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HOOFDSTUK VII

DE LEVENSLOOP VAN DE DOCHTERS  

DEEL 2: DOCHTERS OVER HUN MOEDER ALS KOSTWINNER

7.1 INLEIDING

Hiervoor hebben in hoofdstuk IV de moeders uit dit onderzoek uitgebreid verteld 
over hun werk. Uit hun verhalen komt naar voren dat ze met gevoelens van tevre-
denheid en voldoening terugdenken aan hun kostwinnerschap. Ze zijn blij dat ze 
het hebben gered om hun gezin te onderhouden en zijn tegelijkertijd trots op het 
werk dat ze verrichtten. Maar ook de dochters uit dit onderzoek hebben meege-
maakt hoe hun moeder moest werken om de kost te verdienen. Hoe hebben zij 
het kostwinnerschap van hun moeder ervaren en hoe kijken zij hierop terug? Deze 
vragen staan centraal in dit hoofdstuk. 

Er bestaan, voor zover bekend, geen beschrijvingen van dochters over hun wer-
kende moeder als kostwinner in de jaren vijftig. Dat is ook niet zo verwonderlijk 
omdat er in die tijd nauwelijks werkende moeders waren die de kost verdienden. 
Wel is in 1957 in een eerder genoemd onderzoek van Schellekens-Ligthart aan 
diverse groepen buitenshuis werkende moeders gevraagd hoe zij dachten dat hun 
kinderen hier tegenover stonden. Hieruit komt een overwegend negatief beeld naar 
voren. Meer dan 80% van de arbeidsters en de kantoor- en winkelbedienden ging 
ervan uit dat hun kinderen - in de woorden van Schellekens-Ligthart - “antipa-
thiek” tegenover hun werk stonden. Onderwijzeressen, kunstbeoefenden en intel-
lectuelen gaven een wat positiever beeld.1 Als de kinderen twaalf jaar en ouder zijn, 
verwachtten de moeders meestal iets minder antipathie van hun kinderen tegenover 
hun werkkring buitenshuis. Schellekens-Ligthart geeft als mogelijke verklaring die 
uit de protocollen naar voren komt “dat kinderen, die enig inzicht hadden in de 
motieven voor het buitenshuis werken van de moeder, zich daardoor gemakkelijker 
bij de situatie konden neerleggen”. Van de in totaal 380 moeders die aan dit onder-
zoek van Schellekens-Ligthart hebben meegewerkt, waren 37 weduwes en negentig 
gescheiden moeders. De meningen van deze weduwes en gescheiden moeders zijn 
echter niet apart onderzocht.2 

In het verlengde van het onderzoek van Schellekens-Ligthart ligt het onderzoek 



180

van Morée ruim dertig jaar later. Zij heeft, zoals in hoofdstuk IV is beschreven, on-
derzocht welke verantwoordingsstrategieën moeders in de jaren vijftig gebruikten 
om de combinatie beroepsarbeid en moederschap praktisch en emotioneel moge-
lijk te maken. Buitenshuis werken door moeders met jonge kinderen was contro-
versieel en de moeders probeerden zo veel mogelijk hun kinderen hierbij te ontzien. 
De uitspraak “Mijn kinderen hebben er niets van gemerkt” vormt dan ook een 
rode draad in de verhalen over de alledaagse gang van zaken thuis en op het werk, 
aldus Morée.3 Dit verschijnsel komt ook naar voren in het onderzoek van Aalten 
bij zakenvrouwen van de vooroorlogse generatie. De vrouwen uit haar onderzoek 
vermeldden nadrukkelijk dat hun kinderen nooit in een leeg huis zijn gekomen.4 
In deze studies staan iedere keer de meningen van de moeders centraal en kwamen 
de ervaringen van de kinderen zelf niet ter sprake. 

In de jaren vijftig werd beroepsarbeid door moeders met jonge kinderen nog 
regelmatig afgekeurd.5 In de jaren daarna worden veranderingen in de levensloop 
zichtbaar. Zo houden vrouwen vanaf de jaren zestig en zeventig veelal op met wer-
ken bij de geboorte van hun eerste kind en gaan weer parttime werken als de kinde-
ren ouder zijn6, terwijl vanaf de jaren tachtig ook meer vrouwen bleven doorwerken 
na de geboorte van een kind.7 
 Met het stijgen van het aantal werkende moeders met jonge kinderen, verschijnt 
meer onderzoek naar de eff ecten van beroepsarbeid van moeders voor hun kinde-
ren. Het gaat vrijwel steeds om studies naar de gevolgen van het buitenshuis werken 
van moeders in gezinnen waar ook de vader werkte. De omstandigheden verschil-
len dus van de moeders en dochters uit dit onderzoek. Om hier toch een indruk 
van te geven worden, voorafgaand aan de verhalen van de dochters over het werk 
van hun moeder als kostwinner, de resultaten van enkele studies besproken.

De invloed van het buitenshuis werken van moeders op hun kinderen is vanuit 
verschillende invalshoeken onderzocht, zoals naar de gevolgen voor het gedrag en 
de cognitieve ontwikkeling van kinderen, de kwaliteit van de moeder-kind relatie 
en de opvattingen over de sekserol. Ook is onderzoek gedaan naar de invloed van 
de houding van moeders ten opzichte van hun werk hierbij. Hierna volgen eerst de 
resultaten van enkele studies naar eff ecten van het buitenshuis werken van moeders 
met zeer jonge kinderen. Daarna komt onderzoek met betrekking tot oudere kin-
deren ter sprake. 

Vanaf de jaren tachtig verschijnen diverse studies naar de gevolgen van het bui-
tenshuis werken van moeders voor zeer jonge kinderen. Zo komt uit een klein-
schalig onderzoek in 1987 onder jonge kinderen van één jaar in gezinnen met 
een vader naar voren, dat eerstgeborenen met een fulltime werkende moeder en 
oppas thuis bij testen relatief vaker “onveilig-ontwijkend” gedrag vertoonden in 
vergelijking met kinderen van wie de moeder thuis was gebleven tijdens het eerste 
levensjaar.8 Een ander kleinschalig onderzoek in datzelfde jaar betrof de invloed 
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van het buitenshuis werken van moeders op de gehechtheid tussen moeder-kind en 
vader-kind. Hier waren de moeders fulltime gaan werken toen hun baby jonger dan 
zes maanden was. De testresultaten van de kinderen laten geen relatie zien tussen 
beroepsarbeid van de moeders en de kwaliteit van de gehechtheid tussen moeders 
en hun dochters, terwijl voor zonen wel verschillen werden gevonden.9 In een stu-
die in 2001 is de invloed van beroepsarbeid van moeders op de cognitieve ontwik-
keling van kinderen onderzocht. Dan blijkt dat het werken van moeders tijdens het 
eerste levensjaar van hun kind negatieve eff ecten heeft op de cognitieve ontwikke-
ling van kinderen. Deze eff ecten bleven bij sommige kinderen tot hun zevende of 
achtste jaar bestaan. Soms kwamen er bij kinderen van de werkende moeders ook 
iets meer gedragsproblemen voor.10 
 Deze studies naar de gevolgen van buitenshuis werken van moeders met jonge 
kinderen geven dus een wisselend beeld. Er waren negatieve eff ecten voor gedrag 
en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen, terwijl er geen gevolgen voor de 
gehechtheid tussen werkende moeders en hun dochters waren. 

De invloed van het buitenshuis werken van moeders voor wat oudere kinderen 
is eveneens onderzocht. Dan blijkt uit een kleinschalig onderzoek in 1968, op basis 
van vragenlijsten en interviews, dat de mate van plezier die moeders aan hun werk 
beleven van invloed lijkt te zijn op hun kinderen. Moeders die met plezier werkten, 
waren minder streng en neigden er toe om hun kinderen bij huishoudelijke taken 
te ontzien. Kinderen van deze moeders waren relatief minder assertief en minder 
eff ectief in de omgang. Moeders die met tegenzin werkten, leken minder bij hun 
kinderen betrokken te zijn en verplichtten hun kinderen te helpen met huishou-
delijke taken. Deze kinderen waren assertief en minder vriendelijk.11 Op basis van 
een literatuurstudie komt Hoff man in 1974 voorts tot de conclusie dat het erop 
lijkt dat kinderen van buitenshuis werkende moeders minder traditionele opvat-
tingen over de sekserol hebben dan kinderen van wie de moeder niet buitenshuis 
werkt. Ze lijken het werken door hun moeder te waarderen en hebben een hogere 
waardering voor de competentie van vrouwen. Vooral als moeders hun werk met 
plezier doen en adequate regelingen treff en voor de dubbele rol die zij vervullen 
en zich daarover niet schuldig voelen, lijkt dit een positief eff ect op kinderen te 
hebben.12 Uit een ander kleinschalig onderzoek in 1985 waarvoor jongeren zijn 
geïnterviewd komt eveneens naar voren dat het voor jongeren belangrijk is dat hun 
moeder met plezier werkt. Zo blijken vijftienjarige jongeren van wie de ouders drie 
jaar daarvoor waren gescheiden, het vooral belangrijk te vinden dat hun werkende 
of studerende moeder dit zelf prettig vindt. “De jongeren hebben er voordeel bij als 
hun moeder opbloeit en vrolijker wordt”, aldus Mansvelt.13

Vanaf de jaren negentig verschijnen er grootschalige studies, op basis van schrif-
telijke vragenlijsten, naar de eff ecten van het buitenshuis werken van moeders voor 
het welbevinden van kinderen. Dan blijkt uit een onderzoek in 1998 in België, dat 
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het al dan niet werken (fulltime of parttime) door de moeder slechts in beperkte 
mate gevolgen heeft en geen directe invloed uitoefent op aspecten als zelfwaarde-
ring, stress en omgevingsbeheersing van hun kinderen. Wel hebben meisjes uit 
arbeidersgezinnen met een fulltime werkende moeder een signifi cant lagere zelf-
waardering dan meisjes van wie de moeder in deeltijd werkt.14 In datzelfde jaar ko-
men Van Doornik en Dronkers in een grootschalige studie naar het eff ect van het 
buitenshuis werken door moeders op het welzijn van middelbare scholieren tot de 
conclusie dat de discussie over de gevolgen van het wel of niet werken van moeders 
voor het welzijn van kinderen achterhaald blijkt te zijn. Voor het welzijn van de 
middelbare scholieren maakt het niet uit of hun moeder buitenshuis werkt en het 
maakt meestal niet uit hoeveel uur zij werkt. Wel lijkt het er op dat, als moeders 
heel veel uren buitenshuis werken, dit in het nadeel van scholieren kan uitpakken. 
Ook het beroep van de moeder kan van invloed zijn op het welzijn van kinderen.15

 De hiervoor beschreven studies waren vrijwel steeds gebaseerd op uitkomsten 
van testen of vragenlijsten. Het gaat in deze onderzoeken vooral om de invloed 
van beroepsarbeid van moeders op gedragskenmerken of aspecten van welzijn van 
kinderen. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de dochters het werk van hun 
moeder hebben beleefd. Welke ervaringen hebben de dochters met het kostwinner-
schap van hun moeder ruim vijftig jaar geleden? Welke herinneringen hebben zij 
aan haar werk? Hoe hebben zij het werk van hun moeder beleefd en in hoeverre 
zijn er verschillen tussen de verhalen van de moeders en de dochters? En als zij te-
rugkijken op hun leven, wat is dan de betekenis van het kostwinnerschap van hun 
moeder voor hun eigen leven? 

