en tante en toen ze acht jaar was, kwam ze weer terug in 
het gezin waar ze als baby had gewoond. 
 Merel hoorde in haar jeugdjaren hoe familieleden hun bedenkingen tegen haar 
moeder hadden. Ze herinnert zich nog dat ze tegen haar moeder zeiden: ‘Als je maar 
weet, we doen het niet voor jou, we doen het voor het kind. Dus ze deden het voor mij. 
Maar ik was natuurlijk toch het kind van hun zus en ze hebben me heel liefdevol ver-
zorgd en grootgebracht’.
 Haar moeder had niets in te brengen: ‘Dan zei ze wel eens iets over mijn haar. Nou 
dat was niet haar afdeling, ze mocht zich eigenlijk nergens mee bemoeien. Ze was wel 
de moeder, ze betaalde ook kostgeld, maar de opvoeding dat deed tante A. of dat deed 
tante B. of dat deed tante C.’.
 Merel is de enige dochter uit dit onderzoek die regelmatig bij een ander familie-
lid is ondergebracht. Als ze terugkijkt op haar jeugd, zegt ze: ‘Ik kan niet zeggen, van 
hoe was het vroeger bij jullie thuis? Ja, wat bedoel je? Bij oma en tante A. of bij tante 
B. en oom D. of bij tante C. en oom E.?’. 
 Merel noemt haar moeder als één van de weinige dochters steeds met de aan-
spreekvorm “mama”, terwijl verreweg de meeste dochters spreken over “mijn moe-
der”. Ze vertelt liefdevol over familieleden die haar verzorgden, maar tegelijkertijd 
is te horen hoe zij als kind ervoer dat haar moeder door haar eigen familie aan 
banden werd gelegd: haar moeder mocht wel voor haar betalen, maar had geen 
inspraak bij de verzorging en opvoeding. 
Opmerkelijk in het verhaal van Merel is dat zij zichzelf als kind herhaaldelijk om-
schrijft als kostganger en vertelt dat haar moeder kostgeld voor haar betaalde. Me-
rel is een zogenaamd “overspelig” kind, omdat haar vader al getrouwd was. Deze 
kinderen vormen samen met de kinderen van ouders die niet met elkaar hadden 
mogen trouwen, omdat ze te zeer aan elkaar verwant zijn, de categorie “overwonnen 
kinderen”. De moeder heeft een onderhoudsplicht ten opzichte van deze kinderen.32 

‘Allemaal een beetje andere opvoeding’ 
Het kwam ook voor dat de kinderen uit één gezin over verschillende familieleden 
en buren werden verdeeld. Dat overkwam Els. ‘Ik werd bij de buurvrouw onderge-
bracht. Je had daar toen echt nog burenhulp. Dat was dus niet familie. Dus die zorgde 
dan voor mij. Die buurvrouw had zelf geen kinderen, dus ik was voor haar een ver-
vulling van een wens, zeg maar. Dus dat was heerlijk gewoon. Dat was echt een soort 
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tweede moeder voor mij. Zo heb ik het ook altijd ervaren’. 
 Els is de enige dochter waarbij de kinderen in het gezin bij verschillende fami-
lieleden en buren werden ondergebracht: ‘Dus toen viel het gezin eigenlijk een beetje 
uit elkaar’. Als ze erop terugkijkt, zegt ze: ‘Het was ook een soort gek eigenlijk, want 
op de een of andere manier was je elkaar ook een beetje ontgroeid. Dat is dus wat ik 
zelf denk, dat ieder eigenlijk toch zijn eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat je 
daarin elkaar niet gevolgd hebt. Dus tot op zekere hoogte ben je ja, min of meer toch 
vervreemd van elkaar denk ik’. 
 Haar moeder Dina maakte zich hier ook zorgen over. Na enige tijd kon het ge-
zin in een woning bij de winkel gaan wonen. Dina: ‘Toen had ik daar die kinderen 
bij elkaar, maar ja, dat was ook moeilijk, want ze hadden allemaal een beetje andere 
opvoeding gehad’. Moeder en dochter benadrukken ieder een ander gevolg van deze 
oplossing: Dina constateert dat haar kinderen een andere opvoeding hebben gehad, 
terwijl Els vaststelt dat haar broers en zusters elkaar ontgroeid waren.  

‘Oma was er altijd’ 
De moeder van Anneke bleef met haar kinderen in het huis van haar schoonouders 
wonen. Anneke over haar oma: ‘Nou ze was er echt om voor ons te zorgen. Ze was ook 
streng op ons. Dat was niet zo van, wie gaat er naar oma? Nee, oma was er altijd. En 
als mijn moeder er niet was, dan was ze gewoon ook streng. Wel eerlijk streng, maar ze 
was er. Ze verwende ons ook. Maar toch, als bij mijn vriendinnen de oma op bezoek was 
of ze gingen naar hun oma, dan was dat heel anders dan die van ons, want die hoorde 
er bij’. Haar moeder Sonja zorgt voor de leuke momenten: ‘Naar een speeltuin gaan 
of naar een zwembad of naar het bos picknicken. Dat zou mijn oma niet meer kunnen, 
maar dat deed zij. Dus dat liep allemaal heel vlekkeloos in elkaar over’. 
 Sonja vertelt over haar dagindeling: ‘Eerst thuis alles zorgen: bijvegen, poetsen en ja, 
gewoon huishouden, wassen, strijken. Dat was ’s morgens en ’s avonds. Dan werkte ik ’s 
avonds tot twee uur en ’s morgens vijf uur of half zes op’. Anneke hierover: ‘Ze zat hele 
avonden, ze maakte al onze kleren zelf. Ze zat altijd te breien of te naaien. Ja, we hadden 
gewoon eigenlijk alles hetzelfde wat de kinderen die een vader en een moeder hadden’. 
 Bij Anneke lijkt sprake te zijn van rolwisseling tussen haar oma en haar moeder. 
Haar grootmoeder is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en opvoeding 
van haar kleinkinderen en is ‘gewoon ook streng’, terwijl Sonja, de moeder van An-
neke, op haar vrije momenten juist leuke dingen met de kinderen doet en dan een 
soort oma-functie vervult. Opmerkelijk is ook hoe Anneke benadrukt dat ze aan 
kleren hetzelfde hadden als ‘de kinderen die een vader en een moeder hadden’. Later 
in dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat Anneke goed heeft ingeschat, dat dat niet 
vanzelfsprekend was.

De dochters die opgevangen werden bij familieleden spreken hier meestal in 
positieve zin over. De vertrouwdheid met familieleden of buren is veelal als pret-
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tig ervaren. Maar er waren ook nadelen, zoals broers en zusters uit één gezin, die 
tijdelijk werden ondergebracht bij verschillende familieleden en te maken kregen 
met verschillen in opvoeding, de confrontatie voor een dochter om te horen hoe 
familieleden haar moeder aan banden wilden leggen en het ontbreken van de tra-
ditionele “oma-rol”. 

OPPAS THUIS

Oppas thuis wordt door moeders en dochters heel verschillend ervaren. Zes doch-
ters kregen hiermee te maken: drie dochters van wie de vader jong is overleden en 
drie dochters van gescheiden ouders. Vier dochters woonden in kleine tot mid-
delgrote gemeenten, twee woonden in grote steden. Hierna vertellen eerst moeder 
Willy en haar dochter Carla over hun verschillende ervaringen met oppas thuis. 
Carla was twaalf jaar toen haar tweede vader overleed. Daarna komen moeder Re-
gina en haar dochter Fleur aan het woord. Fleur was tien jaar toen haar ouders 
scheidden. Ten slotte komt dochter Barbara aan het woord. Haar ouders scheidden 
in 1958, toen ze vijf jaar was. Haar moeder werkte overdag als secretaresse en moest 
soms ook ’s avonds werken.

‘Zij hoorde daar niet’ 
Toen moeder Willy ging werken, schakelde ze een vroegere huishoudelijke hulp in 
om op de kinderen te passen. Carla: ‘Toen kwam Mien erbij. Maar zij hoorde daar 
niet. Anderen hadden ons verlaten, hadden ons in de steek gelaten, waren dood gegaan, 
waren er niet meer en die had ik graag willen hebben. En daar kwam dus iemand 
anders voor in de plaats. En dat, ja ik nam het haar niet kwalijk dat die anderen dood 
waren, maar ze was er gewoon altijd en ik was nooit meer met mijn moeder alleen. 
Mijn broertje ging dan op een gegeven moment naar bed en anders had ik met mijn 
moeder natuurlijk nog wel kunnen praten. Deed ik ook wel, maar ze bemoeide zich er 
altijd mee. Ze mengde zich daarin. En dan werd ik natuurlijk ook weer boos, of ging 
naar mijn kamer’. 
 Willy heeft, in tegenstelling tot haar dochter, juist goede herinneringen aan deze 
oppas: ‘Nou ja, dat was een hele fl inkerd hoor. Dat was prima’. Carla: ‘Mijn moeder 
was heel blij met deze vrouw, daardoor kon ze werken. En die zorgde ook dat er eten 
gekookt werd, dat ze het huis gedaan had. Dat was voor mijn moeder natuurlijk wel 
heel prettig’. 
 Moeder en dochter laten zo horen hoe verschillend zij de inwonende oppas heb-
ben beleefd. Terwijl Willy deze oppas prijst, ziet haar dochter de oppas als een 
indringer in het gezin die zich overal mee bemoeide. Duidelijk wordt hier dat niet 
zozeer de kwaliteit van de oppas, maar de plaats die de oppas in het gezin inneemt 
van doorslaggevende betekenis is. Carla staat met haar commentaar op de inwo-
nende oppas niet alleen. Ook enkele andere dochters vertelden hoe de oppas de 



131

intimiteit van het gezinsleven verstoorde. Maar het kan ook anders. Daarover ver-
tellen moeder Regina en haar dochter Fleur. 

