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HOOFDSTUK VIII

DE LEVENSLOOP VAN DE DOCHTERS

DEEL 3: LEREN, WERKEN EN ZORGEN 

8.1 INLEIDING

De dochters uit dit onderzoek groeiden op in een periode van grote veranderin-
gen. In de jaren zestig en zeventig was allereerst sprake van ontzuiling. “Het gevoel 
van mensen toch in de eerste plaats te behoren tot een bepaalde religieuze of ide-
ologische familie binnen de Nederlandse natie verdween nagenoeg”, aldus Blom. 
Organisaties op levensbeschouwelijke basis verdwenen of ondergingen sterke func-
tieveranderingen. Daarnaast werden veranderingen in gezagsverhoudingen en om-
gangsvormen zichtbaar met een overgang van een “bevelshuishouding” naar een 
“onderhandelingshuishouding”. En ten derde waren er fundamentele wijzigingen 
op het gebied van seksualiteit en een sterke toename van voorbehoedmiddelen en 
daling van geboortecijfers.1 De veranderingen in de jaren zestig hebben zich vol-
gens Kennedy zonder veel weerstand van gezagdragers voltrokken. Hij zoekt de 
oorzaak hiervan in de “pragmatische en adapterende koers die de Nederlandse lei-
ders verkozen”.2 

In de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat vonden eveneens ver-
anderingen plaats. Zo werd na 1958, toen de economische omstandigheden sterk 
waren verbeterd, een begin gemaakt met een verdeling van de toenemende welvaart 
en werd het stelsel van sociale zekerheid verder uitgebouwd. Van omstreeks 1965 
tot 1977 verschoof de nadruk van herstel en verdeling van de welvaart naar ver-
hoging van welzijn en een sterke uitbouw van gemeenschapsvoorzieningen. Vanaf 
ongeveer 1977 begon een periode van stagnatie en heroriëntatie.3 
 Ook in het onderwijs en op de arbeidsmarkt vonden veranderingen plaats. Van-
af de jaren vijftig was er een sterke onderwijsexpansie. Het gemiddelde opleidings-
niveau van de bevolking steeg aanzienlijk. In de jaren zeventig gingen steeds meer 
vrouwen werken en vanaf de jaren tachtig bleven meer vrouwen werken na de 
geboorte van een kind.4 

Terwijl de moeders die in de jaren vijftig kostwinner waren nog geconfronteerd 
werden met ontmoedigende wetgeving voor vrouwen om buitenshuis te werken, 
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kregen de dochters te maken met veranderingen in de wetgeving gericht op gelijk-
heid van mannen en vrouwen in het arbeidsproces. Vanaf 1973 werden gehuwde 
vrouwen voor hun inkomen uit arbeid zelfstandig belast.5 Andere veranderingen in 
de wet- en regelgeving waren de Wet gelijk loon in 1975, ontslagverbod wegens hu-
welijk, zwangerschap of bevalling in 1976, het schrappen van het kostwinnerschap 
als criterium voor het bepalen van de volgorde voor ontslag vanwege overtolligheid 
en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid die in 1980 
in werking trad.6 

In de levensloop vallen eveneens veranderingen op. Tot in de jaren zestig was er 
in belangrijke mate sprake van standaardisering van de levensloop, met als belang-
rijkste kenmerk gelijkvormigheid van de overgang van jeugd naar volwassenheid.7 
De gevolgen voor vrouwen die afweken van de standaardlevensloop kwamen hier-
voor al regelmatig naar voren in de levensverhalen van de moeders en dochters uit 
dit onderzoek. 

Vanaf de jaren zestig begint de keuzebiografi e zichtbaar te worden. Bij een keu-
zebiografi e is er geen dominant traject naar volwassenheid, maar vertoont deze 
overgang meer diff erentiatie.8 Maar in de geboortegroep van 1943 tot 1952, de 
periode waarin de meeste dochters uit dit onderzoek zijn geboren, blijkt het stan-
daardpatroon (uit huis gaan om te trouwen, vervolgens een kind) toch nog het 
meest voor te komen.9 

De diff erentiaties in de levensloop waren sterk milieugebonden. Vrouwen gebo-
ren tussen 1928 en 1953 uit een hoog milieu volgden langer onderwijs, verlieten 
het ouderlijk huis terwijl ze nog onderwijs volgden en verzelfstandigden zich ook in 
seksueel en relationeel opzicht. In de toekomstvoorstellingen waren eveneens milieu-
gebonden diff erentiaties zichtbaar. Voor vrouwen uit de arbeidersklasse en (lagere) 
middenklasse was het “moeder en huisvrouw model” de dominante voorstelling, ter-
wijl vrouwen uit een hoog milieu nadachten over een combinatie van moederschap 
en beroepsarbeid. Maar dé verwachting waarmee alle vrouwen zich geconfronteerd 
voelden, was “moeder, huisvrouw en echtgenote” worden, aldus Peters.10 