In het eerste deel van dit hoofdstuk staan de ervaringen van de dochters met hun 
werkende moeder centraal. Maar niet alle moeders slaagden er in om voortdurend 
met hun werk in het levensonderhoud van het gezin te voorzien. Soms waren zij tij-
delijk aangewezen op fi nanciële steun van instanties of particulieren. De ervaringen 
van de dochters hiermee staan beschreven in de paragraaf “Daling van inkomsten”. 
Daarna wordt ingegaan op de vraag wat de betekenis van het kostwinnerschap van 
de moeders voor de dochters is. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een terugblik. 

7.2 DOCHTERS ZIEN HUN MOEDER WERKEN

Alle dochters haalden herinneringen op aan hun werkende moeder. Ze vertelden 
wat zij zagen als hun moeder aan het werk was, over haar werkplek en collega’s en 
over hun gevoelens hierbij. 
 Van de zeventien dochters van wie de moeder weduwe was, verrichtten zeven 
moeders laaggeschoold werk (in de huishouding, landbouw, voor kostgangers of als 
naaister), zeven waren winkelierster of kleine zelfstandige en de overige drie wedu-
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wes werkten in het onderwijs, de gezondheidszorg of op kantoor. 
 Van de zestien dochters van gescheiden ouders verrichtten zes moeders laag-
geschoold werk (in de huishouding, als handwerkster, strijkster of caissière), vier 
werkten op kantoor, drie werkten in de gezondheidszorg en de overige drie geschei-
den moeders werkten in het onderwijs, als reclametekenares of als technicus. De 
ongehuwde moeder van een dochter deed laaggeschoold werk. 
 Van de in totaal 34 dochters hadden negentien moeders een lager opleidings-
niveau, acht moeders een middelbaar niveau en zeven moeders hadden een hoger 
opleidingsniveau. Er zijn hierbij verschillen naar oorzaak van het kostwinnerschap. 
Van de zeventien weduwes hadden er twaalf een lager niveau, drie een middelbaar 
niveau en twee een hoger niveau. Van de zestien gescheiden moeders hadden zes 
een lager niveau, vijf een middelbaar niveau en vijf een hoger opleidingsniveau. De 
ongehuwde moeder van een dochter heeft een lager opleidingsniveau.16 
 Voor de verhalen van de dochters over het werk van hun moeder is dezelfde 
indeling aangehouden als bij de verhalen van de moeders over hun werk in hoofd-
stuk IV. Allereerst vertellen enkele dochters over hun moeder die als winkelierster 
of kleine zelfstandige de kost verdiende. Daarna komen herinneringen aan moe-
ders die op kantoor werkten ter sprake. Vervolgens komen enkele dochters aan het 
woord met een moeder die in de gezondheidszorg of het onderwijs werkte. Ten 
slotte vertellen dochters over hun moeder die laaggeschoold werk verrichtte. Werk 
“in de mode” en het werk van een moeder als technicus, worden hier niet beschre-
ven omdat te weinig moeders hierin werkzaam waren. 

MOEDERS ALS WINKELIERSTER OF BOERIN

Zeven weduwes verdienden de kost als winkelierster of kleine zelfstandige: vier 
weduwes waren zelfstandig winkelierster, twee waren fi liaalhoudster van een win-
kelketen en een weduwe was boerin. Er lijkt bij deze beroepsgroep een onderscheid 
naar burgerlijke staat te zijn. Alleen de weduwes uit dit onderzoek werkten als win-
kelierster of kleine zelfstandige, terwijl geen van de gescheiden moeders als zodanig 
werkzaam was. Deze tendens is eveneens terug te vinden in de Woningtelling 1956, 
waaruit naar voren komt dat weduwes met beroep, die aan het hoofd van een huis-
houden staan met de zorg voor kinderen, in vergelijking met gescheiden moeders 
veel vaker bedrijfshoofd zijn.17 
 Van de zes weduwes die winkelierster waren, hadden drie een kruidenierswinkel, 
twee hadden een elektrawinkel en één moeder had een winkel in kunstschilderar-
tikelen. Vijf weduwes hadden de winkel of het bedrijf van hun man na zijn overlij-
den voortgezet. 
 Hierna vertelt Betty over de kruidenierswinkel van haar moeder. Daarna komt 
Riet aan het woord. Haar vader was boer en overleed plotseling. Haar moeder, die 
achterbleef met vijf jonge kinderen, zette de boerderij voort. 
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‘Naar mevrouw De Graaf ’ 
De moeder van Betty nam na het overlijden van haar man een verlopen kruide-
nierswinkel over om in haar levensonderhoud te voorzien. Op dat moment had 
haar moeder nog geen middenstandsdiploma en ze moest hier een avondopleiding 
voor gaan volgen. Betty: ‘Ze is daar toen wel gelijk aan begonnen, maar ja, dat was 
een opleiding van anderhalf jaar als ik me goed herinner. Alleen tussen allemaal man-
nen, ja, dat vond ze dus wel heel erg spannend’. Na enige tijd kwam er een inspecteur 
op bezoek die vroeg naar de diploma’s van haar moeder. ‘Mijn moeder vertelde dus 
dat ze die niet had en dat ze daarvoor bezig was. En die man heeft toen heel vriendelijk 
gezegd: dan leg ik uw papieren onder in de la en tegen de tijd dat ze dan weer bovenop 
liggen, dan hebt u uw diploma wel. Dus dat was heel keurig geregeld. En ze heeft het 
dus ook met vlag en wimpel gehaald’.
 Haar moeder was aangesloten bij een inkoopvereniging. ‘Aan het begin van de 
week kwam “de bestelling” zoals dat heette. Dan kwam dus zo’n grote vrachtauto alles 
brengen en dan waren ze toch wel anderhalve dag bezig om dat allemaal weer te verde-
len over vaste plaatsen. Een voorbeeld. In die tijd nog moest er suiker afgewogen worden. 
Je kreeg die vijftig kilozakken binnen en daar moesten dus kilo’s of ponden van gewogen 
worden. Dus als er geen klanten waren dan was dat het werk wat er allemaal gebeuren 
moest. En ’s middags had ze altijd wel even tijd om wat in het huis te doen en alvast 
voorbereidingen te maken voor het eten’. 
 Betty zorgde voor het avondeten vanaf ongeveer haar dertiende jaar: ‘Want ik 
had honger en ik wou om zes uur eten en niet nog eens een keer wachten tot het dan 
opgezet werd’. Na het avondeten ging het werk verder: ‘Dus eerst nog opruimen in 
de winkel, dweilen, want dat moest ook minstens twee, drie keer in de week gebeuren. 
En daarna de administratie doen’. Ook in het weekend werkte haar moeder hieraan. 
’s Zondagsmiddags was ze zo moe dat ze op haar knieën voor de salontafel zat te schrij-
ven omdat ze het in haar stoel niet meer redden kon. Wat bijvoorbeeld standaard was 
’s zondags om een uur of één zei ze meestal: ik ben helemaal niet lekker. Dan zei ik: nee 
hoor, morgen is het weer over als je moet werken. Ja, die zondag was om bij te komen 
hoor’.
 Buiten de openingstijden werd er nog dikwijls door klanten een beroep op haar 
moeder gedaan vanwege de “vergeten boodschappen” waar volgens Betty alle mid-
denstandskinderen over mee kunnen praten. Klantenbinding stond centraal. ‘De 
tijden waren natuurlijk ook anders, maar ook vreselijke service geven. ’s Zondags kwa-
men ze dan nog met een gebraden rollade, die werd dan bij ons op de machine gesneden. 
Dan hadden ze zo veel plakjes. En honderdduizend keer mensen aan de telefoon op 
zondag: mevrouw De Graaf, ik heb visite en ik heb geen koekjes in huis’. Maar het kon 
nog erger. Betty herinnert zich een terugkerend verzoek: ‘Het is zo slecht weer, je zou 
er geen hond doorsturen, zou u Betty even met een half ons vleeswaren willen sturen’, 
vertelt ze lachend.
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 Haar moeder heeft de winkel samen met een winkeljuff rouw opgebouwd. ‘Ik 
herinner me nog als de dag van gisteren dat we voor het eerst duizend gulden omzet had-
den in een week. Dat was werkelijk een feest’. Haar winkel was een begrip in de buurt. 
‘Je had in die tijd nog echt buurtwinkels, hè. Dus de kinderen gingen niet een boodschap 
doen bij de kruidenier, maar die gingen naar mevrouw De Graaf ’. De winkel dreef 
volgens Betty op haar moeder en de winkeljuff rouw. ‘Dus het was ook een soort van 
sociaal, van: nee, wij blijven bij haar kopen, we gaan niet naar Albert Heijn toen die 
in de buurt geopend werd’. Maar aan deze houding van klanten waren ook nadelen 
verbonden. ‘Ik weet ook nog wel dat toen ze haar eerste auto kocht dat we een aantal 
klanten kwijtraakten, want die zeiden: je hebt me nou niet meer nodig’. 
 Het verhaal van Betty laat zien hoe haar moeder als vrouw een uitzondering 
vormde tijdens de opleiding voor haar middenstandsdiploma. Ook tijdens vergade-
ringen van de inkoopvereniging was ze de enige vrouw. ‘Ik weet nog dat mijn moeder 
het aan een kant prachtig vond dat ze altijd alleen in een mannenwereld zat. Aan de 
andere kant weet ik wel dat ze ook altijd met een hoogrood hoofd en vlekken in haar 
hals terugkwam van vergaderingen en dergelijke. Dat ze het toch wel heel erg spannend 
had gevonden’, aldus Betty. 
 Verder wordt duidelijk hoe er sprake was van totale dienstbaarheid. Klanten kon-
den ook buiten openingsuren een beroep op haar moeder doen. Maar ook is te horen 
hoe mensen haar moeder als kostwinner wilden helpen: een inspecteur gaf haar de 
tijd om het benodigde diploma te halen en in de winkel van haar moeder deden klan-
ten uit sociale overwegingen boodschappen. Maar dit had wel een keerzijde: klanten 
wilden daarom graag bepalen wat haar moeder zich kon permitteren. Zo niet, dan 
deinsden zij er niet voor terug om als sanctie hun klandizie te beëindigen. 
 Als ik Betty aan het eind van het interview vraag hoe ze het werk van haar moe-
der als winkelierster heeft ervaren, zegt ze: ‘Ik vond het vreselijk. Ik was er ook echt 
niet geschikt voor. Met name dat serviele toch. Ik werd pisnijdig als er om vijf voor zes 
nog klanten binnenkwamen die dan een kwartier gingen staan denken wat ze zouden 
eten. Terwijl om zes uur de winkel dicht ging. Nou en dat stak ik dus kennelijk zeker 
als kind, niet helemaal onder stoelen en banken’. 