‘Alsof er een ouder vriendinnetje kwam spelen’
‘Ja, mijn jongste was net zes, die moest naar school gebracht worden. Maar ik begon 
veel vroeger hè. Dus dan kwam die hulp, was er ook om acht uur en die bracht hem 
naar school. En dan schreef ik op een briefj e: zo laat de aardappelen opzetten, zo laat de 
groenten. Het vlees had ik altijd klaar. Nou en dan waste zij af na het eten, bracht mijn 
zoontje weer naar school ’s middags en dan ging zij naar huis. En hij kwam uit school, 
die school die was vlak naast de gymnastiekzaal en dan kwam hij naar mij naar de 
gymnastiekzaal, zat hij braaf te kijken wat de meisjes deden’, vertelt moeder Regina. 
Ook Fleur is heel tevreden. ‘Dat meisje dat kwam, dat was prima. Ja, gewoon gezellig 
eigenlijk. Alsof er een ouder vriendinnetje kwam spelen’. Als ze erop terugkijkt, zegt 
Fleur: ’Dus ja, het had ook niet zo’n grote impact eigenlijk. Ik had niet het idee dat ik 
aan mijn lot overgelaten was of mijn broer. Er werd altijd goed gezorgd’. 
 Regina en haar dochter zijn dus beiden heel tevreden over de oppas. Maar er 
is ook wel een verschil in het type oppas. Moeder Willy had haar vroegere huis-
houdelijke hulp ingeschakeld die bij het gezin kwam inwonen, terwijl Regina en 
Fleur vertellen over een meisje dat overdag op van tevoren afgesproken tijden kwam 
helpen, maar ’s avonds weer wegging. Na deze positieve ervaringen volgen de erva-
ringen van dochter Barbara met oppas thuis. 

‘Dan moesten we gewoon heel stil zijn’ 
Toen de moeder van Barbara na haar echtscheiding de kost ging verdienen, kwam 
er een meisje oppassen. Barbara: ‘Maar dat was zelf een meisje, nou niet ouder dan 
twintig jaar, dat kinderen eigenlijk helemaal niet leuk vond. En dan moesten we ge-
woon heel stil zijn en aan tafel gaan zitten en tekenen of kleuren en voor de rest niets’. 
Na dit meisje kwam er een echtpaar in huis wonen. Als tegenprestatie pasten zij op 
de kinderen. Maar ook hier heeft ze slechte herinneringen aan: ‘Want die oom had 
vreselijk grote handen en dan kreeg je echt slaag. Dan werd je echt aan je enkels beetge-
pakt en met je hoofd even in een emmer gestopt’. Toen haar moeder dit ontdekte, zette 
zij dit echtpaar op staande voet op straat. Daarna kwam er een tweede echtpaar 
inwonen. ‘Die waren superlief. Die gingen ook met ons wandelen, die nam ons mee 
naar buiten. Dan gingen we naar haar ouders wandelen, hele einden wandelen, die 
deed dingetjes met ons’. 
 Barbara heeft dus nogal wisselende ervaringen met oppas. Na een meisje dat 
niet van kinderen hield, kwam er een echtpaar inwonen met een oom met ‘vreselijk 
grote handen’ en toen dat uit de hand was gelopen, kwam er daarna een ‘superlief ’ 
echtpaar inwonen. 
 De ervaringen met oppas thuis zijn dus heel verschillend. De moeders die hier-
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over vertelden, kijken er met tevredenheid op terug, maar dochters hebben daar 
soms andere ideeën over. Sommige dochters zien de oppas als indringer in de inti-
miteit van het gezinsleven dat kort tevoren met een grote schok vanwege het weg-
vallen van de vader te maken kreeg. Maar veel hangt ook af van de oppas zelf. Een 
oppas met afgeronde taken die ’s avonds weggaat of een oppas die leuke dingen met 
kinderen doet is natuurlijk plezieriger dan een oppas waar je alleen maar stil moet 
zijn of die kinderen mishandelt. 
 Duidelijk wordt ook hoe een ogenschijnlijk goede oplossing om een oppas in te 
schakelen om werk en zorg te kunnen combineren, kan leiden tot negatieve erva-
ringen. Bij de adviezen van Spock, die kiest voor een individuele verzorgster voor 
kinderen tot hun zesde jaar, moet er dus wel aandacht zijn voor de kwaliteit van de 
oppas en de plaats die de oppas in het gezin krijgt. Ook bij de verbreding van het 
opvoedingsmilieu dat Van IJzendoorn e.a. voor mogelijk houden moet er, naast de 
kwaliteit van de opvang waar zij de aandacht op vestigen, ook gelet worden op de 
plaats die de oppas in het gezinsleven inneemt. 

WERK IN EN OM HET HUIS

Werk in en om het huis zoals in een winkel, op het land of in de buurt wordt in 
totaal negen keer als oplossing genoemd door moeders en dochters. Deze oplossing 
wordt alleen aangetroff en bij gezinnen waar de vader jong was overleden. Moe-
ders waren dichtbij en konden, in vergelijking met buitenshuis werkende moeders, 
hun werk gemakkelijker combineren met de zorg voor hun kinderen. De meesten 
woonden in kleinere gemeenten, een paar woonden in een grote stad. 
 Soms zetten weduwes de winkel van hun overleden man voort, soms werden zij 
fi liaalhoudster of namen een winkel over. De ervaringen hiermee zijn uiteenlopend. 
Hierna vertellen een dochter en een moeder hierover. Allereerst komt dochter Betty 
aan het woord. Ze is geboren in 1938, haar vader overleed tien dagen na haar ge-
boorte. Haar moeder nam daarna een kruidenierswinkel over. Daarna vertelt moe-
der Toos over haar oplossing.

‘Ik werd bij wijze van spreken ook afgestoft’
De moeder van Betty had weinig tijd voor haar. In de schaarse vrije momenten 
werkte haar moeder graag in de tuin. ‘En dan sjouwde ik achter haar aan. Want dan 
kreeg ik namelijk de kans om wat tegen haar te zeggen. Eigenlijk wilde ze alleen zijn, 
want ze had de hele dag kwekkende mensen om zich heen’. Als Betty aan deze tijd 
terugdenkt, zegt ze: ‘Ja, ik hoorde bij de inboedel. Ik werd bij wijze van spreken ook 
afgestoft en verder moest ik me maar redden’. Haar moeder heeft haar later verteld dat 
ze, als ze met haar bordje in de winkeldeur stond, tegen haar zei: ‘Probeer maar of 
je het zelf kan’. Haar moeder had ook geen tijd om met haar aan sport te doen. ‘Ik 
was een onhandig kind. Ik leerde laat fi etsen, laat zwemmen, niet schaatsen. Daar was 
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ook nooit tijd voor natuurlijk. Er was niemand die het me leerde’. 
 De jeugdjaren van Betty zijn vooral bepaald door tijdgebrek van haar moeder. 
Haar moeder was wel constant in de buurt, maar had door de drukke winkel weinig 
tijd voor haar. Dat betekende dat ze al heel jong werd aangespoord om zich in huis 
zelfstandig te redden. Doordat Betty enig kind is, waren er ook geen broertjes of 
zusjes met wie ze samen activiteiten kon ondernemen. 

‘Ik was altijd thuis als de kinderen uit school kwamen’ 
Moeder Toos was fi liaalhoudster met een woning boven de winkel. ‘Dat was de op-
lossing, dat was een hele goede oplossing zo. Ik was altijd thuis als de kinderen uit school 
kwamen’. Toos maakte lange dagen. Over haar dagprogramma vertelt ze: ‘Ik stond 
dan meestal om een uur of zes, half zeven op. Dan ging ik in het huishouden rommelen 
en het eten klaarmaken en aardappels schillen. Om acht uur waren alle winkels open. 
Eerst de kinderen naar school helpen natuurlijk. Die moesten geloof ik om half negen 
beginnen. En ik ging boodschappen doen’. De namiddag zag er als volgt uit: ‘Ik ging 
altijd om half zes naar boven eten opzetten op een laag pitje en dan was het klaar als ik 
boven kwam’. Als ze eraan terugdenkt, zegt ze: ‘Och, och, doodmoe ’s avonds natuur-
lijk, want ik had nog een gezin erbij te runnen ook hè’. 
 De dagen van Toos zijn overvol, maar door vroeg op te staan, blijft er naast haar 
werk ruimte over voor de kinderen en het huishouden. Zo te horen heeft zij haar 
verschillende taken goed op elkaar afgestemd. 

Werk in en om het huis lijkt op het eerste gezicht een goede oplossing te zijn 
voor moeders om hun werk met de zorg voor hun kinderen te combineren. De 
meeste moeders, die voor deze oplossing kozen, kijken net als Toos hier dan ook 
met tevredenheid op terug. Maar er zijn ook beperkingen. Zo zijn tijdgebrek en 
vermoeidheid van moeders terugkerende onderwerpen in de levensverhalen. Hier-
door konden moeders soms weinig aandacht aan hun kinderen schenken en was er 
weinig gelegenheid om gezamenlijke activiteiten buitenshuis te ondernemen. 

