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HOOFDSTUK VI

DE LEVENSLOOP VAN DE DOCHTERS 

DEEL 1: VADERS VERLOREN, VERLOREN VADERS 

6.1 INLEIDING

‘Wij waren denk ik ook wel een typisch jaren vijftig gezin. Ik verheugde me altijd op de 
zaterdagavond. Dan gingen de kleine kindjes naar bed. Mocht ik als grote mee naar de 
radio luisteren. Dan zaten we zo tevreden ja god een spelletje te doen of te lezen of naar 
de radio te luisteren. En dan kocht ik van mijn zakgeld altijd gebakjes voor de zater-
dagavond. Kocht ik drie gebakjes en voelde ik me ook helemaal groot. Het was een hele 
fi jne tijd’. Aan het woord is Carla. Haar eerste vader was overleden toen ze een jaar 
was. Met haar tweede vader had ze een heel goede band, maar hij overleed op haar 
twaalfde. Als ze hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dat gebeurt dan en waarom gebeurt dat? 
Daar kan je dan ook niet bij. Maar ja, dan word je natuurlijk ook, zo voelt dat dan 
toch, in de steek gelaten’. Haar moeder bleef achter met drie kinderen en ontving een 
klein pensioen. Carla: ‘Ik weet dat wij toen opeens ook ja heel arm eigenlijk waren’. 

Het verlies van de vader was geen specifi ek onderwerp voor dit onderzoek, maar 
vrijwel altijd begonnen de dochters te vertellen over ingrijpende gebeurtenissen als 
gevolg van het wegvallen van hun vader. Dit verlies was immers de oorzaak voor het 
kostwinnerschap van hun moeder. 
 Van de 34 dochters uit dit onderzoek was van zeventien de vader jong overle-
den, zestien dochters kregen op jonge leeftijd te maken met echtscheiding van hun 
ouders en één dochter was het kind van een ongehuwde moeder. De dochters zijn 
geboren tussen 1931 en 1955. De meeste dochters woonden ten tijde van het kost-
winnerschap van hun moeder in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. 
Vooral de dochters van gescheiden ouders woonden toen in grote steden (zie verder 
bijlage twee). 
 Het merendeel van de dochters behoort tot de protestgeneratie, de generatie die 
geboren is tussen ongeveer 1940 en 1955. Deze generatie is opgegroeid tijdens een 
periode van maatschappelijk protest en is het symbool van de toenmalige opstandig-
heid geworden. Een kleiner deel van de dochters behoort tot de stille generatie. Deze 
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generatie die geboren is tussen ongeveer 1930 tot 1940, heeft zich tijdens haar forma-
tieve periode en daarna grotendeels stil gehouden. Vandaar de naam stille generatie.1 
 De dochters uit dit onderzoek vormden evenals hun moeders een uitzondering 
in hun sociale omgeving. In de periode 1951-1955 waren er per jaar gemiddeld 
3363 echtscheidingen waar minderjarige kinderen bij betrokken waren.2 Over het 
aantal gezinnen met minderjarige kinderen dat in de jaren vijftig te maken kreeg 
met het overlijden van een ouder zijn geen gegevens beschikbaar. Wel zijn er cijfers 
uit 1965 waaruit blijkt dat voor minderjarige kinderen de kans toen twee maal zo 
groot was om het overlijden van een vader mee te maken, als de kans om betrokken 
te zijn bij een echtscheiding van ouders.3 
  ‘De leegte die pappa’s dood in mij achterliet werd een soort holte die latere er-
varingen zouden opvullen’.4 Dit citaat uit de biografi e van de actrice Liv Ullman, 
die haar vader verloor toen ze zes jaar was, is te vinden in het boek van de psycho-
therapeute Harris getiteld “Een verlies voor altijd. De levenslange invloed van de 
vroege dood van een ouder”. Harris interviewde volwassenen die op jonge leeftijd 
een van hun ouders hadden verloren. Zij omschrijft daarin de dood van een ouder 
op jonge leeftijd als “de Grote Scheidslijn, die de wereld permanent verdeelt in een 
‘voor en na”. Niet alleen de wereld verandert na het overlijden van een ouder, maar 
ook de identiteit van kinderen. Veel mensen beschouwen de dood van een ouder 
als het moment waarop het boek van de jeugd werd dichtgeslagen en zij een ander 
mens werden.5 Kinderen kunnen volgens Harris door het overlijden van een ouder, 
naast de pijn van het verdriet en woede, te maken krijgen met een driehoek van 
verboden gevoelens: schaamte, schuld en opluchting. Schaamte is een van de meest 
voorkomende gevoelens bij kinderen die een ouder verliezen. Dit kan voortkomen 
uit associatie met en aanraking door de dood, maar kinderen kunnen zich ook 
schamen omdat anderen hun verdriet kunnen zien. Gevoelens van schuld kunnen 
ontstaan doordat kinderen het idee hadden dat ze tekortgeschoten waren en zich 
daardoor, althans gedeeltelijk, verantwoordelijk voelden voor de dood van een ou-
der. En gevoelens van opluchting kunnen voorkomen bij kinderen als er sprake was 
van mishandeling door de overleden ouder.6 

Echtscheiding vormt eveneens een ingrijpende gebeurtenis in het leven van kin-
deren. Een van de eerste empirische onderzoeken naar gevolgen van echtscheiding 
in de Verenigde Staten vond in 1948 plaats. Aan de moeders, die aan dat onderzoek 
meewerkten, is gevraagd hoe zij dachten over de betekenis van de echtscheiding 
voor hun kinderen. Hieruit kwam naar voren dat bijna eenderde van de moeders 
van mening was, dat een echtscheiding beter voor de kinderen was en dat zij juist 
gehandeld hadden. Ruim een kwart was bezorgd vanwege het ontbreken van een 
ouder en 10% dacht dat het geen eff ect had omdat het kind te jong was. Hoe groter 
het trauma van de echtscheiding, hoe vaker moeders toegaven dat hun kinderen 
wel eens moeilijk te hanteren waren.7 
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 “Je blijft kind van gescheiden ouders voor de rest van je leven”. Tot deze conclu-
sie kwam Hermanns in 1985 op basis van gesprekken met jongeren van vijftien jaar 
over hun beleving van de echtscheiding van hun ouders.8 Bij de meeste jongeren 
riep echtscheiding vooral negatieve gevoelens op. Een van de belangrijkste proble-
men waren de ruzies tussen de ouders. Maar een scheiding na een rimpelloos sa-
menwonen leverde eveneens problemen op, omdat kinderen dan de echtscheiding 
van hun ouders niet zagen aankomen en niet begrepen waarom hiervoor gekozen 
werd. Veel kinderen zagen bij zichzelf tekenen van uit-balans-zijn na de scheiding: 
agressie, angsten, zich ongelukkig voelen en schoolproblemen. Het opnieuw defi ni-
eren van de relatie met beide ouders kon eveneens moeilijkheden geven, terwijl re-
laties of omgang met broers, zusters, familie, leeftijdgenoten en andere volwassenen 
min of meer gekleurd konden worden door de echtscheiding, aldus Hermanns.9

 Van Seters onderscheidde in 1985 bij een echtscheiding drie typen gezinnen. 
Ten eerste turbulente gezinnen die gekenmerkt werden door heftige confl icten en 
waar geweld voorkwam. Ten tweede gezinnen in confl ictsfeer met merkbare span-
ningen: ouders maakten min of meer merkbaar ruzie, maar door de kinderen werd 
dit lang niet altijd zo ernstig ervaren dat zij een echtscheiding verwachtten. En ten 
derde gezinnen in harmonie waarbij de jongeren de sfeer als gewoon of plezierig 
beschreven. Deze kinderen verwachtten geen scheiding en werden overvallen door 
de gedachte dat hun ouders gaan scheiden.10 Uit onderzoek naar de invloed van 
confl icten in gezinnen voorafgaand aan de echtscheiding blijkt volgens Booth en 
Amato, dat kinderen uit gezinnen met veel confl icten op de lange duur beter af zijn 
als hun ouders scheiden, dan wanneer hun ouders getrouwd blijven. Het ontbin-
den van huwelijken met weinig confl icten had daarentegen een negatieve invloed 
op kinderen, zowel psychisch als sociaal.11 

Ondanks de ingrijpende gebeurtenissen die met het overlijden van een ouder of 
met echtscheiding gepaard gaan, benadrukken diverse onderzoekers dat kinderen 
zich na de crisisperiode vanwege echtscheiding of overlijden van een ouder weer 
herstellen.12 Maar welke ervaringen hebben de dochters uit dit onderzoek nu met 
het wegvallen van hun vader? Hoe hebben de dochters met een jong overleden 
vader hun verlies ervaren? Wat betekende het wegvallen van hun vader voor de 
dochters van gescheiden ouders? 
 Allereerst vertellen enkele dochters over het overlijden van hun vader en de ge-
volgen daarvan voor hun verdere leven. Daarna komen de dochters van gescheiden 
ouders aan het woord. Zij namen soms twee keer afscheid van hun vader: eerst 
toen hun vader uit huis ging en daarna defi nitief na zijn overlijden. Vervolgens 
komen de ervaringen van de dochters met het opgroeien in een gezin zonder vader 
ter sprake. Welke herinneringen hebben zij hieraan en wat betekende dit voor hun 
leven? Aan het eind van dit hoofdstuk worden in een terugblik de belangrijkste 
bevindingen beschreven. 



156

6.2 ALS VADERS OVERLIJDEN

In de verhalen van de dochters over het overlijden van hun vader spelen emoties 
een belangrijke rol. Er was veel verdriet rond en na zijn overlijden, maar ook het 
niet kunnen of mogen delen van emoties komt regelmatig ter sprake. De dochters 
uit dit onderzoek leefden in een tijd waarin het tonen van emoties werd verbonden 
met statusverlies. In het privé-leven en onder intimi golden normen van fl inkheid 
en waardigheid en leed iemand gezichtsverlies als verdriet, angst of woede getoond 
werden. “Men moest zijn verdriet ‘waardig’ dragen, hetgeen erop neerkwam dat 
men er zo weinig mogelijk van liet blijken”, aldus Wouters.13 Deze houding was 
ook terug te vinden in rouwadvertenties die in de jaren vijftig veelal bestonden uit 
zakelijke en vormelijke mededelingen waarin alleen het allernoodzakelijkste aan de 
openbaarheid werd prijsgegeven.14

 Het overlijden van de vader vormde een keerpunt in het bestaan van de dochters 
uit dit onderzoek en dit kon, naast verdriet en woede die dat met zich meebracht, 
ook leiden tot verlatingsangst en verlies van gevoelens van veiligheid. Van de ze-
ventien dochters met een jong overleden vader waren drie dochters jonger dan vier 
jaar toen hun vader overleed, zes waren vier tot acht jaar; vier waren acht tot twaalf 
jaar en vier dochters waren twaalf tot zeventien jaar bij zijn overlijden. Een dochter 
verloor zoals in de inleiding beschreven is, twee keer haar vader. 