De ervaringen van de andere dochters met een moeder als winkelierster komen 
grotendeels overeen met het verhaal van Betty als het gaat om hard werken, klant-
vriendelijkheid, onbeperkte dienstbaarheid en het zich handhaven als vrouw in 
een mannenwereld. Maar in de betekenis van het kostwinnerschap van de winke-
liersters voor de levensloop van de dochters tekenen zich verschillen af. De meeste 
dochters verbinden het kostwinnerschap van hun moeder met sterk, zelfstandig en 
nuttig willen zijn in hun eigen leven. Sommigen brengen dit in verband met het 
zoeken naar zekerheden en fi nanciële onafhankelijkheid. Eén dochter heeft een 
duidelijke afkeer van zakelijkheid gekregen. 
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Het werk moet gedaan worden’
De vader van Riet overleed onverwacht. ‘En de andere morgen moest mijn moeder 
alleen de koeien gaan melken in de wei, een stuk of acht. Moet je dat voorstellen: ge 
werkt toch tien minuten tot een kwartier per koe, terwijl een vader dood binnen ligt 
met vijf kleine kinderen’. Later kreeg haar moeder hulp van een inwonende knecht, 
maar na enige tijd had haar moeder geen geld meer om hem te betalen. Riet over 
haar moeder: ‘Nou ons moeder is een heel sterke vrouw geweest. Die heeft ontzettend 
hard gewerkt. Dat moest ook wel, want natuurlijk moest ze de kost verdienen. Maar op 
een boerderij is het niet zo, ik werk alleen om de kost te verdienen. Nee, het werk moet 
gedaan worden en of die kost verdiend kan worden, dat weet je op het einde van het 
jaar. Kijk, je gaat natuurlijk wel de eieren rapen en die kunnen verkocht worden maar 
of er winst is uit de melk, uit het vlees komt, dat weet je pas later’. 
 De moeder van Riet moest ook onderhandelen over prijzen: ‘Beesten verkopen, 
wat heel moeilijk was in het begin, zei ze. Want in die tijd verkochten we ook wel eens 
aan een veekoopman die ze niet kenden, en dan hoorde ze ons vader van tevoren wel eens 
zeggen: ja, eerst geld, anders gaat hij het erf niet af, hè. Maar toen moest zij het zeggen. 
Die handelaren die zijn ook niet gek, die proberen ook, maar dat is nog handel’. Voor de 
veehandelaren kan Riet nog begrip opbrengen, maar er waren ook mensen die haar 
moeder bedrogen. ‘Dan komen er mensen met een heel mooi uitgestreken gezicht en 
die zeggen: nou wij helpen jou met de aardappeloogst hoor. Ja, en zit maar nergens mee’. 
Maar de werkelijkheid bleek soms anders te zijn: ‘Later hoorden we van de knechten, 
dat er nogal eens een kar de andere kant uit ging hoor, dat ze zichzelf bevoordeelden met 
een volle kar aardappelen’, vertelt Riet verbolgen. Als ze hieraan terugdenkt, zegt ze. 
‘Moet iedereen rekening houden met een weduwe? De wereld is hard hoor, ook toen’. 
 Riet beschrijft het werk van haar moeder op de boerderij dus niet zozeer vanuit 
het oogpunt van kostwinnerschap, maar benadrukt dat het werk gedaan moest 
worden. Met het werk op de boerderij was haar moeder al vertrouwd, maar de 
onderhandelingen met veehandelaren had haar vader steeds gevoerd. Na zijn over-
lijden moest haar moeder dit voor het eerst gaan doen. En het viel haar zo te horen 
zwaar. Riet: ‘Ons moeder staat er wel in ene keer alleen voor, van het ene op het andere 
moment. Ze had er nooit bij stil gestaan dat dat haar taak zou worden’. 

 Wanneer de verhalen van de moeders die winkelierster waren, vergeleken worden 
met de verhalen van de dochters dan valt op dat de moeders vooral vertelden over de 
goede kwaliteit van de producten die ze leverden, hun durf en vastberadenheid. Ze 
moesten hard werken, maar denken met trots en voldoening hieraan terug. 
 Ook de dochters zijn trots op hun moeder. Zij benadrukken, net als hun moe-
der, hoe hard er gewerkt moest worden en daarnaast vertellen ze over de dienstbaar-
heid die van hun moeder werd verwacht. Maar de dochters vestigen er tevens de 
aandacht op hoe hun moeder zich moest handhaven in een mannenwereld. 
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MOEDERS OP KANTOOR

Vijf moeders werkten op kantoor: één weduwe en vier gescheiden moeders. Ze 
werkten als secretaresse of in de administratie. Dat gebeurde in een tijd dat er een 
sterke toename was van vrouwelijk kantoorpersoneel.18 Eerst vertelt Sylvia uitge-
breid over het werk van haar moeder als administratieve kracht. Daarna komen 
enkele andere dochters van wie de moeder op kantoor werkte kort aan woord.

‘Ze had een heel fi jn schuin, heel precies handschrift’
Na het overlijden van de vader van Sylvia ging haar moeder op een administratie-
kantoor werken. Haar moeder had het gymnasium doorlopen en werd ‘een soort 
kantoorklerk’, zoals ze het werk van haar moeder omschrijft. Sylvia heeft nog duide-
lijke herinneringen aan de werkplek van haar moeder: ‘Dat was een hele grote ruimte 
waar al die bureaus stonden met al die telmachines, want ze moest ontzettend veel op 
die telmachines werken’. Ze herinnert zich nog de namen van de collega’s van haar 
moeder: ‘Diny die zat tegenover mijn moeder en Ada zat naast mijn moeder en Femmy 
zat naast Diny’. Daarachter was de kamer van juff rouw Van Hout, de secretaresse. Erna 
heette ze, mocht ik Erna tegen zeggen. En daarachter was het heiligdom van de direc-
teur, meneer De Groot. Daar ben ik ook wel eens geweest, die had echt een heel groot 
bureau. En Erna had een ongeloofl ijk groot bureau met een ongeloofl ijke hoeveelheid 
troep er op’. 
 Over het werk van haar moeder vertelt Sylvia: ‘Als kind vroeg ik me af: hoe kun 
je in godsnaam, blind, zo snel dat doen met die vingertjes? Tik, tik, tik, tik, tik en dan 
kijken en dan was er een papiertje, er zaten rollen in. En dan had ze hele grote A3-
vellen, misschien nog wel groter, maar in ieder geval A3. Ik was ook klein dus het zal 
wel A3 geweest zijn met, allemaal excel-bestandjes zou je nu zeggen, allemaal lijntjes en 
streepjes en tabelletjes en dan moest ze dus tik, tik, tik, tik, tik, iets uitrekenen en dat 
opschrijven. Ze had een heel fi jn schuin, heel precies handschrift’. 
 Als Sylvia aan haar werkende moeder terugdenkt, valt op hoe haar mening hier-
over in de loop van de tijd veranderde. ‘In eerste instantie was ik ook trots: hier werkt 
mijn moeder, zo hè, dat kan ze. Ik vond het leuk want ik kende de mensen en het waren 
bijzonder vriendelijke collega’s, het waren ontzettend lieve mensen. Nou ik vond het 
leuk dat ik naar binnen mocht. Want de vaders van vriendinnetjes, daar waren die 
kinderen nooit en bij mijn moeder op haar werk mocht ik wel komen. Ik vond het knap 
dat gepriegel. Als ik het zag werd ik er heel moe van. Dan dacht ik: hoe moet je dat in 
godsnaam doen?’ Later veranderde haar mening hierover. ‘Toen ik zo’n jaar of vijftien 
of zestien werd, toen dacht ik: wat moet dat ongeloofl ijk vervelend zijn om dat soort 
werk te doen, dag in dag uit. Toen had ik gedachten: ik had er respect voor dat mijn 
moeder dat kon, maar ook minachting dat ze niet iets zocht wat leuker was’. 
 Sylvia denkt dat de aanpak van haar moeder van invloed is geweest op haar eigen 
leven. ‘Ik bedoel het scholen, dat is heel sterk een reactie op de keuze die mijn moeder 
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niet gemaakt heeft. Zij is in die administratieve baan gegaan, maar is daar voor mijn 
gevoel in blijven steken terwijl ze veel meer kon’, aldus Sylvia.
 Sylvia benadrukt in haar levensverhaal met de opmerking ‘Want de vaders van 
vriendinnetjes, daar waren die kinderen nooit’, hoe uitzonderlijk het was dat ze naar 
het werk van haar moeder mocht. Ze onderscheidde zich hiermee van haar leeftijd-
genootjes en is daar trots op. Het lijkt er op dat Sylvia kind aan huis was op het 
kantoor van haar moeder. Ze heeft een duidelijk beeld van het kantoor, ze herinnert 
zich nog de namen van collega’s van haar moeder en vertelt vanuit het perspectief 
van een kind over verschillen in bureaugrootte en papiermaten. Opmerkelijk in het 
verhaal van Sylvia is hoe haar beleving van het werk van haar moeder veranderde 
van ‘trots’ naar ‘minachting’, zoals ze dit omschrijft: ‘Ze kon veel meer’, aldus Sylvia. 

Ook andere dochters van wie de moeder op kantoor werkte, hebben herinneringen 
hieraan. Sommige dochters herinneren zich nog hoe hun moeder naar haar werk 
ging, zoals Joke. Haar moeder werkte als hoofdcommies bij een ministerie en ging 
in een mantelpakje naar haar werk. Zij ontmoette soms collega’s van haar moeder: 
‘Vreselijk aardig en lief en je kon merken dat ze erg gewaardeerd werd’. Als ze hieraan 
terugdenkt, zegt ze: ‘Vond ik wel leuk natuurlijk. En ik moet zeggen dat ik het ook 
wel knap vond hoor, als kind. Want dat hoor je niet vaak hè’. Joke benadrukt evenals 
Sylvia het bijzondere van het buitenshuis werken van haar moeder: ‘Ik bedoel al die 
moeders van die kinderen waren allemaal thuis’, aldus Joke. 
 In de verhalen van moeders die op kantoor werkten en hun dochters zijn ver-
schillen en overeenkomsten te herkennen. De moeders lieten horen hoe zij met 
toewijding en plezier hun werk verrichtten. Maar ze vertelden ook over hun lange 
werkweek en over hun strijd voor betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandig-
heden. En de moeders in leidinggevende posities vestigden de aandacht op tegen-
werkende krachten waarmee ze geconfronteerd werden.
In de verhalen van de dochters klinken trots en bewondering door. Ook de doch-
ters vertellen over de lange werkweek van hun moeder en verbinden dit met een-
zaamheid vanwege de langdurige afwezigheid van hun moeder. De dochters bena-
drukken voorts de bijzondere positie die zij met een buitenshuis werkende moeder 
innamen. 

MOEDERS IN DE GEZONDHEIDSZORG EN HET ONDERWIJS

In de jaren vijftig was het aantal vrouwen in de verpleging en aanverwante beroe-
pen in de gezondheidszorg sterk toegenomen.19 Ook in het onderwijs waren veel 
vrouwen gaan werken.20 Vier moeders werkten in de gezondheidszorg: één weduwe 
en drie gescheiden moeders. Twee moeders werkten in het onderwijs: één weduwe 
en één gescheiden moeder. 
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In de gezondheidszorg
De vier moeders die werkzaam waren in de gezondheidszorg, werkten als verpleeg-
ster, bewegingstherapeute, apothekersassistente of verloskundige. Eerst vertelt Trees 
over haar ervaringen met haar moeder die als verloskundige een eigen praktijk had. 
Daarna komen enkele andere dochters kort aan het woord van wie de moeder ook 
in de gezondheidszorg werkte. 