In de generatie geboren vanaf de jaren zestig krijgt de individualisering van de 
levensloop steeds meer de overhand en wordt een toenemende destandaardisering 
zichtbaar. De inhoud van de levensloop wordt vanaf die tijd steeds meer door de 
jongvolwassenen zelf bepaald.11 

In deze tijd van grote veranderingen groeiden de dochters uit dit onderzoek op. 
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe zij het wegvallen van hun vader, 
het werk van hun moeder als kostwinner en het combineren van werk en zorg door 
hun moeder hebben ervaren. Naar de gevolgen van kostwinnerschap van moeders 
in de jaren vijftig voor de levensloop van hun dochters is, voor zover bekend, geen 
onderzoek gedaan. Wel is onderzoek verricht naar de gevolgen van het opgroeien 
in een eenoudergezin. Volgens Van Gelder ontstaat er op basis van literatuuronder-
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zoek naar kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen (zowel kinderen met een jong 
overleden vader als kinderen van gescheiden ouders) een verwarrend beeld: “In veel 
gevallen werd geen verschil gevonden, enkele malen een verschil ten nadele van één-
ouder-kinderen en ook een enkele maal ten voordele van deze kinderen”. Het kon 
volgens hem niet worden aangetoond dat het leven in een eenoudergezin een scha-
delijke invloed heeft op de psychische of emotionele ontwikkeling van kinderen.12 
 Diverse onderzoekers vonden bij kinderen van wie de ouders gescheiden waren 
of een ouder overleden was, een bescheiden langetermijneff ect op het psychisch 
welzijn tijdens de volwassenheid.13 Voor het verminderde welzijn van volwassenen, 
die in hun jeugd een echtscheiding hebben meegemaakt, onderscheidden Amato 
en Booth een drietal perspectieven: het socialisatiemodel, economische deprivatie 
en stress in het gezin. Het socialisatiemodel gaat ervan uit dat verzorgende ouders 
in eenoudergezinnen vanwege drukke werkzaamheden vaak minder aandacht aan 
hun kinderen kunnen besteden, wat tot gevolg kan hebben dat bijvoorbeeld soci-
ale vaardigheden en ouderlijke rollen onvoldoende zijn aangeleerd. Economische 
deprivatie komt voort uit teruggang van de levensstandaard van eenoudergezinnen 
met een moeder aan het hoofd, waardoor kinderen jong moeten gaan werken om 
bij te dragen aan het gezinsinkomen. Bij stress in het gezin ten slotte gaat het om 
nadelige eff ecten van echtscheiding voor kinderen vanwege ouderlijke confl icten 
voorafgaand en tijdens de echtscheiding, en stress vanwege verhuizing, schoolwisse-
lingen, verlies van contact met familieleden. De onderzoekers waren pessimistisch 
vanwege een verhoogd risico op psychologische, sociale en echtelijke problemen die 
kunnen doorwerken in de volwassenheid. Maar zij waren optimistisch, omdat de 
langetermijneff ecten van ouderlijke echtscheiding relatief matig zijn.14 
 Opmerkelijk is voorts dat in enkele studies naar voren komt dat het negatieve 
eff ect van ouderlijke echtscheiding op welbevinden tijdens volwassenheid in de ja-
ren vijftig sterker was dan in latere jaren en ook wat sterker voor mannen dan voor 
vrouwen.15 Het is mogelijk dat de uitzonderingspositie waarin kinderen zich in de 
jaren vijftig bevonden, hierop van invloed was.

Ouderlijke confl icten blijken in belangrijke mate problemen van kinderen van 
gescheiden ouders te kunnen verklaren.16 De kans op psychische en sociale proble-
men bij deze kinderen blijkt kleiner te zijn naarmate het kind meer contact met 
de niet-verzorgende ouder heeft en naarmate het meer liefde en ondersteuning van 
beide ouders ondervindt.17 Ook blijkt dat het gedrag van kinderen beïnvloed wordt 
door gevoelens voor hun vader: kinderen die hun vader nooit hadden gekend, toon-
den de minste gedragsproblemen, terwijl kinderen die niet van hun vader hielden 
of minder van hem hielden na de echtscheiding vaker gedragsproblemen toon-
den.18 Andere onderzoekers benadrukken het belang van het opgroeien met twee 
ouders, omdat rollen die toegeschreven worden aan de vader (economisch, sociaal, 
emotioneel) in gezinnen zonder vader onvoldoende vervuld kunnen worden.19 
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De studies geven dus een wisselend beeld van de gevolgen van het opgroeien 
in een eenoudergezin voor kinderen. Op de lange termijn waren de eff ecten voor 
kinderen veelal bescheiden, maar in de jaren vijftig waren de negatieve eff ecten 
van echtscheiding groter. In hoofdstuk VI over “Vaders verloren, verloren vaders” 
werd duidelijk hoe dochters het wegvallen van hun vader hebben beleefd en hoe 
de gevolgen hiervan soms in hun volwassen leven doorwerkten. In dit hoofdstuk 
staat de vraag centraal hoe het de dochters uit dit onderzoek verder verging. Hoe 
verliep hun leven als het gaat om het volgen van onderwijs, hun carrière op de ar-
beidsmarkt en de wijze waarop zij hun werk met de zorg voor hun eigen kinderen 
combineerden? In hoeverre was het kostwinnerschap van de moeders hierop van 
invloed? In hoofdstuk IX over intergenerationele patronen wordt ingegaan op de 
relaties van de dochters. 