Hierna vertellen vier dochters over verschillende ervaringen met het overlijden 
van hun vader en de betekenis hiervan voor hun leven. Eerst vertelt Sylvia over 
de gevolgen van de zelfdoding van haar vader in 1954. Haar vader kwam uit een 
vooraanstaande familie. Hij was econoom, dronk stevig en had moeite met het 
behouden van een baan. Daarna komt Gerda aan het woord. Ze groeide op in 
een boerderij in een gereformeerd gezin. Haar vader overleed in 1943 onverwacht 
in zijn slaap. Ze was toen dertien jaar. Vervolgens krijgt Corrie het woord. Haar 
vader overleed in 1952 toen ze drie jaar was. Haar vader werkte als tuinder en was 
aangesloten bij een streng reformatorische stroming. Ten slotte vertelt Tiny over de 
gevolgen van het overlijden van haar vader in 1957, ze was toen zestien jaar. De 
vader van Tiny werkte in een fabriek. 

‘Een soort grauwe paraplu van schaamte’
Sylvia omschrijft haar vader als ‘de warmtebrenger’ in het gezin. Toen hij van zijn 
werkgever te horen had gekregen dat zijn tijdelijke contract niet verlengd werd, 
heeft hij de nacht daarop een einde aan zijn leven gemaakt. ‘Op een keurige manier. 
Hij had al langer slaappillen gespaard en heeft die ingenomen’, aldus Sylvia. De vol-
gende morgen heeft haar moeder de huisarts gebeld. ‘Nou toen was zelfmoord nog 
niet een al te handige doodsoorzaak. Dus de huisarts heeft gezegd dat het een hartaanval 
is geweest, wat heel vriendelijk van hem geweest is. Waar mijn moeder ook mee naar 
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kennissen en zo uit de voeten kon’. De volgende morgen nam Sylvia afscheid van haar 
vader. ‘Geef hem maar een kus’, zei haar moeder tegen haar. Sylvia is een enthousiaste 
verteller, maar deze laatste zin spreekt ze heel langzaam en vormelijk uit. Ze laat 
zo de stem van haar moeder doorklinken. Over deze kus vertelt ze: ‘En dat is een 
vervelende herinnering, want hij was koud’. 
 Na zijn overlijden mocht er niet meer over haar vader gesproken worden. ‘Het 
woord papa mocht niet meer genoemd worden. Dat betekende dat wij allemaal op een 
eilandje zijn gekomen en het allemaal voor ons zelf hebben moeten verwerken. Ik weet 
wel dat mijn moeder mij wel eens mee naar bed nam en dat zij ’s nachts wel eens huilde. 
Maar als ik dan daar iets over zei, dan hield ze ook meteen op met huilen’. Als Sylvia 
hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Wij hebben dat niet met elkaar gedeeld. Ik denk dat dat 
voor ons allemaal, ook voor ons samen, heel slecht is geweest. Zij heeft dus ook in haar 
eentje daar wat mee moeten doen. Later heeft ze mij wel verteld over mijn vader, maar 
dat waren feitelijke dingen. Ze heeft nooit over emotionele dingen willen praten. Ze 
heeft ook nooit over de zelfmoord willen praten’. 
 Nadat haar oudere broer en zuster uit huis waren gegaan, bleef Sylvia alleen 
achter met haar moeder. ‘Als ik denk aan vroeger, dan voel ik een soort grauwe paraplu 
van schaamte over dat huis. Naast ons woonde ook een weduwe, daartegenover woonde 
ook een weduwe. Het was een mooi weduwenhoekje. Maar dat waren nette weduwes, 
want die mannen waren gewoon overleden. Ik heb pas gehoord dat mijn vader zelf-
moord heeft gepleegd toen ik een jaar of dertien was. Maar ik heb altijd gevoeld dat er 
iets mis was. Ergens hing die schaamte’. 
 Het overlijden van haar vader heeft Sylvia haar hele leven parten gespeeld: ‘Ik 
ben getraumatiseerd en dat zit er nog. Er zitten gewoon littekens die zo open kunnen’, 
vertelt ze in tranen. ‘Ik kan ineens bevlogen worden door ongeloofl ijke boosheid op mijn 
vader: Jezus kerel, klote, hoe durf je zoiets te doen terwijl je zo’n gezin achterlaat. Dat is 
één kant. En de andere kant is dat hij het element gezelligheid, warmte, emotionaliteit, 
genieten inbracht. En dat was ook weg op het ogenblik dat hij er niet meer was. Dat is 
een soort van amputatie. Er zit boosheid en er zit verdriet’. 
 Door omstandigheden rond de dood van een ouder is het voor kinderen vaak 
moeilijk om op het tijdstip van de dood te rouwen.15 Ze zijn te jong of zoals bij Syl-
via, er was een groot taboe rond de zelfdoding van haar vader en op het tonen van 
verdriet. Later kan dan toch het verlies ten volle tot bewustzijn komen. “Ondanks 
het feit dat de aanleiding voor het huidige verdriet een ander en verschillend verlies 
is dan dat van de kindertijd, realiseerden de meesten zich dat ze in feite rouwden 
om een lang geleden gestorven en diep gemiste ouder”, aldus Harris.16 Dit over-
kwam Sylvia toen ze veel later na het overlijden van een familielid intense verdrie-
taanvallen kreeg. ‘Toen ben ik me gaan realiseren dat er nog een beerput zit van heb ik 
jou daar en ga daar maar eens wat mee doen’. Tot die tijd had ze dit verdriet ‘keurig 
allemaal weggestopt’, zoals ze zelf zegt. Op haar vijftigste kwam de woede. ‘Kijk, je 
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kunt wel erover oordelen van dat is geen nette manier van doen, dat is niet netjes wat 
hij gedaan heeft. Maar dat is wat anders dan woede werkelijk in je voelen, dat als een 
golf naar boven komt met gvd’s erbij’.
 Taboes lijken de jeugdjaren van Sylvia te beheersen. De zelfdoding van haar va-
der was taboe en moest verborgen blijven en er was een taboe op het uiten van emo-
ties. Het taboe op het tonen van verdriet betekende voor het gezin, dat ieder het 
verdriet over de dood van de vader alleen moest verwerken. Sylvia maakt bovenal 
duidelijk hoe er in het verwerken van het overlijden van haar vader verschillende 
fases waren.

‘Omslag in de veiligheid van ons bestaan’ 
Als Gerda aan het overlijden van haar vader terugdenkt, zegt ze: ‘Dat heeft een 
enorme omslag in de veiligheid van ons bestaan gegeven’. Haar vader overleed plotse-
ling, haar oudere zuster heeft hem gevonden: ‘Altijd als ik dat schilderij van Edvard 
Munch zie van “De Schreeuw”, dan hoor ik die schreeuw van mijn zuster boven. En ik 
wist ook direct dat het helemaal mis was’. 
 Gerda brengt het overlijden van haar vader in verband met voortekenen. Toen 
haar vader korte tijd voor zijn overlijden een familielid zag terugkomen uit een 
concentratiekamp, was hij helemaal van streek: ‘Die oom die is helemaal kapot terug-
gekomen. Die liep zo krom, zei mijn vader, dat de voorkant van zijn jas over de grond 
ging’. Dit heeft haar vader zo aangegrepen, dat hij later tegen zijn zuster gezegd zou 
hebben: ‘Ik zou wel ontbonden en met Christus willen zijn’. Gerda licht toe: ‘Dat is 
oude bijbelse taal’. Gerda vertelt nog over een tweede voorteken. Haar vader voelde 
zich een dag voor zijn overlijden grieperig. Hij riep zijn oudste knecht bij zich en 
besprak met hem het zaaischema voor het komend seizoen, terwijl haar vader an-
ders alleen het werk voor één dag met hem besprak. 
 Na het overlijden van haar vader begon de moeder van Gerda een kruideniers-
winkel. Na enige tijd  probeerde een weduwnaar met twee zwakbegaafde kinderen 
haar moeder voor zich te winnen. Maar Gerda wilde hier niets van weten: ‘Er was 
al van alles gebeurd in ons leven, al die onzekerheid’. Toen ze ten einde raad hiermee 
naar de dominee ging, kreeg ze te horen: ‘Maar dat is ook een christenmens, daar mag 
jij niet iets van zeggen. En die kinderen dat zijn ook kinderen van God’. Als ze hieraan 
terugdenkt, zegt ze met een diepe zucht: ‘Ik kan er nog wel kwaad om worden. Ik 
heb me zo in de steek gelaten gevoeld toen’. Toen haar moeder met trouwplannen met 
deze man kwam, schakelde Gerda met succes familieleden in om haar moeder van 
dit idee af te brengen. 
 Geloof en kerk zijn met het levensverhaal van Gerda verweven als ze vertelt over 
voortekenen in ‘oude bijbelse taal’ en de hulp die ze tevergeefs zocht bij een vertegen-
woordiger van een kerk. Er zijn ook gevoelens van schaamte toen de weduwnaar, 
ook nadat haar moeder hem had afgewezen, haar toch bleef volgen en boodschap-
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pen in haar winkel deed. ‘Dan was ik wel eens boven op de slaapkamers aan het werk 
en dan zag ik een hele rij buurvrouwen die net even de stofdoek uit moesten slaan om te 
kijken. Nou toen was ik dan achttien, negentien, ik geneerde me wild’. Het overlijden 
van haar vader vormde duidelijk een omslag in de veiligheid van haar bestaan.