‘Om de hoeveel tijd komen de weeën?’
De moeder van Trees was verloskundige. Wanneer haar moeder weg was, had Trees 
als tienjarige telefoondienst. ‘En dan wist ik, als de weeën om de tien minuten kwa-
men, dat er haast bij was. Dus als kind vroeg ik dan: om de hoeveel tijd komen de 
weeën?’ Soms moest ze haar moeder waarschuwen. ‘Als er nou erge haast bij was dan 
ging ik op de fi ets naar mijn moeder toe, want je had toen niet allemaal telefoon. Mijn 
moeder had dan wel telefoon, maar ja, haar patiënten niet allemaal natuurlijk’. Trees 
zag grote verschillen tussen haar moeder zoals ze thuis was en wanneer ze aan het 
werk was: ‘Th uis was ze heel makkelijk en rookte ze ook. Mijn moeder rookte veel. En 
als ze aan het werk was, rookte ze nooit en was ze heel consequent en heel precies, terwijl 
ze thuis in het huishouden heel makkelijk was’. 
 Als Trees terugdenkt aan haar moeder als verloskundige, zegt ze: ‘Ja, dat vonden 
wij gewoon, want wij zijn er mee opgegroeid. Want dan hoor je later ook van voor-
lichting die je krijgt. Maar wij hoefden geen voorlichting te hebben, want wij zijn er 
eigenlijk in opgegroeid’. Haar moeder schreef iedere bevalling op: ‘Daar is een heel 
boek van waar iedere patiënt in opgeschreven werd, hoe hoog de bloeddruk was en wan-
neer ze bevallen zijn. Zo heeft ze dat allemaal bijgehouden’. Haar moeder kreeg ook 
te maken met geboorteregeling. Toen mijn moeder vroedvrouw was, had je nog geen 
voorbehoedsmiddelen. Ze had ook katholieken als patiënten. Als geboorteregeling had-
den ze onthouding en zo, en dat gaf ook heel veel trammelant in die gezinnen. En dan 
bemiddelde mijn moeder ook weer’, aldus Trees.
 Trees was sterk betrokken bij het werk van haar moeder. Vanaf haar tiende jaar 
was ze de rechterhand van haar moeder en bepaalde, als ze telefoondienst had, wan-
neer ze haar moeder moest oproepen. En ook Trees benadrukt de bijzondere positie 
die zij ten opzichte van leeftijdgenoten innam. 

Enkele andere dochters van wie de moeder in de gezondheidszorg werkte, hebben 
hier ook bijzondere herinneringen aan, zoals Marion. Haar moeder werkte als ver-
pleegkundige in een psychiatrisch ziekenhuis en deed meestal nachtdienst. Over de 
patiënten van haar moeder vertelt ze: ‘De een deed vreemd en de ander deed vreemd. 
Nou dat waren echt allemaal psychiatrische patiënten en ja, wij vonden het eigenlijk 
gewoon’. Marion weet zich nog te herinneren hoe haar moeder psychiaters in oplei-
ding adviseerde: ‘Dan zei mijn moeder soms nog wel eens: nou dokter hebt u daar en 
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daar al aan gedacht? Ja, dat is goed dat u het zegt. Dat waren dan van die beginnende 
psychiaters en dat mijn moeder dan echt soms nog eens iets toe kon voegen. Dat vond 
ze altijd wel erg leuk hoor. Ja, ze was heel erg met haar vak bezig’. Ook Marion laat 
merken hoe trots ze op haar moeder is. Bovendien leert ze al heel jong mensen met 
“vreemde” gedragingen “gewoon” te vinden. 
 Voor de vier dochters met een moeder die in de gezondheidszorg werkte, heeft 
het kostwinnerschap van hun moeder een verschillende betekenis. Terwijl Trees 
vertelde dat ze zich niet te zelfstandig wil opstellen, liet Marion juist horen dat ze 
van haar moeder heeft meegekregen om zich onafhankelijk op te stellen, oplossin-
gen te zoeken, aan te pakken en proberen te overwinnen. De twee andere dochters 
uitten, naast trots over het kostwinnerschap, ook gevoelens van eenzaamheid van-
wege de vaak langdurige afwezigheid van hun moeder.

In het onderwijs
Twee moeders werkten in het onderwijs: één weduwe en één gescheiden moeder. 
De moeder van Carla was onderwijzeres op een lagere school en de moeder van 
Fleur was gymnastieklerares. In hoofdstuk IV hebben deze moeders al verteld over 
hun werk. De dochters hebben hier ook herinneringen aan. Hierover vertelt Fleur. 

‘Af en toe waren we proefkonijn’ 
De moeder van Fleur probeerde in het weekend nieuwe oefeningen uit met haar 
kinderen: ‘Af en toe waren wij proefkonijn, mijn broer en ik. Dan had ze weer dingen 
bedacht, pasjes en dansjes, en dan moesten wij ’s zondags voordat de nieuwe lessen be-
gonnen ze even uitproberen. Moesten we laten zien of dingen haalbaar waren en of we 
het begrepen als zij uitlegde. Lagen we daar op de grond op het vloerkleed’ vertelt Fleur 
lachend. ‘Oh ja, dat was altijd wel feest’. 
 Fleur vertelt hoe consciëntieus haar moeder de lessen voorbereidde: ‘Ze zocht al-
tijd naar hele afwisselende programma’s zodat alles van je lijf een beurt kreeg en dan was 
het ook weer ritmisch. Ja, ik denk dat het echt ongeloofl ijk goed is wat zij aan voorberei-
ding voor die lessen deed’. Ze herinnert zich nog hoe haar moeder op de fi ets naar de 
scholen reed. Op een gegeven moment nam haar moeder een accordeon achterop 
mee om oefeningen op muziek te doen: ‘Er was geloof ik één gymnastieklokaal waar 
wel een oude piano stond, dus dan hoefde het niet, maar andere buitengebieden hadden 
dat dan weer niet. Ja, dan ging die accordeon weer mee in die kist’.
 Fleur was sterk betrokken bij het werk van haar moeder. Niet als dochter die 
haar moeder moest helpen, maar als dochter die meewerkte aan de voorbereidingen 
van het werk van haar moeder. Als ze terugdenkt aan haar moeder als gymnastiekle-
rares, zegt ze: ‘Een lieve rustige lerares. Geen schreeuwende kenau of zoiets. Dat was zij 
dus niet. Nee, ze had de zaak altijd redelijk onder controle. Ja, goed bezig dat is denk 
ik het beeld: een lieve aandachtige lerares’. Als Fleur terugkijkt op het werk van haar 
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moeder, zegt ze: ‘Nou ik vond het wel een slavenbaan in mijn ogen. Ze was voor mijn 
gevoel ook altijd weg’. 

Ook in de verhalen van de dochters over hun moeder die in de gezondheidszorg 
en het onderwijs werkzaam was, klinkt door hoe deze moeders met toewijding hun 
werk verrichtten. De dochters benadrukken hoe hun moeder zich inspande en hoe 
ze door collega’s werd gewaardeerd. Soms kenden dochters ook mensen voor wie 
hun moeder werkte. Vanwege de vertrouwdheid met het werk van hun moeder 
vonden ze soms dingen gewoon die voor veel van hun leeftijdgenoten bijzonder 
waren. De dochters zijn vaak sterk betrokken bij het werk van hun moeder en zijn 
trots op haar. Soms werden ze door hun moeder ingeschakeld bij het werk. En de 
dochters zagen twee kanten van hun moeder: een moeder die op haar werk in func-
tie is en dan een beroepshouding laat zien en een moeder zoals zij kennen in het 
gezin. Beide kanten van hun moeder kunnen verschillen.

MOEDERS MET LAAGGESCHOOLD WERK 
In totaal veertien moeders verdienden de kost met laaggeschoold werk: zeven we-
duwes, zes gescheiden moeders en één ongehuwde moeder. Dat gebeurde in een 
tijd dat minder vrouwen gingen werken als huishoudster en naaister, terwijl meer 
vrouwen gingen werken als stikster, perser/strijkster of werkster.21 
 Eerst komen enkele dochters aan het woord die vertellen over het werk van 
hun moeder als schoonmaakster, thuiswerkster en fi jnstrijkster. Daarna vertelt een 
dochter over haar moeder die kostgangers in huis nam. 

Schoonmaakwerk
Negen dochters vertelden dat hun moeder met schoonmaakwerk de kost verdiende: 
vijf weduwes, drie gescheiden moeders en één ongehuwde moeder. Acht moeders 
werkten voornamelijk bij particulieren en één moeder werkte als schoonmaakster 
in een bedrijf. Soms deden moeders naast schoonmaakwerk bij particulieren ook 
nog schoonmaakwerk in een school of bedrijf. Twee dochters vertellen hierover. 
Eerst komt Merel aan het woord. Haar moeder werkte bij particulieren en in een 
bedrijf. Daarna vertelt Tiny over haar zorgen om haar moeder. Na het overlijden 
van haar vader ging haar moeder als schoonmaakster in een bedrijf werken. 

‘Ik werk zelf voor mijn kind’
‘Mijn moeder werkte overdag in betrekking, dus in het huishouden en ’s avonds werkte 
ze bij een bedrijf om kantoren schoon te maken, vijf avonden in de week’. Merel herin-
nert zich hoe ze haar moeder aan het werk zag: ‘Ik zag haar in die hete afwaskeuken: 
hard werken, heel bedrijvig, maar ondertussen vrolijk, ja, zingen. Mijn moeder zong 
vaak tijdens het poetsen en schoonmaken in huis’. 
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 Maar niet alles verliep even prettig. ‘Ik kan me nog wel herinneren dat ik een jaar 
of zes was en dat ze in betrekking was bij een mevrouw en op een gegeven moment gin-
gen die mensen met vakantie. Het waren gegoede lui, zouden wij zeggen. En toen legde 
die mevrouw geld op de trap voor die week dat mama gewerkt had, maar niet voor de 
week daarop. En toen heeft mama wel gezegd van: goh, maar ik heb een kind’. Uitein-
delijk is er een oplossing hiervoor gekomen. ‘Want mijn moeder had wel ook daarin 
haar trots, zo van dat vond ze niet rechtvaardig’. 
 Na enige tijd kreeg haar moeder van een kennis een tip dat ze bij een schouw-
burg iemand zochten om koffi  e te schenken en de garderobe te bedienen. ‘En toen 
is dat gevraagd en toen zei die mevrouw tegen mijn moeder korte tijd daarna: ik heb het 
gevraagd en het spijt me heel erg, maar je kunt die baan niet krijgen want je bent niet 
van onbesproken gedrag’. Als Merel hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik kan nog huilen als 
ik er aan denk. Ja, dat vond ik altijd heel erg. Dan denk je dat je dingen verwerkt, dat 
zal ook wel, maar dat was heel afschuwelijk eigenlijk’. 
 Als Merel terugdenkt aan haar werkende moeder, zegt ze: ‘Ze haalde misschien 
ook wel een soort troost uit het feit dat ze altijd de kost had moeten verdienen met 
schoonmaken. Ze had nooit kunnen leren, die mogelijkheid was er niet. Ze deed het 
werk wat ze deed met heel veel inzet en ze was heel trots op het feit dat ze heel goed kon 
huishouden’. Trots is een terugkerend woord als Merel over haar moeder vertelt: ‘Ze 
had sowieso een trots van hard werken zo van, ik werk zelf voor mijn kind. Ze had hele 
kreukelige handen door altijd dat water en al dat sop waar ze natuurlijk mee werkte, 
maar ze deed het. Nou ja, het moest nou eenmaal, ze had dat kind gekregen, dus ze 
moest er ook voor zorgen’, aldus Merel.
 Het ongehuwd moederschap is een belangrijk thema in het levensverhaal van 
Merel. Haar moeder moest als kostwinner opkomen voor de beloning die ze kreeg 
in verband met de zorg voor haar kind. 
 Voor Merel betekende het kostwinnerschap van haar moeder: ‘Dat mijn moeder 
heel hard moest werken, maar dat ze het gewoon deed. En dat ik mij wel zorgen om 
haar maakte, maar dat het voor mij ook heel vanzelfsprekend was. Ze nam de conse-
quentie van het feit dat ik er was. En ze moest hard werken maar ze deed het toch met 
een blijmoedigheid. Ze moest voor me zorgen, maar het gaf haar ook bevrediging dat ze 
op die manier haar zorg voor mij gestalte kon geven. En ook de zelfstandigheid die ze 
daardoor toch ook had. Ze wilde gewoon toch proberen haar eigen geld te verdienen. 
Door zelf hard te werken kon de moeder van Merel de zorg voor haar dochter ge-
stalte geven zoals Merel dit verwoordt en haar moeder was hier trots op.
 Tevens wordt duidelijk hoe bepaalde banen voor haar moeder wegens ongehuwd 
moederschap onbereikbaar waren. Maar ook klinkt een vrolijke kant door, als ze 
vertelt hoe ze haar moeder tijdens haar werk hoorde zingen. Dat maakte iets goed 
van het harde werken van haar moeder. 
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‘Kan ik niet naar iemand schrijven, waardoor dat niet meer hoeft?’ 
Tiny herinnert zich hoe een werkdag van haar moeder er uit zag: ‘Om vijf uur stond 
ze op en ze moest om half zes weg. Dan was ze daar om een uur of zes. En van zes tot 
elf uur werkte ze daar, kantoren schoonmaken. Wel van de directie en zo hoor, want ze 
was wel geselecteerd eigenlijk ook een beetje. En dan ’s avonds om half vijf moest zij weer 
weg. Dan had ze ook al wat te eten gemaakt voor ons. Vaak kookte ik ook wel zelf iets 
en dan van vijf tot acht uur zat ze daar weer en dan kwam ze om half negen terug’. Als 
ze aan deze tijd terugdenkt, zegt ze: ‘Mijn moeder was altijd weg’. 
 Tiny maakte zich als kind zorgen om haar moeder: ‘Wat ik altijd erg vond was als 
het slecht weer was, dat het sneeuwde of hagelde of wat ook in de winter. Moest ze door 
de sneeuw lopen ’s morgens helemaal in het donker en dan was ik altijd hartstikke bang 
dat haar wat zou gebeuren’. 
 Voor Tiny betekende het werk van haar moeder: ‘Angst dat haar wat zou gebeuren 
onderweg, daar was ik altijd bang voor. Als ze ’s morgens om half zes weg liep dan moest 
ze bij ons de weg af en dan was er een heel stuk land, daar was dan wel een weg en dan 
op een gegeven moment kwam je dan bij de fabriek. Dat was toch wel zo’n twintig, 
vijfentwintig minuten lopen’. Tiny heeft wel eens gedacht om een brief te schrijven. 
‘Ja, dan ga je als kind zijnde denken: kan ik niet naar iemand schrijven, waardoor dat 
niet meer hoeft. Ook omdat het zo zwaar was voor haar en omdat ze altijd zo vreselijk 
moe was’. Maar Tiny heeft die brief nooit geschreven. Ze wist ook niet tot wie ze 
zich moest wenden. 
 De ongerustheid van Tiny over haar moeder is een terugkerend onderwerp in 
haar levensverhaal. Naast angst dat haar moeder onderweg naar en van haar werk 
wat zou overkomen, is er bij Tiny bezorgdheid over haar moeder: ‘Ze was altijd 
moe, ze viel in slaap als ze thuis was. Ik bedoel alleen de weekenden dan had je wat aan 
haar’. 