8.2 JONG VAN SCHOOL 

“Jong van school” is een terugkerend thema in de levensverhalen van de dochters 
die meewerkten aan dit onderzoek. De dochters groeiden op in een tijd waarin 
het onderwijs sterk werd uitgebreid en het onderwijsniveau aanzienlijk steeg. Het 
bereikte opleidingsniveau wordt door verschillende factoren beïnvloed, zoals sekse, 
gezinsachtergrond en opleidingsniveau, inkomenspositie en houdingen van ouders. 

Zo blijkt dat vrouwen in de leeftijdsgroep van de dochters uit dit onderzoek 
in vergelijking met mannen in die leeftijdsgroep minder lang voltijds onderwijs 
volgden en een lager opleidingsniveau bereikten.20 Uit een onderzoek naar school-
resultaten van de schoolgeneratie 1964 (geboren rond 1958), dus iets jonger dan 
de jongste dochter die aan dit onderzoek heeft meegewerkt, komt naar voren dat 
de verschillen tussen mannen en vrouwen en sociaal-economische herkomst dan 
nog bestaan.21 

In de Volkstelling van 1971 is een relatie te zien tussen het bereikte onderwijs-
niveau en de gezinsachtergrond. Meisjes in eenoudergezinnen met een vrouw aan 
het hoofd, die toen veertien tot en met 29 jaar waren (dus geboren tussen 1942 en 
1957), volgden minder vaak dagonderwijs dan meisjes uit tweeoudergezinnen.22 
Hierbij is geen onderscheid gemaakt naar de oorzaak van het eenoudergezin. In 
latere studies is veelal wel de ontstaansgeschiedenis van eenoudergezinnen betrok-
ken. Van Gelder komt op grond van een literatuuronderzoek tot de conclusie, 
dat met name kinderen in eenoudergezinnen na echtscheiding, op school gemid-
deld slechtere schoolprestaties leveren dan kinderen in tweeoudergezinnen. Maar 
dit verschil vermindert sterk, als rekening wordt gehouden met de verschillen in 
sociaal-economisch niveau in beide gezinstypen.23 Uit onderzoek van Bosman en 
Louwes blijkt voorts, dat de kans op een gunstige schoolloopbaan voor kinderen 
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geboren rond 1965, die opgroeien in eenoudergezinnen wegens echtscheiding, met 
een vrouwelijk gezinshoofd, systematisch kleiner is dan voor kinderen in tweeou-
dergezinnen. Bij kinderen van verweduwde moeders als gezinshoofd werden geen 
signifi cante verschillen gevonden in vergelijking met kinderen uit tweeoudergezin-
nen.24 Later onderzoek bevestigt deze verschillen naar ontstaansgeschiedenis van 
eenoudergezinnen. “Afwezigheid van de vader als zodanig blijkt – in tegenstelling 
tot wat meestal wordt verondersteld – geen reden om te verwachten dat kinderen 
het slechter zouden doen op school”, aldus Bosman en Louwes.25 Onderzoek in de 
Verenigde Staten onder volwassenen (geboren tussen 1954 en 1978) toont even-
eens deze verschillen in ontstaan van eenoudergezinnen en schoolresultaten aan.26 

De omvang van eenoudergezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd blijkt tevens 
van invloed te zijn op de schoolloopbanen van kinderen. Dan blijkt dat kinderen 
uit grote eenoudergezinnen met een moeder aan het hoofd slechtere schoolloopba-
nen hebben dan kinderen uit kleine gezinnen.27

 Bij kinderen van gescheiden ouders kunnen voorts ouderlijke confl icten van 
invloed zijn op de schoolresultaten. De negatieve invloed van echtscheiding van 
ouders op het opleidingsniveau van hun kinderen wordt met name hierdoor ver-
klaard.28 Houdingen van vaders na echtscheiding blijken eveneens van invloed te 
zijn op het opleidingsniveau van kinderen. Als niet-thuiswonende vaders zich als 
betrokken opvoeder met gezag opstellen, heeft dit een gunstige invloed op het op-
leidingsniveau en het welbevinden van kinderen.29 