‘Een beetje onzichtbaar zijn’
Corrie is het jongste kind in een groot gezin. Haar vader behoorde tot de Paauwea-
nen, een streng reformatorische stroming17. Als gevolg hiervan had haar vader de be-
grafenisverzekering beëindigd. Corrie: ‘Hij had het gevoel dat hij dat niet meer mocht, 
dus dat heeft hij allemaal opgezegd. Ja, zich niet realiserend waar hij zijn gezin in stortte’. 
Haar vader had via zijn werkgever een ziektekostenverzekering, maar zat niet in het 
verlengde ziekenfonds. ‘Dus dat gold dan maar zes weken. Toen had je zo’n loper van 
het ziekenfonds, een man die langs komt. En die had zo’n medelijden eigenlijk met mijn 
moeder, die zei: nou, dan doen we alsof we niet weten dat je man ziek is en dan doe ik 
je in die verzekering’. Deze handelwijze heeft de loper uiteindelijk zijn baan gekost. 
‘Toen kwamen ze er toch achter dat die man natuurlijk te snel overleed’, aldus Corrie.
 Kort nadat haar vader overleden was, kreeg haar moeder een ernstig ongeluk en 
werd ze lange tijd in het ziekenhuis opgenomen. ‘Er werd tegen ons nooit veel gezegd 
eigenlijk in die tijd. Maar je pikte heel veel op en vooral de sfeer denk ik, die toch wel 
heel angstig was’. Als Corrie hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Je hele leven houd je toch wel 
een soort scheidingsangst. Dat je denkt, mijn vader was zo weg ineens als kind, je moe-
der was ineens weken weg weer’. Deze angst heeft ze gehouden. ‘Op de een of ander 
manier ben ik zo bang dat me ook iets afgenomen wordt’, aldus Corrie.
 Het overlijden van haar vader en de gevolgen daarvan leidde ertoe dat Corrie een 
beetje onzichtbaar wilde zijn. ‘Je voelt je ergens wel altijd schuldig. Dus zorg vooral dat 
jij niet nog meer ellende veroorzaakt. Een beetje onzichtbaar zijn’. En er is verdriet: 
‘Jammer dat je eigenlijk verdriet had om iemand die je nooit gekend had. Dat is heel 
gek, maar dat kan dus wel’. 
 Het bijzondere in het verhaal van Corrie is dat ze zich schuldig voelt over de 
gevolgen van besluiten van haar vader waar ze als driejarige geen enkele schuld aan 
kan hebben. Ze wil niet nog meer ellende veroorzaken en verbindt dit met de wens 
om onzichtbaar te zijn. In het gezin waar Corrie opgroeide, werd weinig met elkaar 
gedeeld maar de sfeer in het gezin maakte des te meer indruk op haar. Het overlij-
den van haar vader en kort daarna de ziekenhuisopname van haar moeder hadden 
tot gevolg, dat Corrie haar hele leven ‘een soort scheidingsangst’ heeft gehouden. 
 In de voorgaande verhalen waren vooral gevoelens van verdriet, boosheid, schuld 
en schaamte te horen. Het verboden gevoel van opluchting dat Harris beschrijft, 
kwam eenmaal voor, namelijk in het verhaal van Tiny.
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‘Mijn wens werd verhoord’
Tiny: ‘Ik was altijd bang voor hem. Ook omdat hij zo opvliegend was. Hij sloeg. Hij 
bedreigde me. Dan zei hij: zeg niks aan je moeder hoor, want anders gebeuren er rare 
dingen. Zo dus. Hij heeft me gelukkig niet verkracht hoor, maar ja, allemaal rare spelle-
tjes. Als mijn moeder dan wegging, dan was ik verschrikkelijk bang om met hem alleen 
te blijven. En toen dacht ik, ik hoop maar dat hij dood gaat. Mijn wens werd verhoord, 
want hij ging ook dood. Dus voor mij was het een bevrijding’. 
 Een paar jaar na zijn overlijden heeft Tiny aan haar moeder verteld wat haar 
overkomen was. Tiny: ‘Die heeft meteen zijn foto weggehaald uit de kamer en meteen 
weggeborgen. Ze zei: je had het tegen me moeten zeggen. Ja maar ik dorst niks te zeggen’. 
Voor Tiny waren er dus gevoelens van opluchting toen haar vader overleed. Zij 
droeg het geheim van incest met zich mee en durfde dit pas na zijn overlijden aan 
haar moeder te  vertellen. 

Voor alle dochters vormde het overlijden van hun vader een keerpunt in hun leven. 
Er was groot verdriet dat regelmatig niet getoond of gedeeld mocht worden. Ze 
voelden zich in de steek gelaten, ze verloren hun gevoel van veiligheid en kregen last 
van verlatingsangst. Geheel in de lijn met Wouters18 klinkt het taboe op het uiten 
van gevoelens in de jaren vijftig door. Verdriet mocht vaak niet getoond of gedeeld 
worden. Maar vele jaren later kon het verborgen verdriet onaangekondigd in alle 
hevigheid naar boven komen. 
 De dochters vertelden ook over gevoelens als schaamte en schuld die Harris19 
omschreef als “verboden gevoelens”. Maar voor de dochters hebben deze gevoe-
lens een andere achtergrond. Zo waren gevoelens van schaamte niet, zoals Harris 
beschreef, verbonden met langdurige ziekte of overlijden van een ouder, maar met 
de gevolgen van het overlijden van de vader. De nieuwe status van een moeder als 
alleenstaande moeder en weduwe en de reacties daarop uit de omgeving, konden 
aanleiding geven tot gevoelens van schaamte. En schuldgevoel, waarover een doch-
ter vertelde was niet verbonden met het gevoel zelf tekort geschoten te zijn, maar 
zich schuldig voelen vanwege een besluit van haar vader voor zijn overlijden. Alleen 
bij een dochter die te maken kreeg met incest is na het overlijden van haar vader 
sprake van een verboden gevoel van opluchting, zoals Harris dat heeft omschreven. 
 Sylvia is de enige dochter in dit onderzoek van wie de vader een einde aan zijn 
leven heeft gemaakt. Van de andere vaders zijn zes overleden ten gevolge van een 
lever-, darm-, nier- of longaandoening, zes overleden aan kanker, drie vaders zijn 
onverwacht overleden zonder duidelijke doodsoorzaak en één vader is overleden na 
een hersenbloeding. 
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6.3  DOCHTERS OVER DE ECHTSCHEIDING VAN HUN OUDERS 

Dochters van wie de ouders gescheiden zijn, hebben intense herinneringen hier-
aan. Daar waar de dochters met een overleden vader hun vader defi nitief verloren, 
kregen de dochters van gescheiden ouders na de problemen die gepaard gingen met 
de echtscheiding van hun ouders, te maken met een vader die weliswaar niet meer 
bij hen in huis woonde, maar met wie ze toch een band voelden. Na het overlijden 
van hun vader namen ze pas defi nitief afscheid van hem.  
 In de levensverhalen van de dochters van gescheiden ouders zijn vier patronen 
te herkennen. Allereerst de confl icten voorafgaand aan, tijdens of na de echtschei-
ding. Daarnaast was er de verwijdering met hun vader als gevolg van de echtschei-
ding. Sommige dochters laten horen hoe de echtscheiding van hun ouders een 
onverwerkt deel van hun leven is, dat ze soms pas later verwerken. En ten slotte is 
er het twee keer verliezen van de vader: na de echtscheiding en daarna defi nitief na 
zijn overlijden. Van de zestien dochters van gescheiden ouders waren drie dochters 
jonger dan vier jaar toen hun ouders scheidden, vier waren vier tot acht jaar, zeven 
waren acht tot twaalf jaar en twee dochters waren twaalf jaar of ouder toen hun 
ouders scheidden.
 Hierna komen drie dochters aan het woord die ieder over een ander aspect van 
de echtscheiding van hun ouders vertellen. Allereerst komt Lia aan het woord. Haar 
vader was kunstenaar. Daarna vertelt Wilma over de echtscheiding van haar ouders. 
Ze was elf jaar toen haar ouders in 1954 scheidden. Ten slotte komt Rina aan het 
woord. Haar vader werkte als los werkman. 

‘Je eet je er doorheen’
Lia is de oudste dochter in een gezin met veel confl icten. Zij omschrijft haar vader 
als een driftkop: ‘Hij sloeg zo vaak, heel impulsief altijd en zonder waarschuwing en 
altijd van achteren. En dat deed hij vaak. Ik herinner mij dat ik nog met Joop schar-
relde dat als hij achter mij kwam of zoiets, dat ik deze neiging had’. Lia laat zien wat 
er toen gebeurde: ze krimpt in elkaar. ‘Het was de eerste keer dat ik mij dat bewust 
realiseerde dat ik dat deed. Waarschijnlijk omdat hij ook een man was, dat denk ik. Ik 
kan anders niet de koppeling leggen’. Maar tegelijkertijd bewaart Lia liefdevolle herin-
neringen aan haar vader. ‘Hij was kaal en als hij in een stoel zat en ik stond erachter, 
dan ging ik zo zijn hoofd aaien. Dat vond hij altijd heerlijk. Dus ondanks dat hij lellen 
gaf ’, aldus Lia. 
Haar vader probeerde een wig tussen haar moeder en de kinderen te drijven. ‘Hij 
begon dingen te zeggen als: het is een zieke vrouw, ze kan er niets aan doen, je moet het 
haar niet kwalijk nemen en dat soort opmerkingen. Maar je woont wel bij haar. Dat 
is sowieso gek. Dat vind je toch raar. Je denkt toch bij jezelf: wat bedoelt hij daar toch 
mee?’ Mensen die na de echtscheiding voor haar vader hadden gekozen, namen dit 
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soort uitspraken over. ‘Dan hoor je zeggen: ja, je moeder is een beetje ziek’. Haar vader 
schreef brieven die buren dan aan de straatkant voor het raam moesten zetten. ‘Dus 
als daar een brief stond, dan wisten wij: er is wat van pappa. Dan konden we aanbellen 
en die brief afhalen. Hij stookte. Ik bedoel dingen als vals, achterdochtig, haatdragend, 
plak ik allemaal op hem. Echt hoor, ik ben zeer gebeten op hem. Het was niet altijd even 
erg hoor. Maar als ik erover praat, merk ik dat dat toch wel zo leeft’. 
 Haar vader overleed vele jaren later. Een week na zijn overlijden riep Lia haar vader 
ter verantwoording en rekende met hem af. Lia: ‘Hij ging dood dus. Opeens was hij 
dood. Paf. Ik herinner me dat ik voortdurend met dat doodgaan van hem bezig was. Ik 
stak steeds straten over zonder uit te kijken en reed door stoplichten. Toen ik dat voor de 
zoveelste keer gedaan had, ben ik gaan zitten aan de dijk. Ik heb me toen heel erg gecon-
centreerd en hem opgeroepen. Het leek net of hij daar echt stond. En dan ben ik met hem 
gaan praten. Dat heeft me zo goed geholpen. Ik heb het voor mijn gevoel echt uit kunnen 
praten. Hij gaf geen antwoord, hij keek weg en gaf geen antwoord. Hij deed schutterig. Hij 
begon een beetje slap te praten. Het was duidelijk voor me, nam hem dat niet eens meer 
kwalijk. Het was zo duidelijk. Zo was het. Ik heb er toen een punt achter gezet. En ik moet 
eerlijk zeggen, ik heb daarna nooit meer last gehad. Het was echt een soort bevrijding’. 
 Toen ze deze ervaring aan haar moeder vertelde, zei haar moeder: ‘Hij stond afge-
wend omdat hij er natuurlijk helemaal niet was’. Maar Lia is het daar niet mee eens: 
‘Nee, zeg ik, mam dat is niet zo. Dat is het beeld dat in mij ontstond. Ik stond hem 
niet te verzinnen. Hij ontstond. En ook de manier waarop, dat ontwijkende gedoe, niet 
eerlijk dus. Ik kreeg geen partij terug. Ik kreeg gewoon geen antwoord. En dat ontstond 
natuurlijk door wat ik van hem in mij had. Maar ik was er wel van af. Je eet je er 
doorheen hè. Het is iets van er doorheen eten’. 
 De vader van Lia lijkt nogal onberekenbaar. Het ene moment was er een hoge 
mate van intimiteit, maar op het andere moment kon hij onaangekondigd slaan. 
De gevoelens jegens haar vader zijn dan ook tegenstrijdig: enerzijds angst voor 
een onverwachte uitval en anderzijds liefdevolle momenten van samenzijn. Maar 
bovenal uit Lia verontwaardiging over de manier waarop haar vader in de periode 
rond de echtscheiding probeerde tweespalt in het gezin te zaaien en haar moeder 
tegenover anderen in een kwaad daglicht probeerde te plaatsen. De wijze waarop 
Lia na het overlijden van haar vader de regie in eigen hand nam en defi nitief met 
hem afrekende, is uitzonderlijk. Opmerkelijk is hoe ze het intieme moment met de 
afrekening van haar vader, deelde met haar moeder en hoe verschillend moeder en 
dochter dit beoordeelden. 