NAAR CRÈCHE OF KINDERTEHUIS

Professionele kinderopvang neemt in de levensverhalen van de moeders en dochters 
een marginale plaats in. Hiervoor vertelde Marga hoe zij haar jongere broertje naar 
de crèche moest brengen. Soms lukte het de moeders niet om passende opvang te 
vinden. Een gescheiden en een ongehuwde moeder besloten daarom hun kind naar 
een kindertehuis te brengen. Beide moeders woonden in een grote stad. Het zijn 
overigens altijd jongens, die in de verhalen naar een crèche of kindertehuis gaan.
 Hierna vertelt moeder Rita over het emotionele afscheid van haar zoon in het 
kindertehuis en over de opvang daarna. Haar moeder had voor die tijd voor haar 
zoon gezorgd, maar omdat hij regelmatig ongelukjes kreeg, wilde haar moeder niet 
meer voor hem zorgen.
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‘Nou toen moest ik hem brengen. Vreselijk’
Rita bracht haar zoon toen hij drie jaar was naar een particulier kindertehuis waar 
ze goede verhalen over had gehoord. ‘Nou toen moest ik hem brengen. Vreselijk. Lie-
pen we daar door het bos naar dat tehuis. Zegt hij: mama, mama wat ga ik doen? Ik 
zeg: je gaat hier lekker op vakantie, dan kan je lekker leren in de bomen te klimmen. Ja, 
zegt hij: kan ik in de bomen klimmen. Ik dacht: oh mijn god. Nou ja, goed, toen zijn 
we gekomen. Hij had een speelgoedje bij zich, dat had hij stevig in zijn hand. Binnen 
zitten en toen kwam er een vrouw aan. Zegt ze: ja, ik neem hem zo gelijk mee. Ja, zei ik. 
En ze zegt: u mag niet eerder dan over een maand pas op bezoek komen. Hij moet eerst 
even hier rustig weten dat hij hier is. Nou, ze pakte hem op, hij begint te gillen, want 
zij pakte dat speelgoed af. Gillen, gillen, mama, mama, schreeuwen, ik hoor het nog 
in mijn oren. Weg ermee. Heb ik buiten in dat bos ik weet niet hoe lang zitten huilen’. 
Na een maand mocht Rita haar zoontje weer bezoeken. ‘Nou toen werd hij binnen-
gebracht. En daar kwam mijn zoontje aan. Nou ik herkende hem niet meer. Hoofdje 
naar beneden. Ik zeg: ga nou lekker zitten jongetje. Ja, mama. En hij gaat zitten. Hij 
kijkt me helemaal niet aan. Ik zeg: wat is er? Niks mama. Ik zeg: oh, hebben ze jou 
eff etjes getraind hier. Wat verschrikkelijk. Wat erg. Nou ik kreeg bijna geen woord uit 
hem. Het was net een pratende pop eigenlijk. Nou toen was het bezoek weer afgelopen, 
nou dan werd hij weer meegenomen’. 
 Toen haar zoon vier jaar was en naar de kleuterschool kon, wilde haar moeder 
toch weer op hem passen. Maar op de kleuterschool ging het mis en haar zoon 
kwam, toen hij vijf jaar was, via de GGD in een kindertehuis terecht waar hij ge-
durende de week verbleef. Later kocht Rita een fl at, waar ze de grootste kamer voor 
haar zoon inrichtte: ‘Ja hoor, toen kreeg ik hem thuis. Het was vlak voor zijn achtste 
jaar dat hij thuiskwam’, aldus Rita.

Aan kindertehuizen zijn vooral onplezierige en verdrietige herinneringen ver-
bonden. De twee moeders die hier voor kozen, brengen hun keuze in verband met 
ongelukjes die hun zonen regelmatig overkwamen als ze op hun werk waren. Ze za-
gen geen andere oplossing dan om hun zoon onder te brengen in een kindertehuis. 
Maar het waren steeds tijdelijke oplossingen. Zodra ze een andere mogelijkheid 
hadden gevonden, haalden ze hun kind daar weer weg. Opmerkelijk is dat de twee 
moeders vertelden, dat hun zonen zich niets kunnen herinneren van de tijd die ze 
in het kindertehuis doorbrachten. Dit geeft waarschijnlijk aan hoe ingrijpend hun 
verblijf daar was. 

5.3 ZORG EN OPVOEDEN NADER BESCHOUWD 

Na de beschrijving van de verschillende manieren die de moeders vonden om hun 
werk met de zorg voor hun kinderen te combineren, worden deze oplossingen nu 
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vanuit verschillende invalshoeken besproken. Eerst wordt ingegaan op lichamelijk 
welzijn. In hoeverre kregen de moeders en dochters te maken met tekorten aan 
voedsel, warmte en kleding? Daarna wordt stilgestaan bij verschillende aspecten van 
verzorgen en opvoeden. Hoe verhouden de oplossingen van de moeders voor het 
combineren van arbeid en zorg zich tot de ideeën van deskundigen op dit terrein? 

VOEDSEL, WARMTE, KLEDING, SCHOEISEL 
De jaren vijftig werd gekenmerkt door soberheid en zuinigheid. “Honger en kou 
werd er niet meer geleden, maar toch was de aandacht in gezinnen met lage inko-
mens voornamelijk gericht op het lichamelijke welzijn van kinderen”, zo omschrij-
ven Clerkx en Pot de situatie van lage inkomensgroepen in de jaren vijftig.33 
 In 1951 constateerde een Rotterdamse arts velerlei tekorten in de voeding en 
voedingstoestand van schoolkinderen, in samenhang met het welvaartspeil van het 
ouderlijk gezin. Ook uit een onderzoek in Leiden in datzelfde jaar kwam naar vo-
ren, dat er bij schoolkinderen uit de groep met de geringste inkomens sprake was 
van voedingstekorten. Uit een onderzoek onder kinderen in grote steden in 1952 
bleek dat kinderen van achtenhalf jaar uit de lagere welstandsgroepen wat betreft 
hun lichamelijke ontwikkeling gemiddeld acht tot negen maanden achterliepen op 
hun leeftijdsgenootjes uit gezinnen uit hogere inkomensgroepen. In de jaren daar-
na trad een snelle algemene verbetering op. In 1963 besteedden gemeentebesturen 
gezamenlijk nog anderhalf miljoen gulden aan maaltijden die via scholen werden 
verstrekt. Het ging om achttienduizend kinderen, 1,2% van de scholieren. In dat 
jaar werd nog aan vijftienduizend kinderen kleding verstrekt.34 
 Ook enkele dochters uit dit onderzoek vertelden dat er niet altijd genoeg eten 
was en soms ook niet genoeg kleding of schoenen. Hierover vertelt dochter Jos 
die in 1945 geboren is. Haar ouders scheidden een jaar later. De moeder van Jos 
verdiende de kost als werkster, later ging ze in een fabriek werken. Daarna komen 
enkele andere dochters kort aan het woord.

‘Het was een verschrikkelijke dag’
De moeder van Jos zorgde er altijd voor dat haar kinderen te eten hadden, maar 
voor haarzelf lukte dat niet altijd. Op een avond was er geen eten voor het hele 
gezin. Jos: ‘Mijn moeder maakte dus bijvoorbeeld voor het avondeten karnemelksepap. 
Dat kostte natuurlijk niks. Maar ze had een pan en daar zat nog maar één oor aan, 
een grote pan. En mijn zuster zou dus de pan naar de kamer brengen, vanuit de keuken 
naar de kamer. En die deed dat ook, met die pan vol met één hengsel. En ze had hem 
verkeerd vast en ze struikelt over de drempel. En toen is ze gevallen met dat eten van 
die dag. Toen is mijn moeder waarschijnlijk heel erg kwaad geworden. Want ik zie het 
allemaal nog gebeuren, dat het verschrikkelijk was, het was een verschrikkelijke dag, een 
hele afschuwelijke dag, er was geen eten meer, dat was echt hoe het ging’. 
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 Soms waren er ook te weinig kolen om de kachel te stoken. ‘Mijn zuster die werd 
vroeger dus gewoon naar de kerk, naar de kapelaan of naar de pastoor gestuurd om te 
bedelen voor kolen om dat kacheltje te stoken. Want als het er niet was, dan gooide ze 
echt alles wat ze kon vinden erin. Alles wat ze kon vinden, kon er in hoor, echt alles, de 
aardappelschillen. Ik kan me echt herinneren van hele oude schoenen, nou dat moet wel 
echt heel erg geweest zijn, dat die erin gingen. Stonk natuurlijk als de hel’. Jos denkt 
dat haar moeder geen kleren in de allesbrander heeft gegooid. ‘Want die hadden we 
haast niet. Ik kan me nog herinneren dat ik één rokje had. Als dat niet droog was in de 
winter, dan kon je niet naar school. Ik ben dus niet naar school geweest, omdat ik niet 
door de sneeuw naar school kon, omdat mijn schoenen niet geschikt waren. En ze kon 
me niet op mijn blote voeten laten gaan, want dan zou ik wel weer ziek geworden zijn, 
bij wijze van spreken. Zo was het’, aldus Jos. 
 Het gezin kreeg kleren van schoolzorg en van de kerk broodbonnen en schoe-
nen: ‘Wij kregen van de Sint Vincentiusvereniging. Nou ja, dat wil je dus helemaal 
niet weten. Nee, daar wil je eigenlijk niks mee te maken hebben. Als je het woord nu 
nog hoort, dan ga je dus over je nek’. Jos merkte hoe bang haar moeder was, als ze van 
deze vereniging op bezoek kwamen: ‘Dan kreeg ze ongeveer een kruisverhoor. Wat er 
letterlijk gezegd werd dat weet ik niet, maar dat was verschrikkelijk. Ze was ook heel 
erg nerveus als ze kwamen, echt van: “de Sint Vincentiusvereniging die kwam er aan”.
Jos herinnert zich nog, hoe ze met een maatschappelijk werkster van de kerk nieu-
we schoenen mocht kopen: ‘Ook zo heftig. Schoenen kopen. Dus dan ging je schoenen 
passen en dan mocht je dan zogenaamd kiezen. Dus ik koos voor schoenen, die ik, voor 
zover je toen mooie schoenen had want ik kan me alleen maar van die vreselijke schoenen 
herinneren met veters. Maar ik had een paar uitgezocht, want dat weet ik nog heel goed, 
die waren crème van kleur, en volgens mij had je er ook nog zo’n randje op, ook wel met 
veters, maar die vond ik mooi. Maar ze waren crème’. De maatschappelijk werkster 
was het niet met haar keuze eens: ‘Nee, dat is niks, daar heb je niks aan. En toen liet 
ze me weer donkere schoenen passen en ik, waarschijnlijk zal ik er wel heel erg beduusd 
of weet ik veel wat uitgezien hebben, want ze heeft me toch die schoenen gegeven toen, 
de crèmekleurige schoenen’. Maar Jos kreeg er wel een duidelijke opdracht bij: ‘Als ik 
er héél zuinig op zou zijn’. Als ze hieraan terugdenkt, zegt Jos: ‘De hele actie stond me 
toch ook wel als beschamend voor ogen, moet ik zeggen, bij die schoenenwinkel’.
 Jos is een van de vrouwen die tijdens het vertellen van haar levensverhaal her-
haaldelijk refreinen laat horen, waarin te horen is: ‘Het is raar als je het vertelt, je zou 
het nou niet bedenken, maar het was zo’. Jos lijkt zo zelf het opmerkelijke van haar 
verhaal te benadrukken. 
 In het verhaal van Jos is te horen over tekort aan voedsel, kolen, kleren en schoe-
nen. Daarnaast klinken gevoelens van afhankelijkheid en schaamte door: afhanke-
lijkheid van een kerk en schaamte over de situatie in een schoenenwinkel. De Sint 
Vincentiusverenigingen waarover Jos vertelde, waren lekenorganisaties afkomstig 
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uit katholieke kring die zich bezighielden met verzorging van de armen.35 Deze 
verenigingen bleven hun klanten lang aan zich binden door het verstrekken van 
kleding, geld, huisraad of goederen om “hen zodoende tot nakoming van hun 
godsdienstige plichten te kunnen bewegen”.36 
 Kleding bestond in het begin van de jaren vijftig vaak uit vermaakte afdankertjes 
van familieleden.37 Voor gezinnen die steun ontvingen konden kinderen een soort 
uniforme schoolkleding krijgen.38 
 Veel dochters vertellen dat ze in hun jeugdjaren kleding van anderen kregen. Zo 
ook Janny van wie de vader in 1950 was overleden. Ze was toen tien jaar. Ze vertelt 
over kleren toen ze op de mulo zat: ‘Ik liep in oude jurken van mijn tante. Dus ja, je 
geneerde je soms kapot. Ik weet nog goed op school zat ik in een donkerbruine tricotjurk. 
Nou niemand droeg zo’n stom ding. Maar ja, je kon niet in je hemd, dus je moest’. En 
Ina, van wie de ouders zijn gescheiden in 1948 toen ze vier jaar was, herinnert zich 
hoe het gezin met de kerst via de kerk een kledingpakket kon ophalen. De inhoud 
ervan kon variëren: ‘De ene keer was dat aardig en de andere keer peinsde je er niet 
over om het aan te trekken. Maar vaak ging het om ondergoed. Nou ja, dat is natuurlijk 
altijd welkom. Enne, nou ja, een jurk, dat was maar net: staat die je en vind je hem 
mooi? Ik heb wel eens schoenen gehad, die gewoon herenschoenen waren’. 
 Terwijl het bij Janny en Ina ging om gekregen kleding van familieleden of de 
kerk, komt bij Hanna haar rijke vader aanzetten met gedragen kleding van haar 
nichtje. Hanna: ‘En dan zei ik, was ik een jaar of veertien: nou dat hoef ik niet want 
mijn moeder die zorgt wel dat ik wat nieuws krijg. Terwijl ik natuurlijk dacht van 
oh, wat een spullen! Maar ik had toen al een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Mijn 
vader leefde heel rijk en ik kreeg dan de tweedehandsjes van mijn nichtje. Nou dat hoef 
ik niet. Dan maar liever een eigengemaakte jurk’. De moeder van Hanna heeft zo te 
horen iets meer fi nanciële armslag. Hanna kan met opgeheven hoofd kiezen voor 
de eigengemaakte jurken van haar moeder in plaats van de tweedehands kleren van 
haar nichtje. 