In de levensverhalen van de dochters van wie de moeder als schoonmaakster de kost 
verdiende, komt vaak naar voren dat hun moeder heel hard moest werken en lange 
werkdagen maakte. Dochters vertellen hoe vrolijk hun moeder tijdens het werk 
was, maar ook wordt duidelijk dat ze zich soms zorgen maakten om hun moeder. 
De meeste moeders die als schoonmaakster werkten, bleven dit werk doen. Sommi-
gen veranderden van baan, klommen op tot huishoudster of werden bijvoorbeeld 
verkoopster. Anderen gingen naast schoonmaakwerk nog thuiswerk doen. Een 
moeder klom op van schoonmaakster bij particulieren tot hoofd huishoudelijke 
dienst bij een bedrijf. 

Th uiswerk
Drie moeders deden (tijdelijk) thuiswerk: twee gescheiden moeders en één weduwe. 
Voor twee moeders was het thuiswerk hun hoofdinkomen, één moeder deed dit als 
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bijverdienste. Hierna komt Marga aan het woord. Haar moeder was handwerkster 
en maakte thuis mantels.

‘Ze zat dan in een soort crapaudje’ 
‘Het atelier bracht dan iedere dag haar spullen die ze dan moest naaien. ’s Morgens wer-
den ze gebracht al die mantels en ‘s avonds werden ze weer opgehaald’. Marga herinnert 
zich nog hoe haar moeder er bij zat: ‘Ze zat dan in een soort crapaudje. Er zaten geen 
leuningen aan, een soort wat ze wel eens tegenwoordig in slaapkamers hebben, alleen 
maar zo’n rugleuninkje. Nou in slaapkamers heb je dan zo’n rokje aan de stoel zitten. 
Nou er zat geen rokje aan’. 
 Ze herinnert zich nauwkeurig het werk van haar moeder: ‘Dat is heel wat hoor. 
Want in die zomen zat vroeger paardenhaar of jute aan de voorkant en dat moest aan 
de naden vast geregen worden, zodat dat vast bleef zitten en dan moest die voering er 
weer tegenaan. En aan de onderkant moest de zoom gedaan worden en moesten er tussen 
de voering en de mantel trensjes gedaan worden zodat daar ruimte zat’. 
 De kinderen hielpen mee. ‘Ik was zo snel in trensjes maken. Nou ja, alle handwerk 
wat daar aan te pas kwam dat werd dus door mijn moeder gedaan, c.q. door ons. Ze 
had een paar speldenkussens en ze kreeg gewoon klossen garen van dat bedrijf natuur-
lijk. Dan deden we steeds de draad in de naald stoppen. Ze wilde ook geen naalden met 
grote ogen want dat naaide niet makkelijk, want dat moest allemaal heel onzichtbaar 
gedaan worden. Dus ze zat echt helemaal te priemen steeds en die rijgdraden allemaal 
in haar mond, en dan erin’. Haar moeder maakte lange dagen, vooral wanneer ze 
modellen voor de nieuwe collectie moest maken. ‘Die modellen moest zij, buiten 
het stikwerk dan, helemaal handmatig in elkaar zetten. En daar zat vaak heel erg veel 
haast bij. Dan vroeg die baas: nou ik moet ze morgen af hebben. Nou dan zat ze rustig 
tot twaalf uur of tot één uur ’s nachts te naaien’. 
 Doordat de kinderen meewerkten, kon haar moeder snel doorwerken. ‘Want zij 
zat natuurlijk op stukloon’. Als Marga hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Wat dat betreft 
heb ik wel grote bewondering voor haar dat ze dat heeft gedaan’. Maar over de manier 
waarop haar moeder omging met haar meewerkende kinderen is Marga minder 
te spreken: ‘Er is nooit zoiets geweest van: goh wat helpen jullie me goed of zo, zoals 
mensen tegenwoordig met kinderen omgaan. Nee, er werd eigenlijk alleen maar gezegd 
van: nou het kussen is bijna leeg of de aardappels moeten op. Dus altijd haast, drukte, 
van nou opschieten dit, opschieten dat, en dat moet ik nog en dat moet ik nog’. Marga 
heeft hier achteraf wel begrip voor. ‘Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je zo hard 
moet werken je dan niet meer zicht hebt op wat er om je heen gebeurt. Dan ben je alleen 
maar gefocust op: ik moet dat bedrag aan geld hebben in de week. Want er werd nog in 
weeklonen uitbetaald. Dus waarschijnlijk zo gefocust op dat naaien, naaien, naaien en 
verder niets’, aldus Marga. 
 In het levensverhaal van Marga is sprake van voortdurende haast. In hoofdstuk 
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V vertelde ze al hoe haar moeder haar ook verantwoordelijk maakte voor het huis-
houden. Als Marga terugdenkt aan deze tijd, zegt ze: ‘Dus echt jeugd heb je daardoor 
niet gehad’. Maar ondanks haar bedenkingen over de wijze waarop haar moeder de 
kinderen liet meewerken, uit Marga bewondering voor haar moeder. 

De drie moeders die thuiswerk verrichtten, werkten in de textiel. De moeder van 
Mieke werkte als naaister voor particulieren en voor een woninginrichter en de 
moeder van Jos kreeg thuiswerk van een textielfabriek. 
 Th uiswerk associeerden de dochters met hard werken, lange werkdagen en stuk-
loon. In dit geval niet bij anderen thuis of in een bedrijf, maar in de huiskamer. 
Doordat het werk in huis werd gedaan, konden de kinderen meewerken. De om-
standigheden waarin ze hun werk verrichtten, waren vaak provisorisch. Soms lijkt 
het er op dat er in de huiskamer een soort “lopende band” was gecreëerd, waarbij 
moeders en kinderen vaste taken in de keten hadden. De dochters konden daar-
door nauwkeurig verslag doen van het werk dat ze samen met hun moeder deden. 

De fi jnstrijkster
Een gescheiden moeder werkte in een wasserij. Hierna vertelt Rina wat ze zag wan-
neer haar moeder aan het werk was.

‘Ze gingen er dood achter die pers’ 
‘Die wasserij en dan die kokende was en die grote ketels. Alles is heet. De strijkbout is 
heet, de pers is heet en de mangel is heet. Dan mocht ze iedere twee uur even een kwar-
tiertje buiten zitten om bij te komen. Want ja, ze gingen er dood achter die pers. Dat 
herinner ik me, die ongeloofl ijke hitte. En ze ging maar door, wat dat betreft was het 
echt een machine. Ongeloofl ijk’. Het waren gestroomlijnde processen: ‘Eerst kwam de 
was uit die ketels en dan was er mangelgoed en strijkgoed. Nou dat werd dus allemaal 
uitgesorteerd en dan kwam het dus op precies de juiste strijktemperatuur en vochtigheid 
bij haar. Dan had ze van die grote manden naast zich staan. Het was heel hard, heel 
zwaar werk’. De moeder van Rina werkte met een grote strijkbout van ongeveer 
dertig centimeter breed. ‘Met zo’n groot snoer met zo’n spiraal er om heen kwam dat 
uit de lucht, die hoefde ze niet weg te zetten. Die bout deed het werk’. Haar moeder 
streek toneelkleding, tutu’s van danseressen en koksmutsen: ‘Want zo’n koksmuts dat 
is dus een plat ding, met allemaal plooitjes zo rondom. Dus daar mag geen vouwtje in 
zitten, er mocht echt geen vouwtje in zitten. Ja, daar was zij echt heel erg goed in. Maar 
ook die tutu’s en toneelkleding. Zij was de enige die daar aan mocht komen’.
 Haar moeder stond, als ze aan het werk was, vaak te zingen. ‘Dus ik heb nooit het 
idee gehad dat ze het akelig vond. Alleen later als je ouder bent, als je zelf kinderen hebt, 
dan zie je dat dat sloven is. En dan zie je dat het in mijn ogen mensonwaardige arbeid 
is. Maar zij heeft op haar eigen manier eigenlijk genoten’. 
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 Rina heeft bewondering voor haar werkende moeder. Zij benadrukt hoe haar 
moeder bijzondere opdrachten kreeg. Maar er zijn ook tegenstrijdige gevoelens. 
Aan de ene kant zag ze hoe haar moeder tijdens het werken zong en genoot, maar 
nu ze zelf ouder is geworden, omschrijft ze het werk van haar moeder ook als mens-
onwaardig. Naast slechte arbeidsomstandigheden had haar moeder ongunstige ar-
beidsvoorwaarden. Tot 1962 waren de lonen van vrouwen in wasserijen vastgesteld 
op 66% van de mannenlonen.22 Haar moeder werkte onder het minimumloon. 
Toen ze later werd afgekeurd, bleek dit. Rina: ‘Want die uitkering was zoveel procent 
van het minimumloon. Het bedrijf had altijd onder het minimumloon mogen betalen. 
Dus ze werd ineens rijk in haar eigen ogen’. 