‘Een gat dat je een beetje wegduwt’
De vader van Wilma werkte bij een groot bedrijf en was daar ‘een man van aan-
zien’. Maar tegelijkertijd omschrijft ze haar vader als ‘een boender’, een ‘rokkenjager’. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd haar moeder ernstig ziek en moest naar een 
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sanatorium. Wilma werd toen ondergebracht in een pleeggezin. Ze was acht jaar 
toen ze weer naar huis mocht. ‘Toen dacht ik: lekker een vader en een moeder en ge-
zellig met elkaar. Dat bleek dus een heel groot misverstand. Want mijn ouders hadden 
constant ruzie. Het was niet leuk thuis’. Haar ouders scheidden drie jaar later. Als 
ze aan de echtscheiding van haar ouders denkt, zegt ze: ‘Het is eigenlijk een beetje 
een gat dat je een beetje wegduwt als het ware. En nogmaals, niet omdat het niet leuk 
was, maar ik heb het gewoon weggeduwd, verschillende dingen. Gewoon de narigheid 
duw je gewoon een beetje weg. Dan denk je: nou ja oké, gelukkig zijn er ook nog leuke 
dingen in het leven. En dat vergeten we dan maar’. Haar vader hield wel contact met 
Wilma, maar ze heeft hier geen prettige herinneringen aan: ‘Als ik jarig was, dan 
kwam mijn vader heel even boven. En mijn moeder die liep met gekromde tenen rond. 
Maar ze deed het voor mij, want ik was jarig en mijn vader wilde mij feliciteren. Ik 
heb een bloedhekel aan verjaardagen daardoor gekregen, en nog. Dat was niet leuk. Dat 
was altijd een brokje spanning’. 
 Haar vader overleed plotseling. Wilma: ‘Ik heb samen met mijn moeder afscheid 
van hem genomen toen hij was overleden. En dat was een heel dramatisch moment. 
Want toen ik daar met mijn moeder was, kon ik zien dat ze zo vreselijk van hem hield. 
Dat afscheid nemen, het defi nitieve. Kijk toen ze nog gescheiden waren, toen zag ze hem 
nog wel eens. Hij leefde nog, dus het was voor haar: nou hij is er nog. Maar toen was het 
daadwerkelijk, hij is overleden. Toen heb ik ook dat verdriet gezien van haar. Het was 
ook heel dramatisch. Hij was nog veel te jong, 48’. 
 Wilma heeft ervoor gekozen om de narigheid in haar jeugdjaren weg te duwen 
en te bedekken met meer plezierige ervaringen. In haar levensverhaal benadrukt ze 
de spanning doordat zij zich tijdens bezoeken van haar vader ingeklemd voelde tus-
sen haar ouders. Na het overlijden van haar vader merkte ze hoe haar moeder ook 
na de echtscheiding van haar vader was blijven houden en zag ze het verdriet van 
haar moeder toen ze samen met haar afscheid van hem nam. 

‘Een duivels dilemma’
Rina is de enige dochter die een echtscheiding tussen haar ouders forceerde. Rina 
over haar vader: ‘Mijn vader was een redelijke schuinsmarcheerder. Hij kon het niet 
met één vrouw. Het was een fl ierefl uiter. Ook vrolijk, hij had ook hele leuke kanten. 
Maar het was echt iemand die gewoon eigenlijk altijd achter de vrouwen aan zat. Als 
hij wegbleef bleef hij drie, vier maanden, een half jaar, gewoon weg en dan kwam hij 
helemaal berooid terug, dan was al het geld op’. Tijdens zijn afwezigheid verbleef haar 
vader bij andere vrouwen. ‘Maar hij wist natuurlijk dat ze een veilige haven was voor 
hem’. Rina omschrijft haar vader ook als een optimist. ‘Hij liep te fl uiten en hij had 
een plezier. Heel veel mensen vonden hem erg leuk. Ze begrepen er ook niets van dat 
mijn moeder het zo moeilijk had met hem. Want dat kon helemaal niet’. Maar in het 
gezin toonde hij zijn andere kant: ‘Want als mijn moeder ook maar iets zei wat hem 
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niet aanstond, nou dan mepte hij er op los. Als hij ’s avonds de straat in kwam, dan 
hoorden we aan het deuntje dat hij fl oot of we ons muisstil moesten houden of dat we 
gewoon normaal ontspannen konden zijn’. 
 Rina stelde haar moeder na de zoveelste escapade van haar vader voor de keuze: 
‘Op een gegeven moment was hij dus ook weer weggeweest en na verloop van een maand 
of drie kwam hij weer berooid terug. En toen heb ik tegen mijn moeder gezegd: mam 
je kunt doen wat je wil, je moet het zelf weten, maar als hij terugkomt, ga ik echt weer 
naar opa en oma. Want dat wil ik niet meer. Ik kon het niet hebben, dat mens dat leed 
eronder, die werd geslagen. Het was gewoon een vreselijke man’. Haar moeder besloot 
uiteindelijk om te scheiden. Als Rina hieraan terugdenkt, zegt ze lachend: ‘Dus 
achteraf heb ik nog wel eens gedacht van, ben ik nog de schuld ook’. Rina steunde haar 
moeder bij de echtscheiding: ‘Want ze deed niets anders dan huilen, dus ze had een 
steuntje nodig. Dus ik was het steuntje van mijn moeder, ik ging mee naar de gemeente, 
de sociale dienst, naar de rechtbank’. 
 Haar moeder is altijd aan haar vader blijven denken. Rina: ‘Toen ze op haar 
sterfbed lag, zei ze: hoe zou het toch met hem zijn? En toen heb ik tegen haar gezegd: 
mammie als je hem zien wilt, dan haal ik hem, al moet ik hem uit de hel sleuren. Nee, 
ze wou hem niet meer zien, maar ze was eigenlijk toch wel benieuwd hoe het met hem 
zou zijn’. Als Rina eraan terugdenkt hoe ze haar moeder voor de keuze stelde, zegt 
ze: ‘Dat heeft haar toen wel heel erg in een tweestrijd gebracht. Achteraf denk ik van, ik 
heb haar voor een duivels dilemma geplaatst’.
 De vader van Rina lijkt twee gezichten te hebben: buitenshuis was hij de vrolijke 
en opgewekte man, maar binnenshuis zorgde hij ervoor dat zijn vrouw en kinderen 
bang voor hem waren. Maar bij de vader van Rina was het gedrag voorspelbaar: ze 
konden aan het deuntje dat hij fl oot horen wat hen te wachten kon staan. 
 Het bijzondere aan het verhaal van Rina is dat zij als dochter zelf grenzen stelde 
aan de relatie tussen haar ouders. Nadat ze jarenlang aan heeft moeten zien hoe 
haar moeder door haar vader bedrogen en mishandeld werd, forceerde ze een echt-
scheiding en begeleidde haar moeder daarbij. 

De meeste dochters beschrijven de periode die voorafging aan de echtscheiding 
van hun ouders als een turbulente tijd met soms hoogoplopende ruzies. Bij de 
echtscheiding is regelmatig  verontwaardiging over het gedrag van vaders te horen. 
Na de scheiding moesten de dochters de relatie met hun ouders en in het bijzon-
der met de vader die buitenshuis woonde, opnieuw defi niëren. Maar ondanks alle 
problemen rond de echtscheiding zagen enkele dochters hoe hun moeder van hun 
vader was blijven houden. 
 De levensverhalen laten zien hoe sommige dochters van gescheiden ouders twee 
keer afscheid moesten nemen van hun vader. De eerste keer toen de vader het gezin 
verliet, maar dan konden vader en dochter elkaar nog wel ontmoeten. Na het over-
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lijden van de vader was er het defi nitieve afscheid. Ieder afscheid ging gepaard met 
andere emoties. 