Enkele dochters hebben onplezierige herinneringen aan het jurkje voor hun eer-
ste communie. Een voorbeeld hiervan is Barbara. ‘Dus ik werd eens in de week door 
de handwerkzuster uit de les gehaald, want die ging voor mij een jurk maken voor mijn 
eerste heilige communie. Vreselijk, vreselijk. Want het werd zoiets van: ja, dat kon haar 
moeder niet betalen. Dus iedereen liep op die dag met jurkjes met petticoatjes en ik stond 
daar in een lange sluike jurk die de zuster had gemaakt. Afgrijselijk’. Als Barbara mij 
een foto hiervan laat zien, zegt ze: ‘Hier sta ik in mijn lange jurk’.

Vooral dochters, van wie de moeder laaggeschoold werk verrichtte, vertelden 
regelmatig over gekregen kleding en schoeisel. Jos vertelde als enige over tekorten 
aan eten en aan kolen. De manier waarop de gezinnen geholpen werden, riep bij de 
dochters veelal gevoelens van ergernis op. Ze waren niet alleen afhankelijk van or-
ganisaties die steun verleenden, maar tegelijkertijd ook onderworpen aan de ideeën 



138

van de aanbieders van steun. Als opgroeiende meisjes schaamden ze zich voor de ge-
kregen kleding waar ze eigenlijk niet mee wilden lopen. Maar ze konden geen kant 
op en waren afhankelijk van wat ze van anderen kregen. Kleding kregen ze meestal 
van familieleden, maar schoenen van instanties. Maar ook dan werd hun keuze be-
perkt door richtlijnen van instanties of de keuze van een maatschappelijk werkster 
en klinken ergernis en schaamte door over de wijze waarop ze werden behandeld.

GEBORGENHEID

In de jaren vijftig en zestig wordt het accent gelegd op het belang van een warme, 
intieme en continue relatie met een moeder(fi guur) voor opgroeiende kinderen. 
Ook het belang van veiligheid wordt benadrukt.39 In de praktijk blijken evenwel 
niet alle moeders hieraan te voldoen. Zo komt uit een groot aantal autobiografi eën 
uit Nederland en Vlaanderen naar voren “dat niet alle moeders de van hun ver-
wachte en zo overvloedig gedocumenteerde rol als bron van warmte en veiligheid 
konden spelen”.40 
 Ook in de levensverhalen van de dochters uit dit onderzoek was regelmatig te 
horen dat hieraan niet werd voldaan. Maar soms gaven moeders en dochters een 
andere invulling aan geborgenheid. Hierna wordt allereerst aandacht besteed aan 
gevoelens van onveiligheid waarmee dochters te maken kregen. Daarna worden 
enkele aspecten van intimiteit nader belicht. 

Veiligheid 
Gevoelens van veiligheid werden in de jeugdjaren van de dochters regelmatig aan-
getast. Dochters verloren al op jonge leeftijd hun vader door zijn overlijden of 
maakten de echtscheiding van hun ouders mee. De continuïteit in het gezin werd 
daardoor op een abrupte manier verbroken. Sylvia, van wie de vader plotseling in 
1954 overleed toen ze zes jaar was, vertelt hierover: ‘Het gezin was uit elkaar gevallen 
op het ogenblik dat mijn vader overleed’. Anne, van wie de vader eveneens plotseling 
was overleden, zegt: ‘Nu werd ineens alles anders. Vader was er niet meer, er was geen 
geld meer, moeder was ineens de hele dag op stap’. 
 Dochters van gescheiden ouders verbinden gevoelens van onveiligheid vooral 
met aanhoudende ruzies tussen ouders, voorafgaand aan de echtscheiding. Lia van 
wie de ouders in 1956 gescheiden zijn, toen ze elf jaar was: ‘Mijn kindertijd was ei-
genlijk heel spanningsvol. Er was altijd gedoe. Mijn ouders maakten voortdurend ruzie. 
Als kind ben je dan bezig met te wachten wanneer het komt, en als het er is dan ben 
je gespannen omdat het er is. Ik vond het zelf, als ik daaraan terugdenk, niet ideaal’. 
Hanna van wie de vader het gezin had verlaten, stipt een ander aspect aan: ‘Het is 
niet alleen het geld, maar de morele dreun die je natuurlijk krijgt van in de steek gelaten 
worden’. 

Naast gevoelens van onveiligheid, die verband houden met het jonge overlij-
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den van vaders en echtscheiding, kon het kostwinnerschap van de moeders ook 
leiden tot gevoelens van onveiligheid. Barbara kreeg hiermee te maken, als haar 
moeder ’s avonds de deur uitging om met stofzuigers te colporteren. Haar moeder 
deed dan de deur aan de buitenkant op slot. De kinderen hadden geen sleutels. 
Barbara: ‘Ik weet wel dat ik heel bang was en met mijn zusje in zo’n opklapbed sliep, 
een soort van twijfelaar, en dat we allebei eigenlijk bij de muur wilden slapen. Want 
als je bij de muur bent, als er dan een dief komt, waar wij altijd heel bang voor waren, 
dan lig je aan de buitenkant, dan is hij het eerste bij jou. Dus als je nou bij de muur 
lag, was je veiliger’.

Het gevoel van veiligheid, dat door pedagogen wordt beschouwd als een belang-
rijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen, was bij veel dochters dus ruw 
verstoord. Na het wegvallen van de vader moesten gezinnen zich opnieuw organi-
seren en proberen een nieuw evenwicht te vinden. De moeders moesten werken om 
de kost te verdienen en waren dus meestal overdag en soms ook ’s avonds weg, wat 
opnieuw gevoelens van onveiligheid met zich mee kon brengen. 

Intimiteit 
Doordat de werkende moeders weinig tijd hadden voor hun kinderen, kwam de 
warme, intieme en continue relatie met de (moeder)fi guur waar Bowlby voor pleit-
te, regelmatig onder druk te staan. In de verhalen van de dochters komt evenwel 
naar voren, dat intimiteit ook een andere invulling kan krijgen. Hierna vertellen 
enkele dochters hierover.