Kostgangers
Vier moeders namen kostgangers in huis om geld te verdienen: drie weduwes en 
een gescheiden moeder. Drie moeders hadden daarnaast nog een andere baan. 
Voor één moeder is het, samen met het verhuren van een groot deel van het huis 
in de zomermaanden, de enige bron van inkomsten. Hierover vertelt Marijke. 
Aan het eind worden de ervaringen van andere dochters hierbij betrokken.

‘Die meiden hoeven nooit wat’
‘Meteen datzelfde jaar kwamen er onderwijzeressen in huis. Mijn moeder had gelijk 
kostgangers in huis om geld te verdienen. Dat is wat zij opgepakt heeft’, aldus Marijke. 
Tijdens de schoolvakanties waren de onderwijzeressen weg. Dan verhuurde haar 
moeder een groot deel van het huis aan badgasten. 
 Marijke vertelt over nadelen: ‘Omdat mijn moeder toen kostgangers in huis nam, 
moest ik bij haar in bed slapen. En dat vond ik echt heel vervelend. Ik heb dus in prin-
cipe nooit een eigen kamer gehad’. Ze had nog andere bezwaren tegen de kostgangers: 
‘Dat waren gewoon kostgangers aan huis, die aten mee aan tafel. En dat was voor haar 
natuurlijk ook toch een gesprekspartner aan tafel. Alleen ik heb wel eens geroepen: ik 
zit erbij, ik moet altijd afdrogen, die meiden hoeven nooit wat. Ik hoor het me nog 
roepen’. Als Marijke nu hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dat was helemaal niet zo, maar 
dat beeld had ik. Ik denk wel dat ik ook wel jaloers geweest ben. Want voor mijn gevoel 
ging de aandacht uit naar de gasten die er in de zomer waren en de onderwijzeressen 
die wij in huis hadden’. Marijke denkt dat dit haar houding in het leven beïnvloed 
heeft. ‘Toen ben ik wel aan de zijlijn gaan staan en ik heb het geobserveerd. Dat doe ik 
nu nog steeds’. 
 Als Marijke terugdenkt aan deze tijd, zegt ze: ‘Dat ze verhuurde aan zomergasten 
dat was echt voor het onderhoud van het huis en de kolen in de winter. Dat begreep ik. 
Maar die kostgangers dat heb ik gehaat, dat vond ik vreselijk. Dat vond ik een inbreuk 
op de privacy’. 

De dochters van wie de moeder kostgangers in huis nam, vertelden vooral over 
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het gebrek aan privacy. Kostgangers kregen soms privileges wat weer tot irritaties 
kon leiden. Zo verzucht Anne over de studentes die haar moeder als kostgangers in 
huis had: ‘Alleen de meisjes mochten roomboter eten, wij moesten van de margarine ne-
men’. Het kon er toe leiden dat moeders in huis al hun aandacht op de kostgangers 
richtten en daardoor hun dochter het idee gaven dat ze werd vergeten. 

Dochters van moeders die laaggeschoold werk verrichtten laten horen hoe ze res-
pect hebben voor de wijze waarop hun moeder met dit werk de kost verdiende. 
Zowel de moeders die dit werk deden als de dochters benadrukken hoe zwaar dit 
werk was. De lage beloning, geldzorgen en de lange werkweek zijn terugkerende 
onderwerpen in hun verhalen. 
 Dochters vertelden dat hun moeder trots was op haar werk. Ze benadrukken 
regelmatig dat hun moeder goed was in haar vak en bijzondere opdrachten kreeg. 
Zo mocht de moeder van Marga de kleding voor de nieuwe collectie naaien, kreeg 
de moeder van Rina als fi jnstrijkster bijzondere opdrachten in de wasserij en was de 
moeder van Tiny geselecteerd om de directiekamers schoon te maken.

Wanneer de verhalen van de moeders over hun werk vergeleken worden met de 
verhalen hierover van de dochters, dan vallen enkele verschillen op. Zo laten zowel 
moeders als dochters horen dat ze trots zijn, maar bij beiden krijgt dit een andere 
invulling. Moeders zijn vooral trots op het werk dat ze verrichten of op de produc-
ten die ze leveren. De dochters zijn er trots op dat hun moeder werkt en door haar 
werk de kost kan verdienen. Vaak ook benadrukken dochters dat hun moeder goed 
was in haar vak. Hun trots is verbonden met respect voor hun werkende moeder.
 Verhalen over collega’s komen zowel bij moeders als dochters voor. Maar ook 
hier zijn er verschillen. In de verhalen van de moeders gaat het bij collega’s om 
mensen met wie zij samenwerken. De dochters plaatsen de collega’s van hun moe-
der in een ander perspectief. Voor de dochters vormen collega’s de sociale om-
geving van de werkkring van hun moeder en de dochters maken mee hoe deze 
collega’s met waardering over hun moeder spreken. En ook daar zijn de dochters 
trots op.  
 Ook plezier in het werk krijgt een verschillende betekenis bij moeders en doch-
ters. Moeders laten regelmatig horen dat zij met plezier hun werk verrichtten. 
Dochters van moeders die met laaggeschoold werk de kost verdienden, benadruk-
ken regelmatig dat hun moeder, ondanks het vaak onplezierige werk, zingend aan 
het werk was. Het lijkt er op dat dit hoorbare plezier van de moeders tijdens hun 
werk de nadelen van het harde werken enigszins vergoedde.
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7.3 DALING VAN INKOMSTEN

‘Toen kon mijn vader via via een nieuw fl atje voor haar krijgen in Rotterdam. Wat zij 
heel erg vond. Want zij moest uit een prachtig huis naar zo’n fl atje in Rotterdam-Zuid. 
En dat is voor een Rotterdammer ongeveer het ergste wat je kan gebeuren, dat je van 
noord naar zuid moet’. Aan het woord is Hanna. Na de echtscheiding moest haar 
moeder de kost verdienen als verkoopster. Het gezin ging sterk achteruit in inko-
men: ‘Ik heb het gevoel dat mijn moeder toch niet genoeg had aan dat beetje inkomen 
wat ze zelf verdiende. Dat ze toch wel een beetje boven haar stand wilde leven’. Als 
Hanna hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Het is altijd dat gevecht geweest tussen dat rijke 
leven van mijn vader en dat arme leven’. 

Daling van inkomsten na het wegvallen van de vader is een onderwerp dat in 
veel levensverhalen van dochters voorkomt. De gezinnen vielen terug op de ver-
diensten van de moeder die veelal lager waren dan die van de vader. Hun inkomen 
werd soms aangevuld met een gering weduwepensioen of alimentatie. In sommige 
gevallen moesten de gezinnen naar een kleinere woning verhuizen en/of naar een 
wijk met minder aanzien. Fürstenberg en Cherlin zien de op gender gebaseerde 
arbeidsverdeling waarbij vrouwen meestal minder verdienen dan hun mannen, als 
de belangrijkste oorzaak van de daling van inkomsten na echtscheiding. Vrouwen 
krijgen meestal de kinderen toegewezen, waarbij ervan uitgegaan wordt dat zij fi -
nancieel het meest voor hun onderhoud verantwoordelijk zijn. Zij constateerden 
voorts dat vrouwen die getrouwd waren met mannen met hoge lonen een scherpere 
inkomensdaling na echtscheiding ondervonden dan vrouwen die al arm waren.23 
Onderzoek in Nederland laat eveneens een verslechtering van de fi nanciële positie 
na echtscheiding zien, in het bijzonder bij eenoudergezinnen met een moeder aan 
het hoofd.24 
 Deze constateringen uit de jaren negentig lijken ook op te gaan voor de moeders 
uit dit onderzoek. Gezien de verschillen in het hoogst behaalde opleidingsniveau 
tussen mannen en vrouwen in deze leeftijdsgroep is dat niet zo verwonderlijk. Man-
nen blijken dan een behoorlijk hoger opleidingsniveau te hebben dan vrouwen.25

Van Gelder constateert in 1989 dat eenouderkinderen er in materieel opzicht 
gemiddeld veel slechter aan toe zijn dan kinderen uit tweeoudergezinnen. Daarbij 
is een zekere rangorde binnen eenoudergezinnen: ongehuwde moeders zijn gemid-
deld het armst, dan gescheiden moeders en daarna weduwes en tot slot alleenstaan-
de vaders. Eenoudergezinnen hebben ook vaak een slechte huisvestingssituatie en 
kunnen zich maar weinig kindgerichte uitgaven veroorloven.26 Deze verschillen in 
rangorde zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de verschillen in sociale voorzienin-
gen voor weduwes en gescheiden moeders in die tijd.27 Uit de levensverhalen van de 
dochters die zich afspeelden in de jaren vijftig blijkt deze rangorde naar burgerlijke 
staat niet te bestaan. Hier zijn vooral het opleidingsniveau van de moeders en het 
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werk dat ze na het wegvallen van de vader verrichtten van invloed op de fi nanciële 
situatie van het gezin. Soms kregen de moeders tijdelijk “genadebrood”, bijvoor-
beeld als zij geen werk hadden of als een aanvulling op hun eigen verdiensten. 

GENADEBROOD

De eerste tien jaar na de Tweede Wereldoorlog werd de armenzorg gekenmerkt 
door een overwegend charitatieve benadering. Volgens de Armenwet werd hulp aan 
behoeftigen primair beschouwd als liefdadigheid. In het kader van de armenzorg 
werd daarom voorrang gegeven aan hulp door kerkelijke of particuliere instellingen 
boven steun vanuit de (gemeentelijke) overheid. 
De kerkelijke armenzorg die de belangrijkste groep binnen het particulier initi-
atief vormde, kende meestal landelijke voorschriften. Zo bezat de Nederlandse 
Hervormde Kerk een synodaal reglement voor het armbestuur. Iedere gemeente 
moest een instelling van weldadigheid hebben, de diaconie geheten. Ook bij de 
Gereformeerde Kerk heette het armbestuur de diaconie. De katholieke armenzorg 
werd per diocees geregeld. De parochie vormde de organisatorische eenheid en 
daar was meestal een parochiaal armbestuur aanwezig. Daarnaast bestonden er bij 
de Rooms-katholieke kerk lekenorganisaties die zich met de verzorging van armen 
bezighielden, waarvan de Vincentiusverenigingen het meest bekend zijn.28 Vanaf 
eind jaren vijftig werden regelmatig maatschappelijk werkers, meestal verbonden 
aan particuliere instellingen, ingeschakeld om toezicht te houden op de besteding 
van het geld.29 
 Enkele dochters vertellen hierna hoe hun moeder of zij zelf te maken kregen met 
genadebrood van particulieren, van de gemeente of van organisaties op basis van 
geloof of levensbeschouwing. Allereerst vertelt Ina over spullen die haar moeder 
meekreeg van de gezinnen waar ze als schoonmaakster werkte en over ervaringen 
met de gemeentelijke sociale dienst. De moeder van Ina kwam uit een ‘rood nest’ 
en was actief in de Esperantobeweging. Toen de vader van Ina voor de tweede keer 
vreemd ging en een meisje zwanger maakte, stuurde haar moeder hem weg. Daarna 
vertelt Janny over de zorg van een diaconie. Haar vader had een eigen bedrijf. Toen 
haar vader ziek werd, lag haar moeder in het kraambed van de jongste. Hij overleed 
twee maanden later. Janny was toen tien jaar. En ten slotte laat Anne horen hoe een 
vrijmetselaarsloge grenzen aan haar hulp stelde. 