Naast de samenstelling van het gezin zijn het opleidingsniveau en de inkomens-
positie van ouders van invloed op het schoolsucces van kinderen. De opleiding van 
de vader blijkt de belangrijkste voorspeller voor het bereikte opleidingsniveau van 
zowel dochters als zonen te zijn. Deze invloed is belangrijker dan de economische 
beroepsstatus van de vader, aldus Ganzeboom en De Graaf.30 Maar het opleidings-
niveau van moeders is eveneens van invloed. Dat wordt duidelijk in de Volkstelling 
van 1971. Jongeren die toen leefden in een eenoudergezin met een moeder met een 
middelbaar onderwijsniveau als gezinshoofd volgden veel vaker dagonderwijs dan 
jongeren van wie de moeder een opleiding op basisniveau had voltooid.31 
 Uit de meeste studies komt voorts naar voren, dat er bij kinderen van geschei-
den ouders een positief verband is tussen de hoogte van de alimentatie voor kinde-
ren, het welbevinden van kinderen en hun schoolprestaties.32 Daarbij kan een on-
derscheid gemaakt worden tussen een slechte en een verslechterde inkomenspositie. 
Met name de verslechterde inkomenspositie bleek een verklaring te vormen voor 
de niet optimaal verlopende schoolloopbanen van kinderen in eenoudergezinnen 
met een vrouwelijk gezinshoofd. “Blijkbaar is het de discrepantie tussen hetgeen 
voor het ontstaan van het moedergezin mogelijk was en hetgeen daarna mogelijk 
bleek, die van invloed is op de schoolloopbanen”, aldus Bosman.33 De bevindingen 
van Fischer liggen in het verlengde hiervan. Zij constateert, dat als de vader meer 
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opleidings- en fi nanciële hulpbronnen bezit, het negatieve eff ect van echtscheiding 
op de opleidings- en beroepsloopbaan van kinderen sterker is, omdat deze na echt-
scheiding gedeeltelijk niet toegankelijk zijn voor de kinderen. Als de moeder als 
verzorgende ouder over veel hulpbronnen beschikt, verdwijnt het echtscheidingsef-
fect op de onderwijs- en beroepsloopbaan van de kinderen, terwijl als moeders over 
weinig eigen hulpbronnen beschikken, het negatieve eff ect op het opleidingsniveau 
van de kinderen juist extra sterk blijkt te zijn. Er werden daarbij nauwelijks ver-
schillen tussen jongens en meisjes gevonden.34 

Naar de invloed van betaalde arbeid door moeders is eveneens onderzoek ver-
richt. Het ging daarbij om de eff ecten van betaalde beroepsarbeid door moeders op 
de schoolloopbaan van kinderen in tweeoudergezinnen waar de vader ook werkt. 
Dan blijkt dat er geen grote verschillen bestaan tussen de schoolloopbanen van kin-
deren met moeders die betaalde beroepsarbeid buitenshuis verrichten en kinderen 
met moeders die geen betaalde beroepsarbeid verrichten, ook als rekening wordt 
gehouden met sociaal milieu, opleiding, leeftijd, geslacht e.d.35 Later onderzoek 
vestigt de aandacht op het beroep van de moeder. Het blijkt dat het er niet om gaat 
of de moeder werkt, maar op welk niveau zij betaalde beroepsarbeid verricht. Als 
moeders als arbeidster werken, blijkt dit een negatief eff ect te hebben op de school-
loopbanen van de kinderen, terwijl als moeders werken als winkelierster, boerin 
of employee dit juist een positief eff ect heeft. Deze uitkomsten gelden voor zowel 
zonen als dochters.36

Uit het voorgaande komt naar voren, dat dus niet alleen de gezinssamenstel-
ling en de ontstaansgeschiedenis van eenoudergezinnen van invloed zijn op de on-
derwijskansen van kinderen in deze gezinnen, maar ook het opleidingsniveau en 
de inkomenspositie van ouders. Vooral verslechtering van de inkomenssituatie na 
echtscheiding blijkt een negatief eff ect te hebben. 
 Na bestudering van deze onderzoeksresultaten op basis van kwantitatieve stu-
dies rijst de vraag hoe de onderwijsloopbanen van de dochters uit dit onderzoek 
zijn verlopen. Welke ervaringen hebben de dochters hiermee? En in hoeverre was 
het kostwinnerschap van de moeders hierop van invloed? Hierna volgt allereerst 
een overzicht van het bereikte opleidingsniveau van de dochters uit dit onderzoek. 
Daarna wordt dieper ingegaan op de achtergronden van hun onderwijsloopbaan. 

Allereerst valt op dat de dochters op jonge leeftijd van school gaan. In totaal acht-
tien van de 34 dochters uit dit onderzoek verlieten tussen hun veertiende en hun 
zestiende het voltijds onderwijs. De overige zestien dochters leerden langer door: 
negen gingen van school toen ze zeventien of achttien jaar waren en zeven gingen 
na hun achttiende jaar van school. Als er een relatie gelegd wordt tussen de burger-
lijke staat van de moeder en de leeftijd waarop de dochters het voltijds onderwijs 
verlieten, ontstaat het volgende beeld. 
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 Van de zeventien dochters met een jong overleden vader verlieten er acht tussen 
hun veertiende en hun zestiende jaar het voltijds onderwijs, vijf waren zeventien 
of achttien jaar en vier verlieten het voltijds onderwijs toen ze negentien jaar of 
ouder waren. Zeven dochters hadden op het moment dat ze het voltijds onderwijs 
verlieten een lager onderwijsniveau, acht hadden een middelbaar en twee dochters 
hadden een hoger onderwijsniveau behaald.37