De moeder van Barbara werkte, zoals hiervoor beschreven is, niet alleen overdag 
maar soms ook ’s avonds. Maar ondanks de lange werkdagen van haar moeder, ver-
telt ze over korte, intieme momenten. Barbara: ‘Als ze dan zo uit de tram stapte dan 
was je zo blij dat je haar zag. Dan is je moeder weer thuis! Dus dan was je gewoon heel 
blij. Maar dan was zij toch wel moe en dan moesten we rustig zijn. Dat weet ik dan 
nog wel. Maar ik was gewoon heel blij. Dan mocht ik mijn moeder een arm geven, dan 
was ik helemaal blij’. 
 Ina vertelt over het gezamenlijke ontbijt, voordat haar moeder naar haar werk 
ging. Ina: ‘Zij stond om zes uur op en dan stonden wij ook op. En dan om de beurt 
mochten wij bij haar op schoot zitten en dan at ze haar boterhammetje en haar koppie 
thee en dan ging ze naar haar werk. En wij moesten om half negen op school zijn. Dus 
dan deed je weer wat, misschien nog een beetje huiswerk maken, misschien las ik nog 
wat in een boek, ik weet het niet’.
 Het zijn mooie herinneringen aan korte momenten van intens samenzijn met 
hun moeder, waarover Barbara en Ina vertellen. Momenten die tegelijkertijd ook 
begrensd waren door tijdgebrek en vermoeidheid van hun moeder. Deze spaarzame 
momenten van samenzijn lijken zo een grote betekenis te krijgen. 
 Opmerkelijk is voorts dat de dochters regelmatig het bed deelden met hun moe-
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der. In totaal elf dochters brengen dit ter sprake en ook één moeder vertelt hierover. 
Daarnaast slapen twee dochters in dezelfde kamer als hun moeder. Maar de omge-
ving reageerde soms afwijzend hierop. 
 Moeder Dina: ‘Je had geen tijd eigenlijk om te rouwen. Ik weet wel, toen had ik het 
altijd ontzettend koud. Maar ze hebben tegen mij gezegd: je moet niet bij je kinderen 
gaan slapen hoor. Oh, en dan zat ik ’s avonds met een deken om me heen en ik kon niet 
warm worden, terwijl mijn oudste dochtertje die sliep boven in een tweepersoonsbed. Ik 
denk, ja ik ben toch achterlijk, ik ga toch bij dat kind slapen, dan heb ik het warm. Dat 
heb ik toch gedaan, ik ben bij haar gaan slapen’. Janny weet zich opmerkingen van 
familieleden te herinneren, toen haar moeder na het overlijden van haar vader met 
haar jongste zusje samen sliep. Janny: ‘En toen heeft ze heel lang bij mijn moeder in 
dat tweepersoonsbed gelegen. Tot een tante dan een keer zei van: ik geloof toch niet dat 
het goed is dat je dat kind altijd zo bij je hebt’. De twee weduwes kregen dus allebei te 
maken met familieleden, die hun afkeuring uitspraken over het samen slapen met 
een van hun kinderen. Dina legde deze adviezen naast zich neer, maar de moeder 
van Janny gaf hier wel gehoor aan. 
 De ervaringen van de dochters met het samen slapen met hun moeder zijn 
heel verschillend. Margriet heeft als jongste dochter in het gezin van haar vijfde 
tot haar zestiende bij haar moeder in bed geslapen, nadat haar vader in 1958 was 
overleden. Margriet: ‘Dat hield eigenlijk in, dat ik al heel jong toch echt uren met 
mijn moeder in bed overal over lag te praten. En dat waren ook dingen van gewoon 
mijn eigen broers en zussen, over verkering hebben en toch wel ook over zorgen en pro-
blemen zeg maar. Dus ik denk, voor mezelf heb ik wel het gevoel dat ik eigenlijk heel 
kort kind heb kunnen zijn’. Margriet is een dochter die vooral positieve herinnerin-
gen heeft aan het samen slapen met haar moeder. Door de gesprekken ontstond 
er een bijzondere band. Maar de prijs die ze hiervoor betaalde, is dat ze naar eigen 
zeggen kort kind kon zijn. 
 Hanna belicht een andere kant. Haar moeder was nogal ziekelijk en vroeg regel-
matig aan Hanna om bij haar in bed te liggen. ‘Want dan was ze alleen, dat vond 
ze eng, weet je. Dan was ze bang, was ze ook bang dat ze dood zou gaan denk ik mis-
schien wel’. Haar moeder vroeg regelmatig of ze wilde voelen hoe haar hart klopte: 
‘En dat vond ik dan zo eng, dacht ik: oh god, dadelijk gaat ze dood, wat moet ik dan?’ 
Hanna wordt zo in een verzorgende rol voor haar moeder gebracht, terwijl ze als 
kind eigenlijk nog niet weet wat ze moet doen als er iets mis gaat. Andere dochters 
noemden als nadeel het gebrek aan privacy en soms hadden ze een fysieke afkeer 
van het samen slapen met hun moeder in één bed.
 Gevoelens van geborgenheid kwamen dus regelmatig onder druk te staan na het 
wegvallen van de vader en door de langdurige afwezigheid van moeders die de kost 
moesten verdienen. In de jeugdjaren van de dochters lijkt intimiteit in het gezin 
soms een andere invulling te krijgen. In de vaak spaarzame momenten die de doch-
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ters wel samen met hun moeder doorbrachten kunnen “gewone” gebeurtenissen zo 
een bijzondere betekenis krijgen. 
 Het samen slapen met moeder in één bed vormde zo’n bijzondere vorm van inti-
miteit. Th ompson noemt het samen slapen van een ouder met haar kind als een van 
de deviante patronen in eenoudergezinnen.41 De moeders en dochters die hierover 
vertelden, hebben hieraan echter zowel positieve als negatieve herinneringen. 

VERSCHUIVENDE ROLPATRONEN

“Bij elke positie die een mens inneemt, behoren bepaalde gedragswijzen die men 
van de drager van deze positie verwacht; bij alles wat hij is, behoren dingen die hij 
doet en heeft; bij elke sociale positie behoort een sociale rol”, aldus de socioloog 
Dahrendorf.42 
 In de levensverhalen komt regelmatig naar voren hoe (groot)ouders en doch-
ters een andere rol vervullen dan op grond van hun positie verwacht zou worden. 
Grootmoeders worden als moeders, moeders en tantes worden als oudere zusters 
en een dochter omschrijft zichzelf als een nakomertje in het gezin van haar groot-
ouders. Het komt ook voor dat moeders zowel de moeder- als de vaderrol vervullen 
of dat dochters zich verantwoordelijk voelen voor hun moeder.

In de literatuur wordt regelmatig op negatieve aspecten van verschuivende pa-
tronen in gezinnen gewezen. Zo zou het opgroeien van kinderen bij grootouders, 
waarbij kinderen hun ouders vaker zien “als een grotere broeder en zuster dan als 
hun vader en moeder”, aanleiding kunnen geven tot allerlei confl icten, aldus Schel-
lekens-Ligthart.43 In hun studie over ongehuwde moeders schrijven Heijmans en 
Trimbos dat grootouders het kind door kunnen laten gaan voor hun eigen kind, 
waarbij de moeder offi  cieus het zusje van haar eigen kind wordt. “Dit geeft een on-
gezonde situatie met extra bedreigingen voor moeder en kind”.44 Door verschillen 
in opvoeding tussen grootouders, buitenstaanders en ouders zouden spanningen 
over deze taakoverdracht kunnen ontstaan.45 
 Maar hoe hebben de moeders en dochters uit dit onderzoek deze verschuivende 
rolpatronen zelf ervaren? En in hoeverre zijn de hiervoor beschreven bezwaren in 
hun levensverhalen te herkennen? Eerst komt dochter Rina hierover aan het woord. 
Ze is geboren in 1942. Haar vader was vanaf 1954 langdurig afwezig, haar moeder 
ging vanaf die tijd werken om de kost te verdienen. Haar ouders zijn uiteindelijk 
gescheiden in 1961 toen ze negentien jaar was. Daarna vertellen enkele andere 
moeders en dochters over hun ervaringen.  

Grootouders als ouders
‘Mijn ouders waren eigenlijk mijn grootouders’, vertelt Rina. Ze groeide op bij haar 
grootouders en in de vakanties ging ze naar haar moeder: ‘Ik logeerde bij mijn moe-
der. Ik heb ook altijd een goed contact met haar gehad. Maar het was altijd meer een ou-
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dere zus dan een moeder’. Bij Rina zijn de rollen tussen haar moeder en grootmoeder 
dus verschoven. Zij heeft dierbare herinneringen aan haar grootouders: ‘Als ik het 
ergens moeilijk mee had, dan vloog ik naar mijn opa. Want die kon me altijd wel helpen 
met een oplossing. En als ik koude voeten had, warmde mijn grootmoeder mijn voeten’.
 Het verhaal van Rina staat niet op zichzelf. Zo vertelt Ellen die grotendeels door 
haar grootmoeder is opgevoed: ‘Mijn oma was thuis. Dus ja, eigenlijk mijn oma was 
voor andere kinderen mijn moeder’. Ina groeide op in het huis van haar grootouders 
en inwonende ooms en tantes: ‘Ik heb altijd zeg maar vier moeders gehad en drie 
vaders: mijn oma, mijn moeder en twee zusters van haar plus dan de aanhang en mijn 
opa’. Als ze hierop terugkijkt, zegt ze lachend: ‘Nou ja, iedereen bemoeide zich overal 
mee. Dus als ik een keer iets gedaan had en het werd verteld, dan kreeg ik van iedereen 
nog eens een keer ervan langs’. Daar waar Rina en Ellen te maken kregen met een 
verschuiving van rollen tussen hun moeder en grootmoeder, krijgt Ina er dus meer 
moeders bij en wordt haar vader vervangen door haar opa en twee ooms. 
 Soms worden rolverschuivingen ervaren als een uitbreiding van familiebanden, 
zoals Betty die enig kind is en alle vakanties naar haar grootouders gaat: ‘Dat had 
voor mij tot gevolg dat ik een beetje als nakomertje in het gezin van mijn grootouders 
opgroeide. Want ik scheelde met de jongste maar tien jaar’. Als ze hieraan terugdenkt, 
zegt ze: ‘Dus dat was voor mij toch een groot gezin waar ik bij hoorde’. 

Maar niet alles verliep even soepel. Zo was er soms sprake van rivaliteit tussen 
moeder en grootmoeder over hun (klein)kind, waarop Heijmans en Trimbos al we-
zen.46 De moeder van Merel kreeg hiermee te maken: ‘Twee kapiteins op één schip, 
dat ging niet. Dus toen is mijn moeder op een gegeven moment op kamers gegaan’, aldus 
Merel. Moeder Rita bleef met haar kind bij haar moeder wonen. Vanaf het kantoor 
waar ze werkte, zag zij soms haar moeder op straat lopen: ‘Dan zag ik mijn moeder 
voorbij lopen met de kinderwagen en dan zwaaide zij. En ik denk, nou daar gaat ze 
met mijn kind. Ja, dat hoor ik eigenlijk te doen. Ik zou wel met mijn kind willen rijden. 
Ja, ik heb veel gemist. En dat heeft hij ook gemist’. 