‘De vernedering ten top’
De moeder van Ina was werkster bij particulieren en kreeg toen te maken met gena-
debrood. Ina: ‘Want bij die mevrouwen kreeg ze, nou dat was werkelijk de vernedering 
ten top, zeg maar de restjes van het kerstdiner mee naar huis. En dan kreeg ze dus ook 
gedragen kleding mee. Maar die was dan altijd vuil. Dus dan kreeg ze zo’n hele zak 
met kleren mee, nou die waren werkelijk uit het jaar nul. Gelukkig had ze twee gouden 
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handjes, dus dat ging ze dan voor ons allemaal vermaken. Dat waren dus haar neven-
inkomsten zal ik maar zeggen. Ze kreeg dan geld plus dat ze dan af en toe een zak met 
dat spul thuis kreeg. En dat was echt werkelijk te schandelijk voor woorden. Dat waren 
dingen, dat kon je een kind niet aan doen om daar in te lopen. Maar goed zij kon dat 
dan gelukkig heel goed vermaken, daar maakte ze dan bloesjes van of een jurkje of weet 
ik veel wat’. 
 De grootouders zorgden voor de kinderen als haar moeder aan het werk was. 
Nadat haar grootmoeder was overleden, stopte haar moeder een tijdje met bui-
tenshuis werken om voor haar kinderen te kunnen zorgen. Ina: ‘Toen is ze een tijdje 
afhankelijk geweest van de sociale dienst. En dat was ook al weer zo vernederend, want 
ze werd altijd gecontroleerd om te kijken of je niet luxe artikelen in huis had die je dus 
eigenlijk niet kon betalen van de uitkering die je kreeg’. Ina werd door haar moeder 
ingeschakeld als er een controleur kwam. ‘Dan was mijn moeder ook altijd bang voor 
een bepaalde kerel. Dat was een enge vent, dat vond ik ook een griezel. Dat was een 
grote dikke vent met een heel rood hoofd’. Als deze man op huisbezoek kwam, moest 
Ina in de kamer blijven. Haar moeder droeg haar dan op: ‘Je gaat niet weg, je gaat 
niet de kamer uit. En ik wist helemaal niet waarvoor. Ik dacht: misschien slaat hij 
haar wel, weet je veel, je bent zo onnozel als wat. Je blijft hier. Ja, dat is goed, ik blijf 
wel hier. Je gaat niet naar boven, je gaat ook niet lezen, je blijft hier erbij. Dat deed ik 
dan. Was ze natuurlijk bang voor die kerel’. Ze kregen van de sociale dienst bonnen 
voor kleding en schoenen en met kerst een kledingpakket van de kerk. Later werd 
haar moeder schoonmaakster in een bioscoop. Ina: ‘Kijk dan had ze in ieder geval 
een vast inkomen. Daar werd ze ook niet zo vernederd’. Haar moeder ging daarna 
als schoonmaakster bij een groot bedrijf werken, waar ze uiteindelijk opklom tot 
hoofd huishoudelijke dienst.
 Ina verbindt het kostwinnerschap van haar moeder dus vooral met vernederin-
gen vanwege de afgedankte en vuile kledingpakketten, de restjes van het kerstdiner 
en later met de handelwijze van de gemeentelijke sociale dienst. 

‘Zorgen dat je altijd minder deed dan de minste’
Na het overlijden van de vader van Janny kwam er een familielid in de zaak wer-
ken. Met de zaak ging het snel bergafwaarts en haar moeder kreeg schuldeisers aan 
de deur. ‘Ik hoor het haar nog zeggen: ja we zullen het gireren, ja we zullen het wel 
gireren. Maar er viel niets te gireren op den duur’. Haar moeder deed uiteindelijk de 
zaak van de hand en ze verhuisden naar een klein huisje. Haar moeder ging toen als 
werkster aan de slag. Janny: ‘Daar heb ik altijd wel bewondering voor gehad, want ze 
was verwend. We hadden zelf altijd een werkster voor hele dagen die bij ons poetste en 
van alles deed’. 
 Het gezin kreeg hulp van de diaconie van een klein orthodox-protestants kerkge-
nootschap. Janny: ‘Er zijn overal goede en slechte mensen. Maar goed, daar waren dan 
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ook slechte en dat merk je dan. Want we voelden ons, of ja mijn moeder voornamelijk, 
bekeken. Want wat ze ook deed, je moest zorgen dat je altijd minder deed dan de minste, 
want anders wekte dat jaloezie op’. 
 Toen haar grootvader was overleden, kreeg haar moeder een erfenisje. ‘Mijn 
moeder was heel eerlijk altijd en die heeft tegen die diakenen gezegd: ja, nou heb ik een 
bedrag gekregen, duizend gulden of zoiets, het was eigenlijk niet zo veel. Moet ik dat 
nou niet eerst op gaan maken? Nee, zeiden de diakenen, zeg het maar tegen niemand, 
dan heb je een appeltje voor de dorst. En als er dan eens een nieuwe wasmachine moet 
komen of weet ik wat, dan heb je dat. Nou, inderdaad moest er een nieuwe wasmachine 
komen’. Als er vriendinnen van Janny over de vloer kwamen, moest de nieuwe was-
machine verborgen worden: ‘Dan ging er een kleed over die nieuwe wasmachine en 
dan daarop het oude deksel. Ja, zo leefden we’. 
 Op een dag kwam een ouderling op bezoek die vertelde: ‘We leefden veel te luxe. 
We hadden de radio nog die hadden we niet verkocht, ze had die mooie stoelen nog die 
had ze nog niet verkocht en die radiobode. Nou die hebben we dan de deur uit gedaan’. 
Deze ouderling zei toen tegen haar moeder dat ze met niemand over zijn bezoek 
mocht spreken: ‘In de bijbel staat als je ziet dat iemand verkeerd doet dan moet je eerst 
onder vier ogen met hem spreken en als dat niet helpt dan moet je naar de kerk komen.30 
Dus hij zette haar nog de pin op haar neus, dat ze dat tegen niemand mocht vertellen’. 
 Het overlijden van de vader van Janny leidde tot een sterke daling van inkom-
sten en status. Haar moeder die vroeger zelf een werkster had, werd nu werkster 
bij anderen. En de fi nanciële ondersteuning die haar moeder van de kerk kreeg, 
werd onderworpen aan het toeziend oog van geloofsgenoten. Maar ondanks alles is 
de moeder van Janny diep gelovig gebleven. Als ze terugdenkt aan haar werkende 
moeder, zegt ze: ‘Ik heb toch heel veel respect voor mijn moeder gekregen. Ze liep trots, 
een dame. Dat ze dat toch ging doen en dat ze zich er zo moedig doorheen heeft gesla-
gen. En dat wij allemaal gezien hebben dat het geloof, dat er iets is hè, dat het echt iets 
betekent. Dus dat zijn altijd de positieve dingen die heel veel waard zijn’. 

Na dit verhaal van Janny over genadebrood van een kerk volgt het verhaal van 
Anne. Nu is het geen kerkgenootschap dat geld verstrekt, maar een vrijmetselaars-
loge. En ook daar wordt een moeder in de gaten gehouden. De vader van Anne was 
lid van een loge. Haar moeder ondervond hier veel steun van, maar de leden lieten 
zien dat zij een grens stelden aan liefdadigheid. Anne: ‘Daar werd op een gegeven 
moment zelfs een kleine uitkering gegeven. Dat deden ze aan weduwes. Maar toen op 
een gegeven moment kreeg mijn moeder een brief waarin werd verteld dat de uitkering 
stopgezet werd. En de reden daarvan was dat ze gezien was in de schouwburg op de 
eerste rang beneden. Daar zijn de duurste plaatsen’. Haar moeder had van een vrien-
din deze kaartjes voor haar verjaardag cadeau gekregen. ‘En daaruit is de conclusie 
getrokken dat zij zich dus kennelijk wel kon permitteren om zo’n dure plaats te nemen 
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in de schouwburg en daarom werd de uitkering ingetrokken. Er werd niet gevraagd, hoe 
kan dat? Ik bedoel, waarom zit je daar? Dat heeft haar geweldig gekwetst’. 

Voor de dochters betekende de daling van inkomsten dus niet alleen dat hun moeder 
met minder geld moest rondkomen, maar ze kregen ook te maken met gevoelens 
van vernedering. Soms moesten ze verhuizen naar een goedkopere woning of naar 
een minder aantrekkelijke woonomgeving. Dochters kregen soms ook te maken met 
vernederingen van “weldoeners”. Dit konden particulieren of vertegenwoordigers 
van organisaties op basis van geloof of levensbeschouwing zijn van wie het gezin geld 
of goederen kreeg. Ook de gemeente verleende soms fi nanciële bijstand. 
 Financiële steun was echter geen recht, maar een gunst en de weldoeners gedroe-
gen zich vaak ook daarnaar. De steun die de moeders ontvingen was gekoppeld 
aan uitgesproken of onuitgesproken voorwaarden van de weldoeners. Wanneer de 
moeders geld ontvingen van de gemeente, dan kregen ze te maken met gemeente-
lijke controleurs. Maar wanneer ze geld kregen van een organisatie op grond van 
geloof of levensbeschouwing waar de moeders lid van waren, dan konden leden van 
die gemeenschap optreden als toezichthouder. Toezichthouders konden overal op-
duiken en ervoor zorgen dat de weldoeners grenzen stelden aan de fi nanciële steun 
aan het gezin. De dochters maakten deze vernederingen al op jonge leeftijd mee en 
moesten zelf ook hun houding hierin bepalen. 

7.4 BETEKENIS VAN HET KOSTWINNERSCHAP VOOR DE DOCHTERS

Aan het eind van elk interview vroeg ik aan de dochters wat de belangrijkste bete-
kenis van het kostwinnerschap van hun moeder voor hun eigen leven is geweest. 
Sommige dochters benadrukten dat de belangrijkste betekenis hiervan eenvoudig-
weg was dat er ‘voldoende geld was om aan het normale leven deel te nemen’. Of zoals 
Tiny het verwoordde: ‘Dat wij natuurlijk niet zonder geld kwamen te zitten’. Andere 
dochters gingen dieper in op de betekenis van het kostwinnerschap van hun moe-
der voor hun eigen leven. 

Het kostwinnerschap van de moeders werd regelmatig geassocieerd met een le-
venshouding van sterk, zelfstandig en nuttig willen zijn in het eigen leven. Voor 
Carla is het belangrijk dat ze zichzelf kan redden: ‘Dus zowel fi nancieel als emotio-
neel of sociaal dat je jezelf moet kunnen redden. Dat het niet zo vanzelfsprekend is dat 
anderen je daarbij helpen’. Marion zegt hierover: ‘Ja, ik denk toch het voortdurende 
voorbeeld van mijn moeder om alles wat zich in haar leven voordeed aan te pakken en 
op te lossen. En niet alleen maar eventjes, maar voortdurend. Dus gewoon een continu 
proces van met alles wat zich voordeed oplossingen zoeken en aanpakken, proberen te 
overwinnen, hè’.
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Voor veel dochters was hun moeder een voorbeeld voor hun eigen leven. Het 
voorbeeld van hun moeder kon op verschillende manieren doorwerken in hun leven. 
Allereerst waren er moeders die zichzelf als voorbeeld stelden voor hun dochters. 
Deze moeders wezen hun dochters op de kans dat zij later in hun leven misschien 
ook kostwinner moesten worden. Zo kreeg Carla van haar moeder mee: ‘Kijk naar 
mij, je weet maar nooit hoe het loopt in het leven’. Soms ook grepen moeders in. Dat 
overkwam Joke. Zij wilde vervroegd van de mulo om daarna naar de kweekschool 
te gaan voor een opleiding tot kleuterleidster. Joke: ‘Ja, zegt mijn moeder, maar je 
zal toch een diploma nodig hebben. Want je ziet het aan mij, hè. Ik heb heel mijn leven 
moeten werken. Wie weet wat er met jou gebeurt. Je moet vooruit kunnen’. Ook de 
moeder van Ina gaf duidelijke richtlijnen aan haar kinderen mee. Ina: ‘Mijn moeder 
heeft altijd gezegd: denk er om, jullie gaan werken, maar je gaat ook leren. Je gaat je 
school afmaken. Je doet goed je best en daarna ga je een vak leren. Het maakt me niet 
uit wat voor vak, als het maar een vak is waar je in ieder geval een fatsoenlijk bestaan 
mee kan opbouwen. Stel dat je naderhand trouwt en je komt alleen te staan, net als ik, 
dan moet je niet net als ik in huizen werken, want dat is verschrikkelijk’. De moeders 
hadden ervaren dat zij kostwinner voor het gezin moesten worden en maakten hun 
dochters bewust van dit risico. 