Als meest voorkomende reden voor de echtscheiding van de ouders wordt over-
spel genoemd. Zeven dochters vertelden dat hun vader een relatie met een andere 
vrouw had en twee moeders hadden een relatie buiten het huwelijk. Daarnaast 
werd als reden voor echtscheiding regelmatig een verband gelegd met de Tweede 
Wereldoorlog. Twee dochters vertelden dat hun vader Duitse sympathieën had, na 
de oorlog geïnterneerd was en dat hun ouders daarna scheidden. Van drie doch-
ters waren de ouders uit elkaar gegroeid. Bij één vader was alcoholisme de reden 
tot echtscheiding. De moeder van een andere dochter is alleen met haar vader ge-
trouwd vanwege de naamgeving, korte tijd later verdween hij. Soms ook waren er 
meerdere redenen voor de echtscheiding van hun ouders. De oorzaken waarover de 
dochters vertelden komen min of meer overeen met de uitkomsten van een enquête 
in 1952. Daaruit komt naar voren dat 30% van de geënquêteerden als oorzaak zag 
“zij pasten niet bij elkaar”, 27% dacht dat “ontrouw” de belangrijkste oorzaak van 
echtscheiding was en 6% bracht de oorzaak van echtscheiding in verband met de 
oorlog, werken in Duitsland, militaire dienst, diensttijd in Indonesië.20

DOCHTERS VAN GESCHEIDEN OUDERS MOETEN ZICH VERANTWOORDEN

Uit een enquête in 1958 onder jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar blijkt dat drie-
kwart van de geënquêteerde jongeren vond dat echtscheiding toelaatbaar is. “Maar 
voor velen geldt daarbij als voorwaarde, dat er geen kinderen zijn”. Vooral neder-
lands-hervormde en buitenkerkelijke jongeren vonden echtscheiding toelaatbaar, 
maar voor rooms-katholieke jongeren was echtscheiding veel minder aanvaard-
baar.21 Maar wat betekende deze min of meer afwijzende houding jegens echtschei-
ding in gezinnen met kinderen voor de dochters uit dit onderzoek?
 Lia ondervond dat een buurmeisje niet met haar mocht spelen. ‘Die moeder hield 
het af bij de voordeur. Ik mocht daar niet spelen. Dat deed ze niet, dat wilde ze niet. 
Ik heb met die kinderen gespeeld heel even en toen op een gegeven ogenblik was het in 
één keer afgelopen. Ze keek heel streng en naar beneden. Uiteraard want ik was klein’. 
En Wilma vertelt hoe ze op school een beetje met de nek werd aangekeken: ‘Van 
ach die arme Wilma, kind van gescheiden ouders. Ik voelde me altijd een beetje zielig 
natuurlijk want iedereen had het zo gezellig thuis, behalve ik dan’. Wilma brengt de 
reacties uit haar omgeving op het eenoudergezin waarin ze opgroeide, niet in ver-
band met afwijzing maar met ‘een beetje zielig’ en stelt haar situatie tegenover die 
van andere kinderen die het met twee ouders thuis wel gezellig hebben. Maar het 
kan ook anders. Zo koos Fleur ervoor om het feit dat haar ouders gescheiden waren 
voor zichzelf te houden. ‘Ik denk ook niet dat het iets is waar ik meteen mee voor de 
draad kwam als ik bij ouders van vriendjes thuis kwam’. Als Fleur terugdenkt aan 
deze tijd, zegt ze: ‘Dus ik was een buitenbeentje. En je hoort er toch liever een beetje 
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gewoon gezellig bij zoals iedereen het allemaal heeft. Het was niet dat ik mij daar nou 
echt voor schaamde, maar ik had het ook wel anders willen meemaken’. 
 Enkele dochters kregen van hun moeder instructies mee hoe ze op vragen moes-
ten reageren. Hierover vertellen Trees en Ina. 

‘Mijn vader is op wilde-berenjacht’
Trees zat op een rooms-katholieke school: ‘Ja, dat was heel vervelend. Want we kre-
gen ook catechismusles en dan moest je die vragen beantwoorden. En ik kreeg altijd de 
vraag: waardoor wordt het huwelijk ontbonden? Het huwelijk wordt alleen door de 
dood ontbonden hè. Dat is dan het antwoord erop. Want God heeft dat verbonden en 
dat mag een mens niet verbreken’. Trees had het gevoel dat zij altijd die vraag kreeg. 
’Dat je er echt op aangekeken werd. Ja. Want het hoorde niet natuurlijk hè. Alsof je er 
als kind iets aan kon doen. Daar kon je niets aan doen’. 
 Ook klasgenootjes riepen Trees ter verantwoording. ‘We werden op school als kind 
er ook op aangekeken dat je ouders gescheiden waren. Dus we zeiden eigenlijk ook niet 
dat ze gescheiden waren. Dan vroegen ze: waar is je vader, is je vader er niet? En dan 
had mijn moeder bedacht: jullie vader is op wilde-berenjacht. Dus dan zeiden we: mijn 
vader is op wilde-berenjacht. En dat was hartstikke interessant natuurlijk hè. Ja, maar 
hij was er nooit’, vertelt Trees lachend. 

‘Wij hebben geen vader meer’
De moeder van Ina geeft eveneens instructies mee. ‘Iemand zei: heb jij dan geen va-
der? Toen zei ik: nee, ik heb geen vader. Dan zei mijn moeder naderhand: jij hebt wel 
een vader, alleen hij woont niet meer bij ons. Zeg voortaan maar van wij hebben geen 
vader meer, dan hoef je niet uit te leggen dat ik gescheiden ben. Hij kan dan ook gewoon 
dood zijn. Ze zegt: als er dan iemand vraagt, is hij dan dood, dan zeg je maar gewoon: 
nee, mijn ouders zijn gescheiden’. Ina kreeg ook te maken met sociale uitsluiting. ‘De 
kinderen speelden ook niet met ons. Ik denk dat dat toch ook weer met die scheiding te 
maken had’, vertelt Ina. ‘Dat was ergens toch een schande. Dus wij werden een beetje 
gemeden, wij gingen met die kinderen in die buurt niet om’. 

De dochters van gescheiden ouders werden tijdens hun jeugdjaren dus op ver-
schillende manieren geconfronteerd met afwijzing door hun omgeving. Ze werden 
uitgescholden door leeftijdgenoten, werden buitengesloten en een dochter had het 
idee dat leerkrachten haar in een hoek wilden drijven. Om dit soort reacties te 
voorkomen kozen sommige dochters ervoor om niet te vertellen dat hun ouders 
gescheiden waren, terwijl enkele andere dochters van hun moeder instructies mee-
kregen. Iedere keer moesten de dochters vanwege de echtscheiding van hun ouders 
hun houding bepalen.
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6.4 VERLOREN EN TERUGGEVONDEN VADERS

In diverse publicaties is aandacht besteed aan de positie van de vader na een echt-
scheiding. Volgens Wolters kan de positie van de vader na echtscheiding op drie 
manieren in diskrediet komen of beschadigd worden. Allereerst is er de vader die 
zichzelf verdonkeremaant. Deze vader distantieert zich ongeïnteresseerd van het 
kind of verwerpt op een agressieve manier zijn vrouw en kinderen. Hij zoekt geen 
contact meer en laat niets meer van zich horen. De tweede manier waarop de po-
sitie van de vader in diskrediet kan raken, ontstaat wanneer de moeder het kind 
afhoudt van contact met de vader. Zij belemmert de bezoekregeling en maakt ander 
contact onmogelijk. De moeder sluit de vader uit en creëert een beeld van de nega-
tieve, slechte vader. Ten slotte kan de vader tekort worden gedaan door het besluit 
van de (kinder)rechter over de toewijzing van kinderen en de omgangsregeling.22  

Hetherington en Kelly richtten hun aandacht op veranderingen in betrokken-
heid van de vader. Hieruit komt naar voren dat betrokkenheid van vaders bij hun 
kinderen tijdens het huwelijk geen goede voorspeller is van hun houding na de 
echtscheiding. Zij onderscheiden vier groepen vaders. Allereerst vaders die tijdens 
hun huwelijk sterk betrokken waren bij hun kinderen en dit bleven na de echt-
scheiding. Dan waren er vaders die weinig aandacht aan hun kinderen besteedden 
tijdens het huwelijk en na de echtscheiding. De derde groep bestond uit vaders die 
als “divorce-activated fathers” getypeerd kunnen worden: zij raakten na de echt-
scheiding meer betrokken bij hun kinderen. De vierde groep kan omschreven wor-
den als “divorce-deactivated fathers”. Deze vaders verlieten hun ouderlijke rol na 
de echtscheiding.23 

Na deze verschillende perspectieven op de positie van vaders na echtscheiding 
rijst de vraag welke positie de vaders van de dochters uit dit onderzoek innamen 
en welke patronen daarin herkenbaar zijn? Eerst komt Jos aan het woord. Haar 
ouders zijn gescheiden toen ze één jaar was. Daarna vertellen Ellen en Natasja kort 
hoe hun vader verdween. De ouders van Ellen scheidden toen ze drie jaar was. 
Natasja was twee jaar toen haar ouders scheidden. Haar moeder hertrouwde en 
toen Natasja negen jaar was, scheidde haar moeder voor de tweede keer. Ten slotte 
komt Merel aan het woord. Zij neemt als dochter van een ongehuwde moeder een 
bijzondere positie in. 