 Van de zestien dochters van gescheiden ouders verlieten er negen van hun veer-
tiende tot en met hun zestiende jaar het voltijds onderwijs, drie gingen van school 
toen ze zeventien of achttien jaar waren en vier verlieten het voltijds onderwijs 
toen ze negentien jaar of ouder waren. Elf dochters hadden op het moment dat 
ze het voltijds onderwijs verlieten een lager onderwijsniveau en vijf hadden een 
middelbaar niveau behaald. De dochter van een ongehuwde moeder ging met haar 
vijftiende van school en had toen een lager onderwijsniveau.

De dochters verlieten het voltijds onderwijs op een jongere leeftijd en hadden 
toen een lager opleidingsniveau bereikt dan hun leeftijdgenoten.38 Dat geldt vooral 
voor de dochters van gescheiden ouders. Als het bereikte onderwijsniveau van de 
dochters bij het verlaten van het voltijds onderwijs vergeleken wordt met dat van 
hun moeder, ontstaat een opmerkelijk beeld.
 Van de zeventien dochters met een jong overleden vader hebben vijf dochters, 
als ze het voltijds onderwijs verlaten, een hoger opleidingsniveau bereikt dan hun 
moeder, van tien dochters is het opleidingsniveau ongeveer gelijk aan dat van hun 
moeder en twee dochters hebben een lager opleidingsniveau dan hun moeder.
 Bij de zestien dochters van gescheiden ouders ontstaat een totaal ander beeld. 
Negen dochters hebben, als zij het voltijds onderwijs verlaten, een lager opleidings-
niveau dan hun moeder. Van zeven dochters is het opleidingsniveau ongeveer gelijk 
aan dat van hun moeder. Dat geldt ook voor de dochter van een ongehuwde moeder.

Vaak wordt het schoolverlaten op jonge leeftijd in verband gebracht met het kost-
winnerschap van de moeders. In grote lijnen zijn daarbij de volgende patronen 
herkenbaar.

Allereerst zijn er moeders die te weinig verdienen en het inkomen van hun wer-
kende dochter nodig hebben om het gezin te onderhouden. Dat is de reden voor de 
meeste dochters die jong van school gingen. Een voorbeeld hiervan is Janny. Haar 
moeder ging na het overlijden van haar man als werkster de kost verdienen. Janny: 
‘Ik zat op de mulo. Toen heeft mijn moeder nog overwogen om mij daar af te halen, 
maar ik heb een ongetrouwde tante en die heeft een goed woordje voor me gedaan. Nou 
dat ging gewoon goed op school, dus dat heb ik dan af mogen maken’. In het vorige 
hoofdstuk was al te lezen hoe het gezin fi nanciële steun kreeg van de diaconie. ‘Nou 
u begrijpt wel, toen wij dus van school af kwamen, het eerste wat wij deden, de diaconie 
de deur uit, hè. Dus we droegen alles bij’, aldus Janny die zo duidelijk maakt hoe de 
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kinderen in een gezamenlijke actie ervoor zorgden dat het gezin niet langer afhan-
kelijk was van fi nanciële steun van een kerk. 
 Voor veel dochters betekende jong van school gaan, dat zij af moesten zien van 
hun studiewensen. Dat overkwam ook Anneke. Haar moeder Sonja verrichtte, zo-
als in hoofdstuk IV is beschreven, laaggeschoold werk waar ze weinig geld mee 
verdiende. Anneke: ‘Na de mulo moest ik toen wel gaan werken. Ja, ze kon het geld 
ook heel goed gebruiken en toen ben ik op kantoor gegaan. Nou en toen ik de mulo af 
had toen wou ik eigenlijk kleuterleidster worden. Maar dat mocht dus niet. Nee, het 
was gewoon nee, nu ga je werken’. 

Enkele dochters waren op jonge leeftijd nodig in het bedrijf of de winkel van 
hun moeder. In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe een moeder haar dochter 
nodig had op de boerderij. Ze moest hierdoor afzien van haar studiewensen. Dat 
overkwam ook Gerda. Haar moeder had een kruidenierswinkel. ‘Ik kwam van de 
mulo af en het werd gewoon gevonden dat ik dus mee ging helpen in die zaak. Daar was 
geen praten over. Die oom, toeziend voogd, is met een familielid van hem bij ons geweest 
om bij mijn moeder voor mij te pleiten, want ik wilde heel graag door naar de h.b.s.’. 
Als ze hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik weet nog waar ze zaten, dat die twee mannen 
zeiden van: je moet dat meisje door laten studeren want die kan dat wel. Nou en ja, 
dat gebeurde gewoon niet. Ze had me nodig en ik moest gewoon thuis komen’. Ook bij 
Gerda was er, evenals bij Janny, een familielid die voor haar pleitte dat ze verder kon 
leren. Maar de moeder van Gerda was hier niet gevoelig voor, ze had de inzet van 
haar dochter nodig in haar winkel.
 Het kwam ook voor dat dochters, vanwege de drukke werkzaamheden van hun 
moeder, thuis werden ingeschakeld. Een voorbeeld hiervan is Trees. Haar moeder 
was verloskundige. Als haar moeder niet thuis was, had Trees telefoondienst. Bo-
vendien werd ze ingeschakeld in het huishouden. ‘Ik kon niet zo goed mijn best doen 
want ik had het vrij druk natuurlijk, thuis ook en je zorgen erover en alles’, vertelt Trees 
over deze tijd. 