De dochters lijken dus niet zo veel moeite te hebben met de rolverschuivingen 
in hun jeugdjaren en hebben soms dierbare herinneringen hieraan. Het nadeel van 
rivaliteit tussen de ongehuwde moeder en de grootmoeder, zoals verwoord door 
Heijmans en Trimbos47, en de potentiële confl icten tussen moeder en grootmoe-
der waarover Schellekens-Ligthart48 schrijft, zijn bij twee moeders terug te vinden. 
Maar de gedachte van Heijmans en Trimbos dat er een verband bestaat tussen het 
moederschap van ongehuwde moeders en “een soort bezitsgevoel, dat voor het kind 
funest is”49, komt niet voor in de levensverhalen. De ongehuwde moeders waren 
kostwinner en waren hele dagen op hun werk. In de spaarzame uren die ze vrij 
hadden, was er dan ook weinig tijd om hun kind te “bezitten”. Het lijkt erop dat 
de dochters wel wisten bij wie ze, bij afwezigheid van hun moeder, genegenheid 
konden krijgen.
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Moeders vervullen meerdere rollen
Moeders kunnen, als zij alleen voor de opvoeding komen te staan, meerdere rol-
len vervullen en zowel moeder als vader worden.50 Moeder Toos herkende dit bij 
zichzelf toen ze weduwe was geworden en besprak dit op een ouderavond met de 
frater. ‘Ik zeg dat valt ook altijd niet mee. Mevrouw zegt hij, u kunt veel beter alleen 
zijn dan dat er een man of een vrouw apart is. En daar had hij gelijk in. Want dikwijls 
is de man wil dit en de vrouw wil dat. En dat is voor kinderen funest natuurlijk hè. 
Dus daar had hij natuurlijk gelijk in. Ik was baas’. Zo stevig als Toos omging met 
de vader- en moederrol die zij vervulde, zo bescheiden stelde moeder Maria zich 
op. Haar dochter Margriet vertelt: ‘Als we dan wel eens zaten te ruziën met elkaar, 
de kinderen, dan kroop ze wel eens een beetje in haar schulp en dat ze dan zei: ja, als 
papa er geweest zou zijn, dan had het anders geweest, dan had dit niet gebeurd. En ik 
wil dat jullie ophouden’. Als Margriet hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘En dat kon wel 
eens, ja, gewoon een heel pijnlijk gevoel geven natuurlijk. Dan was iedereen eigenlijk 
best met haar bezig ook, zeg maar’. De twee moeders laten hun twijfels horen. Maar 
Toos werd gerustgesteld door de frater, en de kinderen van Maria hielden rekening 
met haar.

Het gezin moest zich na het wegvallen van de vader anders organiseren. Magda 
heeft hiervoor al verteld hoe zij samen met haar moeder en broer een team vormde 
voor het huishouden. Fleur herkent twee rollen bij haar moeder: ‘Dus wij waren 
eigenlijk meer drie gelijken dan een moeder met haar twee kinderen. Zo was ook de 
uitwisseling in de gesprekken. En, ja, ze was één van ons en niet de moeder die erboven 
stond zozeer. Terwijl het ook wel, in zekere zin een rots in de branding was natuurlijk. 
Ik bedoel, het is niet gelijk en dan het gevoel hebben van, nu zijn we drie gelijken, waar 
is nou het houvast van de generatie boven je? Ze kon beide zijn dus. Ze was er gewoon 
toch altijd, daar had je dus wel veel houvast aan’. 

De wijze waarop de moeders meerdere rollen vervullen, kan dus heel verschil-
lend zijn. Moeder Toos was zich ervan bewust, dat ze zowel de moeder- als de 
vaderrol moest vervullen en dat beviel haar zo te horen wel. Margriet ervoer hoe 
haar moeder de vaderrol in het gezin miste. En Fleur herkende twee rollen van haar 
moeder die niet zozeer verbonden zijn met de vader- en moederrol. Zij beschouwde 
haar moeder enerzijds als een min of meer gelijkwaardig lid van het gezin en an-
derzijds als een rots in de branding. Terwijl bij enkele moeders twijfel doorklinkt, 
benadrukken dochters juist ook positieve aspecten in de wijze waarop hun moeder 
verschillende rollen vervult.

Wie zorgt voor wie?
Een bijzondere vorm van verschuivende familierollen is de zorgende rol van doch-
ters ten opzichte van hun moeder of het gezin. Het vervullen van ouderlijke taken 
door een kind ten opzichte van een ouder wordt wel omschreven als parentifi catie. 
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In de literatuur wordt regelmatig gewezen op de nadelen hiervan. “Het begrip pa-
rentifi catie duidt op het verschijnsel dat in sommige gezinnen een of meer ouders 
en een of meer kinderen zogezegd hun plaats niet weten. Met één voet staan ze 
aan deze, met de andere aan gene kant van de generatielijn”.51 Hierdoor kunnen 
volgens Van der Pas e.a. ontplooiingkansen van kinderen in het gedrang komen.52 
 Drie dochters vertellen hierna over een wisseling van verantwoordelijkheden 
tussen moeder en dochter. In hun verhalen klinkt iedere keer een andere aanpak en 
beleving door. 

Merel vertelt over de zorg om haar moeder: ‘Want ik voelde toch wel dat ze ver-
drietig was en moest boeren en dat ze nerveus was’. Als kind probeerde ze haar moe-
der op te beuren: ‘Lief voor haar zijn en grapjes maken en voorstelling doen van rare 
fratsen, toneelspelen. En gedichtjes voor haar schrijven deed ik ook wel en ik las dan 
een gedichtje voor, bijvoorbeeld’, vertelt Merel lachend. Haar moeder woonde op 
kamers en Merel was bij familieleden. ‘Of dan kwam ik op haar kamer waar ze dan 
was, mocht ik wel een keer bij haar slapen. Dan had ik allemaal kleren neergelegd als 
een mens, mouwen en een trui en een rok, en kousen en schoenen had ik allemaal op 
haar bed gelegd. Zo, ja, ook een soort voorstelling voor haar om het leuk te maken’. Als 
ze hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik was ook een lichtpunt in haar bestaan. Ze was ook 
altijd vrolijk als ik iets deed’. Merel is dus een dochter die een opbeurende en mis-
schien ook troostende rol ten opzichte van haar moeder vervulde. 

Andere dochters kregen vanwege het kostwinnerschap van hun moeder ook ver-
zorgende rollen in het huishouden toegeschoven. Een voorbeeld hiervan is Trees. 
Haar ouders zijn gescheiden in 1946, ze was toen tien jaar. Trees: ‘Mijn moeder en ik 
hadden meer het idee dat we samen voor de kinderen moesten zorgen hè. En dat waren 
dan mijn twee zussen. Zo was het. Ik mocht van mijn moeder ook langer opblijven. 
Zaten we een spannend boek te lezen, mijn moeder een boek en ik een boek. Dus eigen-
lijk heb ik nooit buiten gespeeld of wat dan ook. Want ik kan ook niet schaatsen of iets 
dergelijks want daar heb ik geen tijd voor gehad’. Trees werd door haar moeder dus al 
jong medeverantwoordelijk gemaakt voor het gezin.
 Ook Marion werd door haar moeder ingeschakeld in het huishouden toen haar 
moeder ging werken. Haar ouders zijn gescheiden in 1949 toen ze zeven jaar was. 
Maar bij haar klinkt een andere dimensie door. Marion: ‘Mijn moeder en mijn broer 
en ik leefden gewoon in een driehoeksverhouding. Mijn moeder had vreselijk veel mede-
lijden met mijn broertje en ik was het fl inke oude zusje. En ik moest altijd fl ink zijn en 
altijd alles kunnen en helpen en boodschappen doen en weet ik veel wat en mijn broertje 
moest aan alle kanten ontzien worden, hè’. Marion kreeg niet alleen alle zorgtaken 
naar zich toegeschoven omdat ze de oudste was, maar ook omdat zij een meisje 
was. Als ze eraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik ben daar gevoelsmatig aan tekort gekomen. 
Dat gevoel heb ik nu achteraf, hè. En dat heeft eigenlijk altijd gewrongen hè. Ik heb dat 
altijd moeilijk gevonden en ik kon dat nooit benoemen. Er werd ook nooit over gepraat, 
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je kon dat niet aanraken. Toen Marion later een training voor een studie volgde, 
realiseerde ze zich: ‘Ja, maar wacht even, ik was altijd het vijfde wiel aan de wagen. 
Mijn moeder en mijn broer die hadden eigenlijk genoeg aan elkaar’. 

De zorg van deze dochters krijgt dus iedere keer een andere vorm. Merel pro-
beerde haar moeder op te beuren, terwijl Trees en Marion door hun moeder ingezet 
werden in het huishouden. Maar er zijn ook verschillen in beleving. Zo vormden 
Trees en haar moeder een eenheid in het gezin ten opzichte van haar andere zusters. 
En zo te horen betekende de bijzondere band die zij daardoor met haar moeder 
kreeg, veel voor haar. Bij Marion vormden haar moeder en broertje een eenheid 
waar ze zelf buiten viel en dat heeft bij haar ‘altijd gewrongen’ zoals ze dat zelf noemt. 
De grote inzet van deze twee dochters in het huishouden betekende bovendien, dat 
ze niet konden meedoen aan activiteiten buitenshuis. Het risico van een gebrek aan 
ontplooiingskansen voor oudere meisjes dat, Van der Pas e.a. noemen, komt in de 
verhalen van Trees en Marion zo tot uitdrukking. 
 De verschuivende rolpatronen in gezinnen, waarvoor Schellekens-Ligthart en 
Heijmans en Trimbos53 waarschuwden, zijn door de dochters uit dit onderzoek dus 
nogal wisselend ervaren. Dochters lijken zich ook aan familieleden te hechten die 
(tijdelijk) een andere rol vervullen, die wat dichterbij is dan hun oorspronkelijke 
familierol. En er lijken ook goede, nieuwe gezinsverhoudingen te kunnen ontstaan, 
zoals het werken in teamverband, de ‘drie gelijken’ met het houvast van de moeder 
als vertegenwoordiger van de oudere generatie en moeders die zowel vader als moe-
der kunnen zijn. 
 Daartegenover staat dat dochters die een zorgende rol voor hun moeder of het 
gezin hadden regelmatig nadelen noemen. Dat geldt in het bijzonder voor de doch-
ters, die door hun moeder al jong een grote verantwoordelijkheid in het gezin toe-
geschoven krijgen. De wijze waarop moeders hun dochters inzetten, heeft ook een 
verschillende uitwerking op de dochters, zoals het zich min of meer gebruikt dan 
wel gevleid voelen over het dragen van deze verantwoordelijkheid.
 