‘Zo, zei ze, dat was je vader’
Bij Jos hield haar moeder het contact met haar vader af. Later vond zij een brief 
van hem. Jos: ‘Die kwam vanuit de gevangenis. Dat weet ik nog, want ik zie het nog. 
Ik heb het echt zelf gelezen, anders zou je het niet geloven. En toen schreef hij dat hij 
ging komen om het kind wat zij onder haar hart gedragen had te zien. Dat is dus nooit 
gebeurd want toen ben ik afgevoerd’. Jos ging toen een aantal weken naar een kinder-
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tehuis. ‘En waarom weet ik nou dat mijn vader langs geweest is? Toen ik terugkwam 
en op straat speelde, toen vertelden de kinderen in de straat dat er een man geweest was 
die zei dat hij mijn vader was. Toen is de politie ook nog geweest want die heeft hem 
weggehaald. Ja, daarom weet ik het’. 
 Een paar jaar later liep er aan de overkant van de straat een man die steeds naar 
boven keek. Jos: ‘Ik stond voor het raam te kijken. Toen zei ik: mam wat loopt daar 
een man, die kijkt hier zo naar boven? Toen deed ze het raam omhoog. Kijken, kijken. 
Zo, zei ze, dat was je vader. Dat was het’.
Later heeft Jos haar vader toch nog één keer gezien: ‘Toen ik ging trouwen, toen moest 
je dus ook als je 21 was, nog toestemming vragen’. Nadat Jos had aangebeld bij het 
huis waar haar vader woonde, deed een vrouw open. ‘Toen vroeg ik naar mijn vader. 
Nou die was er wel, die zou ze dan even roepen. Die kwam en toen zag ik een mannetje 
waar ik een nachtmerrie van kreeg later. Toen zei ik dus wie ik was: nou ik kom toe-
stemming voor mijn huwelijk vragen. Hij zegt: hoezo? Toen begon hij over mijn moeder. 
Hij zei dat ik op kon donderen, dat ik nooit naar hem omgekeken had. Nou ik wist niet 
dat dat mijn taak was, maar goed. Ik heb het geloof ik een beetje verdrongen, want ik 
weet nog dat ik op een gegeven moment weggegaan ben en dat ik die straat uitgelopen 
ben en om de hoek ben gaan zitten. Daar heb ik heel erg zitten huilen’.
 Toen haar vader overleed, gebeurde er iets bijzonders. ‘Je gelooft het niet, dat is 
ook wel weer een apart verhaal. Daarom geloof ik dat dingen aan elkaar vasthangen. 
Ik heb een idee dat dingen samenhangen, dat dingen niet op zich staan’. Dan vertelt 
Jos wat er gebeurde toen ze samen met haar man met het vliegtuig terugkwam van 
vakantie: ‘Toen had ik een heel raar gevoel. Iets van onheil, onheilgevoel had ik. En toen 
kregen we storm, dus dat was echt heftig. We moesten in de riemen vastzitten de hele reis 
terug. Dus ik denk, dat zal het wezen’. Toen ze thuis kwamen lag er een briefj e op 
tafel: ‘Dat mijn vader is overleden. Daar had ik helemaal niet aan gedacht natuurlijk. 
Ik moest de politie in zijn woonplaats bellen. Dat heb ik gedaan en toen kwam er dus 
iemand van de politie thuis. En ik was een maand of zes, zeven zwanger, ik had dus al 
een beetje een buikje. En die man die vroeg of ik de begrafenis ging betalen. En ik zie het 
me nog doen’. Jos klopt op haar buik. ‘Ik zeg: nee, die man moet mijn eerste hemd nog 
betalen. Ik ga de hemden van mijn kind betalen en niet de begrafenis van hem. Toen 
zei die man: dat is hard. Ik zeg: het is maar hoe je het bekijkt’. 
 Jos heeft evenals Wilma sommige episodes uit haar leven een beetje verdrongen. 
Haar verhaal gaat over verwachtingen waaraan niet voldaan werd. Als haar vader 
Jos wil zien, verhindert haar moeder dit. Als Jos haar vader later een keer ontmoet, 
wordt ze geconfronteerd met verwachtingen van hem. En als haar vader overleden 
is, verwacht de politie dat ze zijn begrafenis zal bekostigen. 
 In het levensverhaal van Jos tekent zich de tweede vorm af van de vader in 
diskrediet: haar moeder belemmert ieder contact met haar vader. Jos is ervan over-
tuigd dat ‘dingen aan elkaar vasthangen’, zoals ze dat omschrijft. (Voor)gevoelens 
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van onheil verbindt ze met het overlijden van haar vader. Dat is een opvallende 
constatering die Jos niet als enige doet. Enkele andere dochters van gescheiden ou-
ders vertelden eveneens over ervaringen waarin een onbewuste verbondenheid met 
hun vader tot uitdrukking komt. 

De eerste twee vormen waarop vaders volgens Wolters in diskrediet worden ge-
bracht, kunnen ook samengaan. Dit overkwam Ellen. Haar vader liet nooit meer 
iets van zich horen en haar moeder hield het contact af. Ellen: ‘Ik heb nooit contact 
gehad, maar hij heeft ook dus nooit contact verder gezocht. Daar werd ook niet over 
gepraat. Daar wilde ze ook niet over praten’.
 De derde vorm van in diskrediet brengen van een vader is te horen in het levens-
verhaal van Natasja: ‘Kijk mijn moeder was een buitenlandse. Ze wilde scheiden toen 
ik tweeënhalf  was. Toen wilde mijn vader en zijn familie mij houden, dus van mijn 
moeder afnemen. En dat wilde of kon mijn moeder niet. Zij heeft toen voor de recht-
bank verklaard dat hij de vader niet was. Terwijl ze getrouwd was. Ze heeft hem uit de 
ouderlijke macht laten zetten’. Hier had de moeder dus de biologische vader van haar 
dochter buitenspel gezet. 
 Na deze verhalen van dochters van gescheiden ouders, volgt ten slotte het ver-
haal van Merel die als dochter van een ongehuwde moeder vertelt over de ontmoe-
ting met haar vader.

‘Ik heb nu een vader en een moeder’
Voor Merel betekende het ontdekken van haar biologische vader een keerpunt in 
haar leven. Als ze terugdenkt aan de eerste ontmoeting met haar vader, zegt ze: ‘Op 
dat moment wist ik bij wie ik ook genetisch gezien hoorde. En dat gaf mij een gevoel 
van evenwicht. Dat heeft me ook een stuk rust gegeven. Ja, dat is heel belangrijk voor 
mij geweest’. 
 Merel is samen met een goede vriend haar vader gaan opzoeken. Ze kan zich die 
dag nog precies herinneren. ‘Het regende de hele dag dat het goot. Op de terugweg zei 
ik tegen mijn vriend: ik voel me net als een pasgeboren baby, ik heb nu een vader en een 
moeder. Het was goed’. Haar moeder wist niet dat ze op zoek was naar haar vader. 
‘Dat had ik nooit verteld. Ik wist wel dat er heel veel verdriet zat, dus wij spraken er 
eigenlijk nooit over. Ze zei altijd: ik hoop dat het hem goed is gegaan. Meer zei ze er 
niet van’. Op de terugweg besloot ze om haar moeder direct te gaan vertellen over 
de ontmoeting met haar vader. ‘Wij gingen bij een pizzeria wat eten. En mijn vriend 
trakteerde mij op een ijsje, een kinderijsje. Waarop de ober die wel zag dat wij iets feeste-
lijks hadden, zei: mevrouw is in verwachting? Nou ik was 36, het had nog wel gekund. 
Ik zeg: nou nee dat niet. Omdat ik kind van een vader en moeder was, kreeg ik dat ijsje 
met een parapluutje’. 
 Toen Merel bij haar moeder was, zei ze: ‘Ik kom je wat vertellen. Ik dorst het woord 
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vader niet aan te duiden. Ik zeg: ik ben op zoek gegaan en ik ben vandaag bij hem 
geweest. Wij stonden samen in de keuken en ik had een fotootje van hem’. Het was een 
vrij recente foto. ‘Daar was hij al een oudere man op. En toen liet ik haar dat fotootje 
zien en toen zei ze: ja, ik heb toch veel van hem gehouden. Ze heeft daar verder weinig 
over gesproken. Het heeft bij haar innerlijk heel veel teweeggebracht’. 
 Bij Merel heeft de vader zich al voor haar geboorte verdonkeremaand. Maar haar 
verhaal laat zien dat verdonkeremanen alleen bij de gratie van de ander kan plaats-
vinden. Toen Merel er in slaagde om haar vader op te sporen, kon ze hem alsnog 
ontmoeten. Haar verhaal laat bovenal zien hoe de biologische band met haar vader, 
ondanks zijn afwezigheid vanaf haar geboorte, toch belangrijk voor haar was. 
 In haar verhaal wordt ook duidelijk hoe ingewikkeld het delen van intieme ge-
voelens tussen moeder en dochter was. Over het verdriet van haar moeder werd niet 
gesproken. En Merel durft het woord “vader” in aanwezigheid van haar moeder 
niet uit te spreken. Maar ondanks alles laat haar moeder liefde doorklinken voor de 
verdwenen vader van haar dochter.  

De verschillende posities die vaders volgens Wolters na een echtscheiding kunnen 
innemen of toegewezen kunnen krijgen, komen alle drie in de levensverhalen van 
de dochters voor. De meeste vaders zouden in navolging van Hetherington en Kelly 
het best omschreven kunnen worden als “divorce-deactivated fathers”. Zij hadden 
na de echtscheiding weinig of geen contact met hun dochter, soms uit eigen keuze, 
soms omdat de moeder dit tegenhield. Opmerkelijk is dat, ondanks de afwezig-
heid van de meeste vaders door wat voor oorzaak dan ook, er toch een onzichtbare 
verbondenheid tussen vaders en dochters kan zijn. Deze band bleek soms diepe 
emoties op te roepen. 

6.5 GEZINNEN ZONDER VADER

‘Als kind zijnde zat ik natuurlijk op school en op de kleuterschool wordt er iets voor 
vaderdag en voor moederdag gemaakt’. Aan het woord is Mieke. Haar vader was 
zeeman en is in 1949 overleden. Ze was toen vier jaar. ‘En dat zal ik nooit vergeten, 
toen zat ik bij nonnen op de kleuterschool, dat de zuster zei van: jij hoeft niks te maken 
voor vaderdag. Dat heeft mij zo’n pijn gedaan. Dat blijft je altijd bij. Want waarom? 
Ja, je hebt toch geen vader’. De zuster reikte haar toen een oplossing aan: ‘Toen zei 
ze: maar maak dan maar iets voor opa. Maar ja, die had ik ook niet. Want opa van 
moederskant was al overleden en mijn vaders vader was er niet. Nou dan hoefde ik niks 
te maken. Toen wilde ik toch iets maken en dan zei ik: dan geef ik het wel aan mijn 
moeder’. Maar de zuster is het niet eens met haar voorstel: ‘Nee, dat hoeft niet want 
je hebt geen vader meer’. Als Mieke hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dat voelde ik altijd 
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als een geweldige vernedering, hoe ze dat konden zeggen tegen een kind’. Dit voorval 
heeft veel indruk op haar gemaakt. ‘Toen werd het me verboden om iets te maken door 
die zuster en dat is het pijnlijke geweest’. Mieke staat met deze ervaring rond vaderdag 
niet alleen. Ook enkele andere dochters vertellen hoe de viering van deze dag, in de 
vaderloze gezinnen waarin ze opgroeiden, kon leiden tot moeilijke en verdrietige 
situaties in hun jeugdjaren. Maar ook voor hun latere leven kon het opgroeien in 
een gezin zonder vader gevolgen hebben. Alvorens hier verder op in te gaan, wordt 
eerst stilgestaan bij enkele functies van vaders in gezinnen zoals die in de literatuur 
zijn beschreven. 