Onrust in het gezin is een ander aspect dat dochters diverse keren associëren met 
jong van school gaan. Enkele dochters van gescheiden ouders brengen de turbu-
lente tijd wegens de echtscheiding van hun ouders in verband met hun schoolpres-
taties. ‘Het gevolg hiervan is toch, dat ik niet fatsoenlijk scholen af heb kunnen maken. 
Vooral de middelbare school niet. Niets anders dan blijven zitten, taken en herexamens. 
Oh vreselijk. Het ging niet goed, ik kon niet leren, ik was een warhoofd’, vertelt Lia 
over deze tijd.
 Het wegvallen van de vader betekende voor sommige dochters dat ze zijn sti-
mulans misten. Anne: ‘Het was in het tweede jaar dat ik naar het lyceum ging, toen 
mijn vader stierf. Het eerste jaar heeft hij me geweldig geholpen met allerlei vakken en 
ik kon heel goed leren. In het tweede jaar is hij gestorven. Toen is het met mij op school 
ook bergafwaarts gegaan. Het interesseerde mij niet meer’. Als Anne terugdenkt aan 
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deze tijd, zegt ze: ‘Behalve dat ik mijn vader miste, miste ik de stimulans die echt van 
hem uitging voor het leren en de belangstelling ook. En ik denk juist door die stimulans 
dat een kind nog meer zijn best gaat doen. Ik was geïnteresseerd in alles wat ik leerde. 
Alleen ja, toen hij dood was, was het in mijn hoofd ook een chaos, denk ik’. 
 
De dochters brengen de jonge leeftijd waarop ze van school gingen dus regelmatig 
in verband met (de oorzaak voor) het kostwinnerschap van hun moeder. Hun ver-
diensten waren nodig om het gezinsinkomen te verhogen en soms moesten ze hun 
moeder helpen met haar werk. Ook de onrust die met het wegvallen van de vader 
gepaard ging of het ontbreken van zijn stimulans, konden er de oorzaak van zijn 
dat dochters jong van school gingen. Twee perspectieven die Amato en Booth heb-
ben onderzocht voor het verminderde welzijn van volwassenen die in hun jeugd-
jaren een echtscheiding hebben meegemaakt, namelijk economische deprivatie en 
gezinsstress, komen zo ook naar voren als oorzaak voor de jonge leeftijd waarop 
dochters uit dit onderzoek van school zijn gegaan. 

Na de korte interviewfragmenten die de verschillende oorzaken van het vroegtij-
dig schoolverlaten van de dochters uit dit onderzoek belichten, volgt nu ter afslui-
ting van dit onderwerp het opmerkelijke verhaal van Jos. Haar moeder verdiende 
de kost als werkster. Later ging ze in een fabriek werken en uiteindelijk werd ze 
verkoopster. 

‘Ik ben zelf gaan werken toen ik veertien was’ 
Jos kreeg in haar jeugdjaren te maken met mishandeling en incest. Als ze aan deze 
periode terugdenkt, zegt ze: ‘Ik moest me staande houden, ik moest overleven. Dus dat 
deed ik met mijn hersenen. Ik kon de boel alleen maar aan als ik het allemaal beter 
wist.’ Jos kon goed leren, maar na twee jaar mulo ging ze op haar veertiende van 
school en ging werken bij een kruidenier. ‘Dat was van ’s maandagsmorgens acht tot 
’s avonds zes en dan ’s woensdagsmiddags vrij na één uur en dan ’s zaterdags ook de hele 
dag. Maar omdat ik veertien was, mocht ik om vijf uur naar huis en dan hoefde ik niet 
te schrobben’. Het geld dat ze hiermee verdiende, ging naar haar moeder. Ze kreeg 
wel zakgeld. In de avonduren volgde ze de middelbare handelsavondschool. 
 Jos kwam vanwege de situatie thuis onder toezicht van de Raad voor de Kinder-
bescherming te staan en werd op haar zestiende uit huis geplaatst. Ze kwam in een 
katholiek internaat terecht bij zuster Maria. Jos: ‘Zuster Maria leeft niet meer, wat 
ik wel heel erg vind. Dat was iemand die mij heel erg geholpen heeft. Ja, die heeft veel 
voor mij betekend, die heeft heel veel voor mij gedaan. Niet in de zin van doen, maar 
dingen meegegeven voor mijn leven. Een houvast en een thuis’. Als ik haar vraag waar 
ik dan aan moet denken, zegt ze: ‘Dat het leven wél goed is. Dat God per defi nitie níet 
kwaad betekent. Dat het de moeite waard was. Dat ik heel veel kon. Ja, dat heeft ze me 
allemaal geleerd. Geleerd, nee, dat gaf ze me mee’. Jos wist wel dat ze veel kon, maar 