GEZELLIGHEID 
Dochters klaagden regelmatig over eenzaamheid en ongezelligheid thuis. Moeders 
waren niet thuis, waren moe, hadden niet veel tijd en energie voor extra’s en vrien-
dinnen waren in sommige gevallen niet welkom. De recreatieve functie, die Jansen 
op de Haar54 als een van de gezinsfuncties van vrouwen onderscheidt, komt bij de 
moeders die de kost moesten verdienen door de dubbele belasting behoorlijk onder 
druk te staan. 
 Sylvia vertelt hierover: ‘Ik wilde wel eens dat er iemand kon komen eten. En dat 
wilde ik ook nog best van tevoren aankondigen, van: mam kan zaterdag mijn beste 
vriendinnetje komen eten? Nou zij kende haar bijna als ze mij kende bij wijze van 
spreken. Dat kon nooit: nee kind, je weet het, ik werk, ik heb het al druk genoeg. Laat 
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ze dan maar ’s avonds komen, dan drinken jullie een glaasje limonade en dan is het 
goed. Dus daar was ik ongeloofl ijk nijdig over dat ze haar moeheid en haar werk als 
argument gebruikte voor dingen die ik belangrijk vond: het onderhouden van mijn 
vriendschappen, het gezellig ook thuis kunnen zijn. Want het was thuis nooit gezellig’. 

Ook andere dochters klagen over ongezelligheid. Zoals Ida, geboren in 1934, 
van wie de moeder na het overlijden van haar man in 1943 de winkel had overge-
nomen. ‘Je kon ook nooit eens even wat bij haar kwijt. Ze was niet thuis als je uit school 
kwam. Dus kon je nooit iets vers van de lever vertellen. Ja, als ze wel thuis was, dan was 
je het misschien al vergeten’. Bij Ida was er een tante die voor ontspanning zorgde: 
‘Die tante van ons heeft me leren fi etsen. Toen ze een brommer had, heeft ze me leren 
bromfi etsen. Maar ze heeft ons ook veel meegenomen op fi etstochten in de omgeving. 
Daar had mijn moeder geen tijd voor’.
 Maar eenouderschap kan ook in een ander perspectief geplaatst worden. Zo ver-
telt Fleur over haar moeder: ‘Ze had natuurlijk ook alle tijd voor ons hè. Er was niet 
een man naast haar die ook haar aandacht eiste’. De afwezigheid van de vader wordt 
zo dus als voordeel gezien. 

Er zijn ook vreugdevolle herinneringen aan de spaarzame tijd die de dochters 
met hun moeder doorbrachten, zoals Anneke. Zij vertelt over wandelingetjes op 
zondagmiddag met haar moeder Sonja: ‘Elke zondagmiddag gingen we dan toch nog 
een stuk wandelen. Was er een winkeltje open, kocht ze twee ijsjes, die waren doormid-
den gedaan, ieder een half ijs. Dan zei ze: ja, want anders krijgen jullie er buikpijn 
van. Maar er was gewoon geen geld voor meer’, vertelt Anneke lachend. En moeder 
Maria vertelt over een zaterdagmiddag, toen ze alle zes kinderen in de teil in de 
kamer had gewassen: ‘Toen had iedereen de beurt gehad en het was prachtig mooi 
weer. Ik denk, nu zijn die kinderen net schoon en als ze in de tuin gaan spelen, zijn ze 
hartstikke smerig. Wat zal ik gaan doen? Toen zei ik: jongens, we gaan weg. Toen zijn 
we naar het bos gegaan, de één op de fi ets, de andere achterop, Margriet op de step’. Het 
was bijna donker toen ze terugkwamen. Maria: ‘Ik denk, nou ik ben geloof ik niet 
zo goed bezig geweest, want het is veel te ver geweest. Ik heb veel te veel gewild en nou 
komen we pas thuis. Nou ja ik denk, we zijn er allemaal, dus ik was allang weer blij 
en toen konden we eten en konden jullie naar bed. En ze waren niet smerig geworden’. 
Haar dochter Margriet die bij het interview aanwezig was: ‘En ik weet het nog, je 
vergeet het niet. Dat zijn van die gouden momenten’. 
 Tijdgebrek en vermoeidheid vanwege het kostwinnerschap van moeders zorgen 
er regelmatig voor, dat momenten van gezelligheid voor de dochters worden be-
perkt of dat er minder mogelijkheden zijn om alledaagse, sportieve vaardigheden te 
oefenen. Ook is er geen ruimte om ervaringen spontaan te delen als moeders niet 
thuis zijn. Het zijn overigens meestal dochters die alleen met hun moeder wonen, 
die klagen over ongezelligheid en tijdgebrek voor het ondernemen van activiteiten 
buitenshuis. Maar er zijn ook dierbare herinneringen aan samenzijn in de spaarza-
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me vrije momenten van moeders. Een dochter beoordeelt de afwezigheid van haar 
vader juist positief, omdat haar moeder daardoor meer tijd voor de kinderen heeft. 
In de verhalen is te horen hoe eenouderschap en kostwinnerschap van invloed wa-
ren op gezelligheid in gezinnen. De wijze waarop de moeders invulling geven aan 
hun spaarzame vrije tijd, is daarbij van doorslaggevende betekenis.

5.4 KINDEREN: VROEG MONDIG ÉN HEEL VROEG VOLWASSEN

“Kinderen: vroeg mondig én heel vroeg volwassen” is geïnspireerd door de titel van 
een boek van Brinkgreve “Vroeg mondig, laat volwassen”, waarin wordt beschreven 
hoe jongeren vroeg mondig zijn, maar hun volwassen taken en verantwoordelijk-
heden zo lang mogelijk uitstellen.55 De dochters uit dit onderzoek komen uit een 
andere generatie en hebben door het wegvallen van hun vader en het kostwinner-
schap van hun moeder regelmatig al jong als volwassene moeten handelen. 

Volgens Langeveld is opvoeding erop gericht om het kind te helpen om mondig 
te worden zodat het zelfstandig zijn levenstaak kan volbrengen.56 In de levensver-
halen van de dochters komt regelmatig tot uitdrukking hoe zij al jong mondig en 
zelfstandig waren. Maar over hulp daarbij, waarover Langeveld schrijft, wordt vaak 
weinig verteld. 

Dochters moesten soms zelfstandig optreden, omdat hun moeder daartoe niet 
in staat was. Zo vertelt Hanna hoe zij met winkeliers moest onderhandelen over 
achterstallige betalingen bij de waterstoker en bovendien moest zorgen dat er geld 
binnenkwam. Hanna: ‘Dan moest ik weer bellen naar de boekhouder van mijn vader, 
zo’n meisje als je was. Ja, moet je je toch voorstellen een kind van elf, twaalf jaar, van: 
mijn moeder heeft geen geld meer en ik moet bij de waterstoker betalen’. Betty belicht 
een andere kant. Zij moest regelmatig langs klanten om geld te incasseren voor haar 
moeder die een winkel had: ‘Dan ging ik onderaan de trap zitten en dan zei ik: ik mag 
niet thuis komen van mijn moeder voordat ik geld heb’. Haar aanpak had resultaat: 
‘Nou ik kwam altijd met wat thuis’. Maar dochters treden ook op andere momenten 
als volwassenen op. Hierna vertellen Marion en Marga hierover. 

‘Ik moet hier geopereerd worden’
Toen Marion als dertienjarige tijdens een vakantie bij familie samen met een paar 
nichtjes een dagje op het strand was, kreeg ze daar plotseling heftige buikpijn. Ma-
rion: ‘Dan had je daar van die strandhuisjes op het strand en zo’n mevrouw die daar 
bij de toiletten zat, zei: oh er is een dokter op het strand, die zal ik wel eens even roepen. 
Toen moest ik in zo’n strandhutje op zo’n stretcher gaan liggen en toen kwam er een 
dokter in zwembroek en die bekeek het eens even. Die zei: ja, je moet echt geopereerd 
worden hoor, ik zou maar naar het ziekenhuis gaan’. Omdat ze ver weg woonde, ad-
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viseerde deze arts om naar het plaatselijke ziekenhuis te gaan. Haar nichtjes stuurde 
ze naar huis en ze ging alleen naar het ziekenhuis. Toen ze daar aankwam, meldde 
ze zich bij de portier en noemde haar naam. De dokter bleek al gebeld te hebben en 
ze kon doorlopen. ‘Werd ik op zo’n bed gelegd en om een uur of vijf was ik geopereerd 
diezelfde dag. Mijn moeder wist nog van niks, want wij hadden nog geen telefoon in die 
tijd. Die werd ’s avonds gebeld via een leverancier’. De moeder van Marion werkte als 
verpleegster en deed meestal nachtdiensten. Marion: ‘Die kon niet zeggen: ik ga nu 
acuut naar mijn dochter want zij is geopereerd. Nee, die deed eerst haar dienst, de vol-
gende morgen ging ze niet naar bed, nee, ging ze in de trein en kwam bij mij op bezoek’. 
Als Marion hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Achteraf, jaren naderhand, dan kijk je er 
met ogen naar, zoals mensen er nu tegenaan kijken. Ja, dat kun je een kind toch niet 
aandoen, dan ga je toch even mee. En die dokter vond dat kennelijk ook helemaal niet 
vreemd, die is weer op zijn handdoekje gaan liggen of zo. Het raarst in het verhaal vond 
ik nog die dokter in zijn zwembroek’, vertelt Marion lachend. ‘Maar je wordt er wel 
verrekt zelfstandig van, hè’.
 In deze spannende momenten waarin Marion zoals Brinkgreve57 dit noemt, op 
haar eigen kompas moet varen, lijkt het erop dat ‘de dokter in zijn zwembroek’ op haar 
als kind de meeste indruk maakte. Ook Marga herinnert zich hoe ze als kind naar het 
ziekenhuis moest, niet voor zichzelf, maar met haar jongere broertje en zusje.