Een ander patroon dat vaak in de levensverhalen van de dochters naar voren 
kwam, is het voorbeeld van fi nanciële onafhankelijkheid van de moeders. Veel doch-
ters volgden dit voorbeeld op. Marion zegt hierover: ‘Je moet altijd zorgen dat je zelf 
over je geld kunt beschikken en niet afhankelijk moet zijn van een man, want voor je het 
weet word je onderuit gehaald’. Ook Marga kiest hiervoor: ‘Ik moet zelfstandig kun-
nen zijn, of ik trouw of niet, ik moet mijn eigen brood kunnen verdienen’. En Magda 
ziet een verband tussen het streven naar fi nanciële onafhankelijkheid en wantrou-
wen jegens mannen. ‘Vertrouw geen man dat hij voor je zorgt, zorg dat je voor jezelf 
kunt zorgen’, aldus Magda. De jeugdervaringen van de dochters met een moeder die 
kostwinner voor het gezin was, leidden er dus toe dat veel dochters er rekening mee 
hielden dat zij in hun eigen leven hier ook mee geconfronteerd konden worden.

In het verlengde van het streven naar fi nanciële onafhankelijkheid ligt de opmer-
kelijke reactie van Rina toen ik haar vroeg wat de belangrijkste betekenis van het 
kostwinnerschap van haar moeder voor haar eigen leven is geweest. Rina: ‘Ik kan er 
op twee manieren op antwoorden. De ene is, het is goed als je voldoende power hebt, en 
ieder mens heeft dat, voldoende power, om gewoon voor zichzelf te zorgen en eventueel 
voor degenen die van jou afhankelijk zijn. Of dat kinderen zijn of ouders of weet ik 
veel wat. De andere is eigenlijk veel leuker. Als je zelf kostwinner bent, als je dus voor 
geld niemand nodig hebt, dan kun je uit pure aff ectie, uit pure vriendschap, relaties 
aangaan en dan speelt het geld daarin geen rol, dan speelt het afhankelijk zijn daarin 
geen rol. Dus dan ben je vrije mensen die samen een relatie aangaan. En ik denk dat 
dat heel erg belangrijk is voor mij. Dat is een thema waarvan ik zeg, dat betekent het 
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voor mij. De vrijheid om alles te geven zonder dat je het hoeft en alles te krijgen zonder 
dat dat hoeft’. Rina relateert fi nanciële zelfstandigheid zo aan gevoelens van vrijheid 
in relaties. Hierdoor ontstaat een extra dimensie in de betekenis van fi nanciële on-
afhankelijkheid. 
 Ook voor wat betreft het combineren van een baan met de zorg voor kinderen 
vormden moeders regelmatig een voorbeeld voor hun dochter. Sylvia zegt hierover: 
‘Dat het voor mij heel belangrijk is dat ik meegemaakt heb, dus niet gezien heb maar 
meegemaakt heb, dat een vrouw zelfstandig kan zijn, kostwinner kan zijn, haar eigen 
bedoeninkje kan runnen, gewoon alles zelf kan regelen en ondertussen ook nog moeder 
kan zijn’. En Fleur vertelt: ‘Ja, niet bang zijn om dingen aan te pakken en weten dat 
je dat ook kunt combineren. Ik denk dat dat belangrijk is’.

Niet voor alle dochters was hun moeder een voorbeeld voor hun eigen leven. 
Een voorbeeld hiervan is Barbara. Zij benadrukt als nadelig aspect van het kost-
winnerschap de langdurige afwezigheid van haar werkende moeder. ‘Eenzaam. Ja, 
ja, ja. Toch het alleen naar school toe moeten, dat soort dingen altijd, alleen omdat je 
moeder gewoon de hele dag aan het werk was’. Barbara koos er bewust voor om haar 
eigen leven zo in te richten dat er altijd iemand thuis was voor de kinderen. Ook 
voor Trees was haar moeder een negatief voorbeeld als het gaat om kostwinner-
schap. Ze zegt hierover: ‘Dat ik het voor mezelf niet belangrijk vond om kostwinner te 
zijn. Ik hoefde niet zo nodig’. 

Dochters noemen ook andere nadelen van het kostwinnerschap van hun moe-
der. Zo moesten dochters vaak op jonge leeftijd gaan werken om geld te verdienen. 
Of zoals Mieke het verwoordt: ‘Opleiding of wat dan ook vonden we niet belangrijk 
hè. Als ik wat geld kon bijdragen voor dat wel en wee, dat vonden we belangrijker’.
 Voor sommige dochters had het kostwinnerschap van hun moeder tot gevolg dat 
zij af moesten zien van hun studiewensen. Zo mocht Riet, als oudste thuiswonende 
dochter, niet verder leren omdat haar moeder haar nodig had voor het werk op de 
boerderij. Riet: ‘Het was de rangorde in het gezin die bepaalde waar je heen kon’. Het 
kostwinnerschap van de moeders betekende voor deze dochters dat zij af moesten 
zien van hun eigen wensen of ambities. Bertaux-Wiame schrijft over de invloed van 
familie: “In any family network the ties of solidarity create both potential opportu-
nities and potential constraints for its members”.31

Uit de reacties van de dochters blijkt hoe het kostwinnerschap van hun moeder 
een verschillende betekenis kon hebben. Voor veel dochters was de levenshouding 
van hun moeder een voorbeeld voor hun eigen leven. Ze streefden zelf naar fi nan-
ciële onafhankelijkheid en hadden van hun moeder een voorbeeld meegekregen om 
een baan te combineren met de zorg voor kinderen. Moeders stelden ook zichzelf 
ten voorbeeld. Maar het kostwinnerschap bracht ook belemmeringen voor doch-
ters met zich mee. Voor de meeste dochters was hun moeder evenwel een positief 
voorbeeld voor hun eigen leven.
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7.5 TERUGBLIK

‘Want de vaders van vriendinnetjes, daar waren die kinderen nooit en bij mijn moe-
der op haar werk mocht ik wel komen’. Met deze uitspraak vestigt een dochter de 
aandacht op de afwijkende positie die zij in haar jeugdjaren innam ten opzichte 
van haar leeftijdgenoten van wie vaders de kost verdienden en moeders huisvrouw 
waren. Deze uitzonderingspositie kleurde regelmatig de verhalen van de dochters 
over het werk van hun moeder als kostwinner. 

Dochters hebben in het algemeen veel waardering voor hun werkende moeder 
en zijn vaak trots op haar. Ze waren als kind sterk betrokken bij het werk van hun 
moeder, mochten soms mee naar haar werk en hebben gedetailleerde herinneringen 
aan haar werkplek, haar werk en collega’s. Ze benadrukken regelmatig de waarde-
ring van collega’s voor hun moeder. Dat gebeurde in een tijd dat de afstand tussen 
gezinsleven en arbeidsleven groeide.32 Voor de moeders en dochters uit dit onder-
zoek lijkt deze afstand echter niet te bestaan. Ook zagen dochters dat hun moeder 
plezier aan haar werk beleefde. Dat maakte iets goed van de grote inspanningen die 
hun moeder als kostwinner moest leveren. 

In de levensverhalen van de dochters wordt zichtbaar hoe het kostwinnerschap 
van de moeders verschillende gevolgen voor het leven van de dochters had. Daarbij 
kan een onderscheid gemaakt worden tussen de directe gevolgen tijdens de jeugd-
jaren van de dochters en de voorbeeldfunctie van moeders in het latere leven van 
de dochters. 
 Directe gevolgen van het kostwinnerschap van de moeders voor de dochters 
waren eenzaamheid en belemmeringen in ontplooiingskansen. Eenzaamheid waar-
over de dochters vertelden, kwam voort uit de lange werkdagen en langdurige af-
wezigheid van de moeders overdag en soms ook ’s avonds. Het harde werken van 
de moeders betekende dat zij vaak erg vermoeid waren en dat de dochters zich hier 
zorgen over maakten. 

Vaak moesten dochters jong aan het werk om bij te dragen aan het gezinsinko-
men. Soms moesten dochters ook hard meewerken om hun moeder te helpen met 
haar werk. Dat gebeurde vooral bij moeders die als kleine zelfstandige, winkelier-
ster of thuiswerkster de kost verdienden. Deze moeders hadden zo veel werk dat de 
inzet van hun dochter noodzakelijk was. Opvallend daarbij is dat de plaats van de 
dochter in het gezin ten tijde van het wegvallen van de vader van grote invloed is.

Het kostwinnerschap beïnvloedde ook het latere leven van de dochters. Het gaat 
dan met name om het voorbeeld dat hun moeder voor hun eigen leven was. Zo was 
de oorzaak van het kostwinnerschap van invloed op de levenshouding van de doch-
ters. Zij hadden meegemaakt dat hun moeder in een situatie terecht was gekomen 
dat ze zelf de kost moest verdienen. Deze jeugdervaring kwam ook tot uiting in de 
wijze waarop de dochters dit voorbeeld interpreteerden. Soms ook gaven moeders 
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hierover een duidelijke boodschap aan hun dochters mee. 
Bij dochters van gescheiden ouders ging dit soms gepaard met wantrouwen tegen 
mannen, terwijl de dochters met een jong overleden vader zijn wegvallen relateerden 
aan iets dat kan gebeuren, maar waar wel rekening mee gehouden moet worden.
Moeders gaven aan hun dochters het voorbeeld van fi nanciële zelfstandigheid mee. 
Veel dochters hebben andere opvattingen over de sekserol van vrouwen. Ze hebben 
in hun jeugdjaren gezien dat werken vanzelfsprekend is. Dit had tot gevolg dat zij 
in hun eigen leven veelal ook zelf geld wilden verdienen en naar fi nanciële onafhan-
kelijkheid streefden. 
 Ook in het vermogen om werk en zorg te combineren hebben dochters het 
voorbeeld van hun moeder ervaren. Zij hebben meegemaakt dat het mogelijk is 
om werk en de zorg voor opgroeiende kinderen te combineren en schrikken daar in 
hun eigen leven niet voor terug. Echter, voor sommige dochters die hier geen po-
sitieve ervaringen mee hadden, was dat juist een negatief voorbeeld voor hun eigen 
leven. Zij kozen ervoor het voorbeeld van hun moeder niet te volgen.
 En ten slotte de levenshouding van de dochters. Veel dochters hebben gezien 
hoe hun moeder zelfstandig optrad en ervaren dat problemen er waren om opgelost 
en tegenslagen om overwonnen te worden. Deze levenshouding was regelmatig een 
voorbeeld in de levens van de dochters. Hoe de jeugdervaringen van de dochters 
verder doorwerken in hun eigen leven wordt beschreven in het volgende hoofdstuk 
over “leren, werken en zorgen”.
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moeders tussen collega’s