218

zoals ze zelf zegt: ‘Het is natuurlijk leuk als je het kan en dat je het weet, maar als er 
geen erkenning voor is, dan bestaat het voor een deel ook niet’. Jos bleef twee jaar in dit 
internaat en haalde daar haar mulo-diploma. Een psychiater zorgde ervoor dat ze 
een opleidingsplaats kreeg op een verpleegstersschool. Jos heeft zijn aanbevelings-
brief altijd bewaard: ‘Dat betekent iets voor me natuurlijk’. De verpleegstersopleiding 
bleek toch geen goede keuze te zijn. Jos verliet de opleiding en vond daarna werk 
als administratief assistente. 
 Jos trouwde op haar 21e en stopte tijdelijk met werken na de geboorte van hun 
eerste kind. Later begon ze samen met haar man een winkeltje. Maar toen de omzet 
achter bleef bij de verwachtingen stopten ze hiermee. Op haar 47e ging Jos naar de 
Vrouwenvakschool39 en volgde daar een cursus voor medisch secretaresse. Na afl oop 
kreeg ze een telefoontje van de school, ze hadden een baan in een huisartsenprak-
tijk: ‘Ze zegt: ik wil jou opgeven voor die baan als jij dat wilt. Kan je een gesprek met ze 
hebben over die baan? Ik zeg: nou dat is goed’. Jos werkt daar nu acht jaar: ’Hartstikke 
leuk. Leuke mensen. Ja, ik ben nou onderhand een meubelstuk eigenlijk’. Als Jos op haar 
leven terugkijkt, zegt ze: ‘Nou ja, ik heb dus in mijn leven een heleboel nare dingen 
meegemaakt’. Maar zoals een van haar zusjes tegen haar zei: ‘Jij ziet altijd kans om op 
de goede momenten de juiste mensen tegen te komen. En ik denk dat dat voor een deel 
waar is’. Jos: ‘Instinctief weet ik wel goed gebruik te maken van het goeds van iemand’. 
 Jos overleefde door haar hoofd erbij te houden en mensen te herkennen die iets 
goeds voor haar konden betekenen. Zuster Maria gaf haar weer zelfvertrouwen 
en bevestigde haar eigenwaarde. De psychiater stak zijn nek uit door voor haar 
een aanbevelingsbrief te schrijven en een medewerker van de Vrouwenvakschool 
attendeerde Jos op een vacature waar ze nu naar eigen zeggen ‘een meubelstuk’ is 
geworden. Deze hulp die Jos kreeg en aanvaardde is een van de kenmerken die 
Rubin herkent bij “onverwoestbare kinderen”. Volgens Rubin maken onverwoest-
bare kinderen zich actief los door zich niet te identifi ceren met het gezin waarin ze 
opgroeien. Ze “krijgen snel handigheid in het vinden en aanboren van alternatieve 
hulpbronnen”. Dit is ook in het levensverhaal van Jos te horen. Rubin omschrijft 
dit als “adopteerbaarheid”, het vermogen om anderen aan te trekken “die hun pad 
verlichten en de leemten vullen die het verleden heeft achtergelaten”. Rubin schrijft 
hier verder over: “Uit het vermogen pijn te herkennen, ermee te leven, erin te be-
rusten, de bron ervan te doorzien en haar de baas te worden, groeit de kracht die 
nodig is om onverwoestbaar te worden”. Zij noemt dit wel “veerkracht”. Rubin: 
“Ze voelen zich geen slachtoff er van de omstandigheden, maar proberen er iets van 
te leren, ze naar hun hand te zetten”. In het verlengde hiervan constateert Brinkgre-
ve dat er in de benadering van mensen zich een ontwikkeling aftekent van mensen 
als slachtoff er van omstandigheden naar aandacht voor hun veerkracht, creativiteit 
en hun agency.40

 Jos laat in haar verhaal duidelijk horen wat onverwoestbaarheid en veerkracht in 
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een leven concreet kunnen betekenen. In haar verhaal wordt tevens duidelijk dat 
het onderwijsniveau waarmee ze het voltijds onderwijs verliet, niet een eindpunt in 
haar scholing betekende en hoe zij later met veerkracht kansen herkende en greep 
om verder te leren. Zij staat hierin niet alleen. Ook andere dochters uit dit onder-
zoek leren later door. Hierover gaat de volgende paragraaf.