De vader-dochterrelatie kenmerkt zich volgens Kooy kort samengevat door ver-
plichting tot bijstand, gehoorzaamheid en respect jegens de vader, en spel tijdens 
de jeugdjaren verbonden met een levenslang incesttaboe.24 Onder invloed van de 
moderne menswetenschappen veranderde volgens Sevenhuijsen het beeld van het 
vaderschap langzamerhand van leidinggevend en autoritair vaderschap naar vader-
schap dat meer was gericht op kameraadschap, gezinsdemocratie en psychologische 
identifi catie. Deze veranderingen gingen gepaard met een beeld van gelijkwaardig-
heid van man en vrouw. Het sociale vaderschap werd de norm. Kinderen zouden 
te allen tijde een man nodig hebben die de vaderrol kan vervullen maar dat hoefde 
niet per se de biologische vader te zijn. De moderne pedagogiek gaf “nog steeds aan 
de vader de taak om het kind in te wijden in de buitenwereld en om de lijn en orde 
aan te brengen in de opvoeding, als aanvulling of als correctie op de zorg van de 
moeder”, aldus Sevenhuijsen.25

In de literatuur zijn naast deze beschrijvingen van vaderschap door Kooy en Se-
venhuijsen ook andere functies van vaders geschetst. Mooij onderscheidt in de lijn 
van de psychoanalyse drie vormen van vaderschap. Allereerst de symbolische vader, 
de naam-van-de-vader, en zijn bemiddelende rol jegens de wet. Daarnaast de ima-
ginaire vaderfi guur met wie het kind een idealiserende, rivaliserende en ambivalen-
te verhouding van het “duele type” heeft, zoals Mooij dit omschrijft. En ten derde 
de reële biologische vader. De feitelijke vader is dan een “mixtum compositum” van 
deze drie elementen. Hij is de reële vader voorzover hij de biologische vader is. Hij 
fungeert als imaginaire vader met wie het kind in een ambivalente relatie is verwik-
keld. En als symbolische vader heeft hij een bemiddelende rol jegens de wet door 
zijn bestaan als vader. Over de ontwikkeling van kinderen in eenoudergezinnen 
zonder vader schrijft Mooij: “Het is niet essentieel of er al dan niet een feitelijke 
vader is, maar of er voor de vader een plek is dan wel een eventueel lege stoel: een 
vacature”. Als er geen vacature is, dan “is er geen lokaliteit buiten de duele relatie 
moeder-kind, en blijft het kind gevangen binnen dit relatiepatroon”, aldus Mooij.26 
De functie van de vader blijft dus belangrijk, ook al is hij niet aanwezig. 

Knijn belicht evenals Sevenhuijsen vanuit feministische hoek het vaderlijk ge-
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zag. Knijn gaat in haar redenering nog een stapje verder. Zo blijkt volgens haar 
dat er “noch theoretische noch empirische gronden aanwezig zijn om de noodzaak 
van de aanwezigheid van de vader te beargumenteren”. Deze uitspraak betekent 
voor haar niet dat de aanwezigheid van de vader volstrekt overbodig is. Knijn pleit 
ervoor dat er ruimte ontstaat waarbinnen vrouwen en mannen hun eigen verant-
woordelijkheden ten opzichte van kinderen kunnen bepalen. ‘‘Niet de mate waarin 
vrouw en man, anders en complementair, voldoen aan hun sekse-rol bepaalt hun 
ouderlijke talenten. Die talenten hangen vooral samen met de mate waarin zij zich 
verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van kinderen”, aldus Knijn.27 Zo is de 
functie van de vader vanaf de jaren vijftig veranderd van een vader die een aantal 
duidelijke taken jegens kinderen heeft te vervullen tot een vader waarvoor bij afwe-
zigheid toch een plek moet zijn, dan wel een ouder die zich verantwoordelijk voelt 
voor kinderen.

In Nederland deed Rijksen in 1955 als één van de eersten onderzoek naar de 
“sociale en psychologische aspecten der gezinsonvolledigheid”. Hij onderzocht of 
er een verband aangetoond kon worden tussen eenoudergezinnen en gedragsmoei-
lijkheden van kinderen, met name asociaal gedrag, en tussen gezinsonvolledigheid 
en de psychische gesteldheid van kinderen. Rijksen kwam in dit onderzoek tot de 
conclusie dat gezinsonvolledigheid en een mogelijke samenhang met de psychische 
gesteldheid van het kind statistisch een indiff erente factor is.28

Vanaf de jaren tachtig verschijnen er meer onderzoeksrapporten over de eff ecten 
van het opgroeien van kinderen in eenoudergezinnen. Zo komt Gerritsma vanuit 
een psychoanalytische visie op basis van literatuurstudie tot de conclusie dat “het 
voor de ontwikkeling van het kind van belang is dat het opgroeit in relatie tot 
twee volwassenen die met elkaar in een liefdevolle relatie zijn” en dat het “voor de 
vorming van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van het kind, met name de 
vorming van de geslachtelijke identiteit, van belang is dat één van die twee volwas-
senen een man, een vader is”.29 Maar uit ander onderzoek komt naar voren dat het 
ontbreken van vaders juist iets kan toevoegen. Zo blijkt dat zowel jongens als meis-
jes van wie de ouders gescheiden waren, meer androgyne eigenschappen toonden 
dan het standaardgemiddelde. Dit zou volgens Van Gelder “kunnen betekenen dat 
het leven met één ouder de vanzelfsprekendheid van de traditionele geslachtsrol-
len ter discussie stelt, en dit ongeacht het geslacht van de ouder en ongeacht het 
geslacht van het kind”.30 En Stevenson en Black ten slotte komen op grond van een 
meta-analyse naar de betekenis van de vader voor de ontwikkeling van de sekserol 
tot de conclusie dat er juist geen verschillen waren tussen vrouwen van wie de vader 
aanwezig dan wel afwezig was.31 

Over de functie van de vader voor de ontwikkeling van de sekserol wordt dus 
nogal verschillend gedacht. Maar welke ervaringen hebben de dochters uit dit on-
derzoek nu met het opgroeien in een gezin zonder vader? Dan blijkt dat er drie pa-
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tronen herkenbaar zijn. Allereerst is er de moeite met autoritaire mannen waarover 
enkele dochters vertellen. Daarnaast is te horen hoe de afwezigheid van een vader 
van invloed was op de ontwikkeling van het vrouwzijn. En ten slotte leggen som-
mige dochters een verband tussen hun sociale vaardigheden en de afwezigheid van 
een vader. Hierna komen enkele dochters hierover kort aan het woord.

AUTORITAIRE MANNEN

Marijke en Carla vertellen over de moeite die zij hadden met autoritaire mannen. 
De vader van Marijke was inspecteur. Hij overleed in 1952 toen ze vier jaar was. 
Na zijn overlijden kreeg ze een voogd toegewezen. Marijke over deze voogd: ‘Die 
had zelf geen kinderen, maar die vatte dat zo serieus op. Ja, dan woon je toch in een 
dorp en in die tijd waren er nozems32 met brommers. Hij kwam bij mijn moeder en bij 
mij, want hij had een klacht. Er was een meisje met een rood jack en een donkere bril 
gesignaleerd in het dorp bij die brommers, bij die nozems. En dat was ik’. Waarschijn-
lijk was iemand anders voor Marijke aangezien, want zij hoorde niet bij die groep. 
Marijke: ‘Ja en dan kwam hij daarmee op de proppen en ik al bozer. Want hij bemoeide 
zich met mijn leven’. 
 Ook Carla vertelt over haar problemen met een man die zijn autoriteit wilde 
laten gelden. Toen zij na de middelbare school werd uitgezonden naar het buiten-
land, kwam ze in een gastgezin met een vader die wilde bepalen wat zij mocht. ‘Die 
man die presteerde het om af en toe te zeggen: heb je je huiswerk dan wel af en laat mij 
dat even zien? Om mij te zeggen dat ik ergens dus niet heen kon. En toen dacht ik: god, 
god, wat erg, wat erg als je een vader in huis hebt’. Ze realiseerde zich toen: ‘Het is 
ook wel heel makkelijk als je alleen maar één ouder hebt of een moeder die je meer zelf 
verantwoordelijkheid voor je leven geeft’. 
 Deze moeite met autoritaire mannen was niet alleen te horen bij enkele dochters 
met een jong overleden vader, maar ook dochters van gescheiden ouders vertelden 
hierover. Na het wegvallen van hun vader waren zij niet gewend aan een man die 
zijn autoriteit in het gezin wilde laten gelden. En het valt deze dochters zwaar als ze 
hiermee later toch geconfronteerd worden. 

VROUWZIJN

Twee dochters brengen de afwezigheid van hun vader in verband met de ontwikke-
ling van hun vrouwzijn. ‘Ik zie me nog staan. Ik sta op de bovenverdieping’, herinnert 
Lia zich. ‘Ik was ongesteld natuurlijk, overal altijd maandverband. Dat maandverband 
moest gewassen worden. Er was nog geen weggooi. En er hing een rekje met allemaal bh’s 
en onderbroekjes. En dan kwam er beneden een man. Mam had toen een paar keer een 
man die op haar afkwam. Dat ik dacht van: oh een man, god een man en er hangen 
hier allemaal bh’s en onderbroeken’, vertelt ze lachend. ‘En dat ik toen dacht: een man, 
wanneer krijg ik dat ooit eens in mijn leven, want dat bestaat ook nog. Dus van mijn 
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elfde tot mijn achttiende, dat je zonder man leeft’. Als ze terugdenkt aan deze tijd, zegt 
ze: ‘Nou vreselijk zeg. Dat je echt verlangt daarnaar, naar hét man. Daarom snap ik 
eigenlijk wel dat ik op de eerste de beste man gevallen ben’. Voor Lia is het dus vooral 
het verschijnsel man dat ze in haar jeugdjaren heeft gemist en ze verbindt dit direct 
met haar verlangen naar een man.