‘Een kind met twee kinderen naar het ziekenhuis’
Marga moest als elfj arige zelfstandig optreden: ‘Mijn zusje liep op een vensterbank 
waar allemaal van die grote ijzeren pennen stonden en toen is ze uitgegleden en toen 
vloog er zo’n ijzeren pen in haar dijbeen. Nou, hoe oud was ze toen, zes denk ik. Dus 
brullen, schreeuwen. En om de hoek was de apotheek. Dus ik haar meegenomen naar 
de apotheek en mijn broertje was er toen ook al bij, want we gingen naar huis. Maar 
ja, die man zag ook wel, het was een hele diepe jaap, dus die moest naar het ziekenhuis. 
Ja, een kind met twee kinderen naar het ziekenhuis. 
Nou toen stond er een meneer in de apotheek en die zei: ik breng jullie wel even naar 
het ziekenhuis. En die man die had een prachtige auto. Het was de eerste keer dat ik in 
een auto zat, een auto met leren bekleding en zo’n stang aan de voorbank waar je je aan 
vast kon houden. Nou het was gewoon een feest van, kijk ons nou toch eens even. Maar 
ja, in het ziekenhuis moest mijn zusje dus gehecht worden. Ja, en dat ging allemaal niet 
zo zachtzinnig zoals dat tegenwoordig gaat met kindjes. Dus die lag daar het hele zie-
kenhuis bij elkaar te schreeuwen. Toen was het klaar en toen heeft die meneer ons weer 
keurig bij huis afgezet. Zulk soort dingen. Ik bedoel normaal heb je daar je ouders voor, 
of een tante, of een buurvrouw, maar dat hadden wij allemaal niet. Dat soort dingen 
deed ik allemaal zelf. 
 Als Marga eraan terugdenkt, hoe zij omging met haar jongere broertje en zusje, 
zegt ze: ‘Eén van de nadelen was ook de macht die ik over de kinderen had. Want je 
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moest dus, eh ja, aan mij gehoorzamen. En ik denk niet dat ik als kind daar altijd 
even pedagogisch mee omgegaan ben’. Marga heeft deze situatie goed geanalyseerd 
en vindt Langeveld aan haar zijde, die over dit soort gezinsverhoudingen schreef: 
“de omgang met de eigen generatie is omgang en blijft omgang”. Het gezag van 
oudere over jongere kinderen kan volgens Langeveld alleen in bijzondere gevallen 
het echte, volledige opvoedingsgezag vervangen.58 Bij Marga was tegen wil en dank 
sprake van zo’n bijzonder geval.

In de verhalen van de dochters komt dus regelmatig tot uiting hoe zij al jong 
zelfstandig optraden. Marion meldde zich als kind alleen bij een ziekenhuis voor 
opname en Marga trad op toen haar jongere zusje zich verwond had. Opvallend is 
dat deze twee dochters, die zonder begeleiding van een ouder zelfstandig moesten 
optreden, allebei vertellen over iemand aan de zijlijn die even het roer overnam: bij 
Marion was het de dokter op het strand en bij Marga de behulpzame man met zijn 
grote auto. Zij herkenden daarin een helper en weten zich dat decennia later nog 
te herinneren. Maar bovenal laten de dochters horen hoe zij vanwege langdurige 
afwezigheid van hun werkende moeder regelmatig zeer jong op hun eigen kompas 
moesten varen, zoals Brinkgreve dit omschrijft en daardoor vroeg mondig én heel 
vroeg volwassen werden.  

5.5 TERUGBLIK

Na de geruststellende woorden van dokter Spock aan het begin van dit hoofdstuk 
en de bezorgde uitspraken van andere deskundigen uit de jaren vijftig en zestig over 
zorg en opvoeding door alleenstaande en werkende moeders, kwamen de moeders 
aan het woord over de oplossingen die zij vonden om arbeid en zorg te combineren 
en vertelden de dochters over hun ervaringen hiermee. Dat niet alle oplossingen 
voor het combineren van werk en zorg altijd even geslaagd waren, laten de le-
vensverhalen wel zien. Veel dochters vertelden over belemmeringen die zij hebben 
ervaren. Dochters kregen regelmatig veel huishoudelijk werk toegeschoven, soms 
ook moesten ze zorgen voor jongere broers en zusters. Het kwam ook voor, dat 
dochters op jonge leeftijd zelfstandig beslissingen moesten nemen of geplaatst wer-
den voor situaties die niet bij hun leeftijd pasten. Ook de langdurige afwezigheid 
en vermoeidheid van de moeders na hun werkdag werden meestal als onplezierig 
ervaren. De inzet, die van de dochters werd verwacht, betekende bovendien dat er 
voor henzelf minder vrije tijd overbleef.

Bij een globale beoordeling van de verschillende oplossingen blijkt dat de doch-
ters die “sleutelkind” waren hierover vaak nogal negatief zijn. De oplossing “kinder-
tehuis” wordt door de moeders als zeer negatief ervaren. De overige oplossingen la-
ten een meer gemêleerd beeld zien. Zowel bij de oplossingen “opvang door familie 
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of buren” als “oppas aan huis” en “werk in en om het huis” zijn positieve, neutrale 
en negatieve bevindingen te horen. 
 Bij de oplossing “sleutelkind” waren grote verschillen met aan de ene kant een 
moeder die haar verantwoordelijkheden volledig delegeerde aan haar dochter en 
aan de andere kant een moeder die alles zelf wilde doen, zonder haar kinderen 
hierbij te betrekken. Negatieve ervaringen van “sleutelkinderen” zijn te vinden bij 
dochters die te maken kregen met deze uiteinden. Een gunstige ervaring kwam 
voor in een gezin waarbij moeder en kinderen verantwoordelijkheden deelden, met 
duidelijke afspraken over wie wat doet. 
 Bij de “opvang door familie en buren” valt op, dat de opvang vertrouwd is en dat 
de zorg voor de kinderen op een soepele manier overgenomen wordt. Dat dat ove-
rigens niet altijd het geval was, blijkt wel uit de schrijnende ervaringen van enkele 
dochters. Maar in het algemeen bewaren dochters toch liefdevolle herinneringen 
aan de familieleden en buren die hen opgevangen hebben.
 “Oppas aan huis”, wat ogenschijnlijk een goede oplossing zou kunnen zijn, 
blijkt in de praktijk wat gecompliceerder te liggen. Bij deze oplossing vallen vooral 
de verschillen in ervaring tussen moeder en dochter op. De oppas verscheen op een 
ongunstig moment na het wegvallen van de vader en moeders moesten kort daarna 
de kost verdienen. Uit de levensverhalen van de dochters wordt heel duidelijk, hoe 
afhankelijk kinderen soms waren van een oppas en hoe belangrijk de kwaliteit van 
de oppas en de plaats van de oppas in het gezin zijn. 
 “Werk in en om het huis” als mogelijkheid om arbeid en zorg te combineren lijkt 
eveneens een goede oplossing te zijn, maar ook hier leerde de praktijk anders. Vooral 
moeders met een winkel aan huis of met thuiswerk hebben vaak nauwelijks tijd voor 
hun kinderen. Deze moeders moesten ’s avonds en in de weekenden ook nog vaak 
doorwerken. Het aanleren van alledaagse sportieve vaardigheden buitenshuis kwam 
dan soms in de knel. En ook hier kwam het voor dat kinderen door hun moeder 
verantwoordelijkheden toegeschoven kregen die niet bij hun leeftijd pasten. 
 Tot slot de oplossing om kinderen naar een “crèche of kindertehuis” te brengen. 
Voor deze oplossing kozen enkele moeders noodgedwongen, maar zij hebben dit 
als een zeer slechte oplossing ervaren. Het ontbreken van herinneringen bij deze 
kinderen aan de periode dat zij in een kindertehuis verbleven, bevestigt hoe ingrij-
pend dit verblijf voor hen was. 
 Tijdgebrek van de moeders klinkt in veel levensverhalen van dochters door. De 
opmerking van Van IJzendoorn e.a.59 over het tekort aan speelse en sensitieve in-
teracties vanwege de dubbele belasting van de moeders wordt in dit onderzoek dan 
ook zichtbaar. Maar als moeders samen met hun kinderen activiteiten onderne-
men, zijn daar altijd liefdevolle herinneringen aan verbonden. Dit blijkt een sleutel 
tot succes te zijn. Niet zozeer de kwantiteit, maar de kwaliteit is dan van belang. 
Moederlijkheid met een te sterke gerichtheid van moeders op kinderen, waarvoor 
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Heijmans en Trimbos60 waarschuwen, kwam in de levensverhalen niet voor. Van-
wege het kostwinnerschap hadden de moeders het eenvoudigweg te druk hiervoor. 
 Wat voorts opvalt, is dat verschuivende familierollen, waarvoor in de literatuur 
vaak wordt gewaarschuwd61,  meestal geen problemen voor de dochters opleveren 
en regelmatig als positieve aanvulling worden ervaren. De dochters wisten meestal 
wel bij wie ze wat konden krijgen. Dat was overigens niet altijd het geval, soms 
ook leidden deze verschuivende verhoudingen tot spanningen. De “verbredingshy-
pothese” van Van IJzendoorn e.a.62 waarbij verbreding van het opvoedingsmilieu 
onder bepaalde voorwaarden wenselijk wordt geacht en waarin het accent wordt 
gelegd op de kwaliteit van de interacties van de opvoeder met het kind, lijkt door 
dit onderzoek bevestigd te worden. 
 Dochters hebben zowel positieve als neutrale als negatieve ervaringen met op-
lossingen voor het combineren van werk en zorg door hun moeder. Niet zozeer 
de oplossing op zich, maar de persoonlijke invulling door de moeder blijkt veelal 
bepalend te zijn.
 Opvoeden is volgens Langeveld erop gericht kinderen te helpen om mondig 
en zelfstandig worden. In de levensverhalen van de dochters komt regelmatig tot 
uitdrukking hoe zij door het kostwinnerschap van hun moeder al jong voor situ-
aties werden geplaatst waarin ze zelfstandig moesten handelen. In navolging van 
de ideeën van Kloek kregen sommige dochters al jong te maken met “vorming die 
pijn doet”, aspecten die volgens hem nodig zijn voor “een eerste begin van groei in 
de richting der volwassenheid”.63 Omstandigheden waar zij zelf niet voor gekozen 
hadden, maar waar ze wel door gevormd zijn, maakten deze dochters vaak al vroeg 
mondig én heel vroeg volwassen. In de volgende hoofdstukken wordt de verdere 
levensloop van de dochters beschreven. 