Gerda brengt het overlijden van haar vader in verband met haar ontwikkeling 
tot vrouw. Als zij aan haar leven terugdenkt, zegt ze: ‘Dan heb ik, denk ik ontzettend 
weinig bevestiging als jong meisje, als jonge vrouw gehad van een man zeg maar, van 
een vader. Er is eigenlijk nooit iemand geweest die zegt van: goh wat ben je een mooie 
meid of zo, zonder dat daar een hoofdstuk erotiek van een of ander bij kwam’. Toen 
een jongen verliefd op haar was, durfde ze daar niet op in te gaan. ‘Ik durfde denk 
ik de liefde niet aan. Dus dat is gewoon niks geworden, terwijl ik toch daar heel erg 
van onder de indruk was. En dat was gewoon omdat ik met dat hoofdstuk niet om kon 
gaan’, aldus Gerda, die hiermee de uitspraak van Gerritsma over het belang van de 
beschikbaarheid van de vader voor de vorming van de geslachtelijke identiteit in 
de adolescentiefase33 bevestigt: “Zij heeft van de vader de verzekering nodig dat hij 
haar, zonder haar uit eigen behoefte te veel voor zich te claimen, ziet als een jonge, 
zich ontwikkelende vrouw, zodat zij er vertrouwen in kan hebben dat jongens van 
haar leeftijd haar ook zullen accepteren”, aldus Gerritsma.34 

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Twee dochters leggen een relatie tussen de afwezigheid van een vader en het ont-
wikkelen van sociale vaardigheden. Zij benadrukken ieder een totaal andere kant. 
Wilma zegt hierover: ‘Je bent natuurlijk wel door die scheiding, denk ik, toch wel 
anders. Want je hebt natuurlijk nooit een echte man in huis gehad. Het zijn altijd 
vrouwen geweest hè, dus mijn moeder, mijn zusje en ik. We hebben altijd vrouwen on-
der mekaar gehad. Niet dat ik niet weet hoe met mannen om te gaan, maar het is toch 
anders denk ik. Ik denk dat als je met broers bent opgegroeid en een vader, dat je anders 
in het leven staat dan dat je alleen maar met vrouwen bent opgegroeid. Denk ik hoor’. 
Als ik haar vraag waar ze dan aan denkt, zegt ze: ‘Ik denk dat je dan wat weerbaarder 
bent tegenover mannen. Ik ben wel makkelijk, ik neem alles gewoon makkelijk op. Ik 
vecht niet zo gauw terug. Ik verdedig me ook niet, ik vind het allemaal wel gauw best. 
Een beetje zacht eigenlijk, zo’n vrouwenhuishouding. Je bent niet gewend om te knok-
ken. En dat is denk ik wel belangrijk geweest’. 
 In het verhaal van Wilma is herhaaldelijk te horen hoe zij haar uitspraken omkleedt 
met ‘denk ik hoor’ of ‘denk ik’. Ze illustreert door haar woordkeuze zo de inhoud van 
wat ze vertelt. Haar voorzichtige formuleringen sluiten aan bij haar uitspraak over de 
vrouwenhuishouding waarin ze is opgegroeid ‘een beetje zacht eigenlijk’. 
 Betty benadrukt juist een andere kant. Zij heeft van jongs af aan gezien dat vrou-
wen alles zelf kunnen. ‘Ik had een vriendin en die zei eens tegen mij: jij denkt dat man-
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nen gewoon mensen zijn. Ik heb nooit hoeven te bewijzen, niet ten opzichte van broer-
tjes, niet ten opzichte van een vader. We konden alles zelf. Je kwam een heel enkele keer 
spierkracht tekort, maar dat was dan ook het enige’. Betty groeide na het overlijden 
van haar vader ook op in een vrouwenhuishouden. ‘En dat heeft een soort natuurlijke 
emancipatie tot gevolg gehad’. Haar moeder had als motto: ‘Met slim kom je ook heel 
ver. Dus ik denk dat het feit dat ik echt in een echt vrouwenhuishouden opgegroeid ben, 
dat dat wel invloed heeft gehad’. Betty komt later via haar werk in aanraking met de 
vrouwenemancipatiebeweging: ‘Ik dacht: waar maken jullie je druk over? Dat sprak 
me heel weinig aan’. Voor Betty leidde de afwezigheid van haar vader tot zelfvertrou-
wen. Haar moeder had haar laten zien dat vrouwen alles zelf kunnen. 

Het opgroeien in een gezin zonder vader betekende voor dochters uit dit onderzoek 
soms dat zij al op jonge leeftijd een houding hiervoor moesten vinden. Maar ook in 
hun latere leven kwamen zij soms voor situaties te staan, waarin hun jeugdervarin-
gen in een gezin zonder vader een rol speelden. De omschrijvingen van de functies 
van de vader, zoals die in de literatuur te vinden zijn, gaan maar ten dele op voor 
de dochters uit dit onderzoek. De verantwoordelijkheid voor het wel en wee van 
de kinderen werd toch bijna uitsluitend gedragen door de moeder. Doordat vaders 
grotendeels afwezig waren, konden ze geen leidinggevend en autoritair vaderschap, 
waarover Kooy schrijft, uitoefenen. Maar tegelijkertijd wordt uit de verhalen van 
enkele dochters duidelijk hoe zij, door het ontbreken van de autoriteit van hun 
vader in hun jeugdjaren, soms moeite hebben met autoritaire mannen die een va-
derfunctie willen vervullen. 
 De dochters werden veelal niet door hun vader, maar door hun moeder in de 
buitenwereld ingewijd. En dan blijkt hoe verschillend de gevolgen hiervan kun-
nen zijn voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Enerzijds is te horen over 
een “zachte” levenshouding die in verband gebracht wordt met het opgroeien in 
een vrouwengezin, terwijl anderzijds de afwezigheid van een vader juist verbonden 
wordt met een zelfstandige houding en zelfvertrouwen. Maar ook was te horen hoe 
de ontwikkeling tot vrouwzijn en relatievorming van de dochters soms beïnvloed 
werden door de afwezigheid van hun vader. Deze uiteenlopende ervaringen van 
dochters die opgroeiden in een gezin zonder vader laten zien hoe zijn afwezigheid 
de levens van dochters op verschillende manieren kon beïnvloeden. 

6.6 TERUGBLIK 

Het verlies van de vader vanwege zijn overlijden, echtscheiding van ouders of onge-
huwd moederschap vormde een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de doch-
ters uit dit onderzoek. Ze groeiden daarna op in een eenoudergezin met een moe-
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der aan het hoofd en moesten een weg vinden in een samenleving waarin zij een 
uitzonderingspositie innamen en afweken van de norm.

Het overlijden van de vader op jonge leeftijd vormde een keerpunt in het leven 
van de dochters en ging gepaard met verdriet, woede en soms verontwaardiging en 
schaamte. Ze voelden zich in de steek gelaten, konden te maken krijgen met verla-
tingsangst of gevoelens van onveiligheid. 
In de verhalen van de dochters komt duidelijk naar voren hoe tijdgebonden opvat-
tingen over het omgaan met emoties zijn. Zij groeiden op in een periode waarin 
verdriet zo min mogelijk aan de buitenwereld getoond mocht worden en intieme 
gevoelens weinig in het gezin gedeeld werden. Dit had regelmatig tot gevolg dat zij 
het verlies van hun vader alleen moesten verwerken. Verdriet en boosheid kwamen 
soms later en op onverwachte momenten naar boven. 

Ook de dochters van gescheiden ouders kwamen in een moeilijke periode van 
hun leven terecht. Voorafgaand aan de echtscheiding waren er vaak hevige confl ic-
ten en na de scheiding moesten zij de relatie met hun ouders opnieuw vorm geven. 
De meeste vaders kunnen het best omschreven worden als “divorce-deactivated fa-
thers”, ze verdwenen naar de achtergrond. Het kwam ook voor dat moeders contact 
tussen vader en dochter belemmerden. 

Dochters waren verontwaardigd over het gedrag van hun vader en voelden zich 
na de echtscheiding soms in het nauw gedreven. Sommige dochters verwerkten de 
echtscheiding en de relatie met hun vader intens in hun latere leven. De dochters 
moesten vaak twee keer afscheid nemen van hun vader: na de echtscheiding ver-
dween hun vader grotendeels uit hun dagelijks leven en daarna defi nitief na zijn 
overlijden. Maar ondanks de vaak langdurige afwezigheid van hun vader konden 
dochters toch een diepe band met hem voelen, die soms na zijn overlijden sterk 
werd beleefd. 

Dochters vergelijken het eenoudergezin waarin ze opgroeiden soms met gezin-
nen met twee ouders waar het naar hun zeggen gezelliger was. Regelmatig is er 
na het wegvallen van de vader sprake van sociaal isolement. Bij de dochters met 
een jong overleden vader kon het gaan om isolement in het gezin zelf omdat hun 
moeder niet wilde praten over het verlies van hun vader. Dochters van gescheiden 
ouders kregen veelal te maken met uitsluiting door hun sociale omgeving. Enkele 
dochters moesten aan hun omgeving verantwoording afl eggen voor de afwezigheid 
van hun vader en kregen hiervoor van hun moeder zelfs een opdracht mee hoe zij 
zich moesten verweren. 
 Opmerkelijk is dat de dochters het opgroeien in een gezin zonder vader heel 
verschillend hebben ervaren. Soms hebben ze in hun jeugdjaren moeite met autori-
taire mannen die de vaderrol willen overnemen. Maar het komt ook voor dat doch-
ters de afwezigheid van een vader verbinden met beperkingen in de ontwikkeling 
van hun vrouwzijn. Terwijl de dochters een biologische vader en een symbolische 
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vader hadden, kon de imaginaire vader een bijzondere invulling krijgen na zijn 
overlijden of vanwege echtscheiding en ongehuwd moederschap. In de verhalen 
van de dochters komt naar voren hoe de ambivalente verhouding met hun vader 
doorwerkte in hun verdere leven. De ontwikkeling van sociale vaardigheden werd 
door de dochters uiteenlopend beleefd, variërend van de gedachte dat ze niet heb-
ben geleerd om voor zichzelf op te komen tot de overtuiging dat vrouwen alles zelf 
kunnen. 
 De levensverhalen van de dochters laten tevens zien dat het nieuwe evenwicht, 
dat is ontstaan na het wegvallen van hun vader, soms door gebeurtenissen later weer 
uit balans kan raken. Terwijl in sociologisch onderzoek de gevolgen van het wegval-
len van de vader op de lange duur lijken te verminderen, laat dit onderzoek zien 
dat psychologische aspecten hiervan soms nog jaren later doorwerken. De dochters 
hebben door het verliezen van hun vader in hun jeugdjaren dus in vele opzichten 
een moeilijke start gehad. In de volgende hoofdstukken is te lezen hoe zij zich ver-
der ontwikkelen. 