8.3 DOORLEREN

Veel dochters gingen, zoals hiervoor beschreven is, jong van school. In die tijd 
maakte de volwasseneneducatie een sterke groei door. Leidend principe hierbij is 
dat leren niet tot de jeugd beperkt moet blijven, maar zich over het hele leven moet 
kunnen uitstrekken.41 In de volwasseneneducatie kan een onderscheid gemaakt 
worden in vormings- en ontwikkelingswerk, basiseducatie, voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs, hoger onderwijs en beroepseducatie.42 
 Vanaf de jaren zeventig nam de deelname aan kwalifi cerende en niet-kwalifi ce-
rende opleidingen sterk toe van één op de vijf volwassenen van 25 jaar en ouder 
eind jaren zeventig, tot één op de drie volwassenen in 1995.43 Hoger opgeleiden, 
jongvolwassenen en werkenden namen in deze periode vaker deel aan volwasse-
neneducatie dan lager opgeleiden, ouderen en niet-werkenden. Vrouwen volgden 
vaker niet-kwalifi cerend onderwijs, terwijl mannen juist vaker in het kwalifi cerend 
onderwijs te vinden waren.44  

Vanaf 1974 konden volwassenen overdag naar school. Hier maakten vooral vrou-
wen gebruik van, waardoor de mavo’s die zij bezochten al gauw “moedermavo’s” 
werden genoemd. Zes jaar later waren er ongeveer honderd van dit soort mavo’s en 
waren er scholen voor havo, athenea en een paar meao’s voor volwassenen.45 Vanaf 
1978 werd door het uitreiken van deelcertifi caten het systeem van het onderwijs 
per vak ingevoerd.46 In 1977 begon het eerste proefproject Open School en al snel 
daarna kwamen er over het land verspreid meer van deze proefprojecten.47 De Open 
School was bestemd voor diegenen die het onderwijs vroegtijdig hadden verlaten, 
in casu geen “eerste kans” hadden gekregen, om alsnog een tweede kans te krijgen 
op het behalen van een zo hoog mogelijk diploma.48 De Open School leidde maar 
een kort bestaan, want in 1981 werden de projecten opgeheven en ondergebracht 
binnen bestaande onderwijsinstellingen.49 
 De dochters kregen dus de kans om op volwassen leeftijd (vervolg)onderwijs te 
volgen op onder meer Open Scholen, (moeder)mavo’s, havo’s en athenea. Ook voor 
het volgen van (deeltijd-) beroepsopleidingen kwamen meer mogelijkheden. Be-
langrijk bij levenslang leren is de intrinsieke motivatie: deelnemers moeten vanuit 
zichzelf gemotiveerd zijn om te leren en het nut ervan in te zien.50 
 Hierna volgen de verhalen van twee dochters. Allereerst het verhaal van Corrie. 
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Zij ging op haar vijftiende van school en volgde daarna als volwassene verschil-
lende beroepsopleidingen. Daarna volgt het verhaal van Gerda. Zij is na de mulo 
van school gegaan. Ook zij volgde later diverse beroepsopleidingen. Aan het eind 
van deze paragraaf wordt een verbinding gelegd met de onderwijsloopbanen van de 
andere dochters.
 
‘Ik heb zo’n beetje het hele Nederlandse onderwijssysteem gehad’
‘Ik ben een laatbloeier’, schreef Corrie in haar e-mail waarin zij zich aanmeldde 
voor dit onderzoek. Corrie volgde een jaar ulo, ging daarna een jaar naar de huis-
houdschool en vervolgens naar een eenjarige verkoopsteropleiding. Een dag na haar 
vijftiende verjaardag ging ze werken op kantoor. Later volgde ze typeles en steno, 
Nederlandse handelscorrespondentie en Duits. ‘Want ik had toch wel het gevoel, 
ik wil toch wel wat meer dan hier’. Haar man werd uitgezonden naar het buiten-
land en daarom besloot ze een mbo-opleiding kinderverzorging te volgen. Daar 
aangekomen bleek er geen behoefte te zijn aan iemand met deze opleiding, maar 
wel aan iemand die les kon geven in typen en kantoorpraktijk. Corrie: ‘Ik kwam 
helemaal niet uit het onderwijs. Maar goed, ja, ze hadden daar iemand nodig en ik 
vond het wel heel erg leuk’. Overdag lette er iemand op hun kind. Toen ze terugkwa-
men in Nederland, was Corrie zwanger van de tweede. ‘Toen dacht ik: ja nou zit ik 
hier, wat heb ik nou voor opleiding? Eigenlijk niks. Toen ben ik gelijk begonnen met 
avondmavo’. Daarna haalde ze het havo-diploma. Corrie: ‘Dus ik heb zo’n beetje het 
hele Nederlandse onderwijssysteem gehad’. Nadat hun derde kind was geboren, wilde 
ze toch wel wat met haar diploma’s gaan doen. Corrie: ‘Toen stond er een keer een 
advertentietje. Ze zochten iemand voor typelessen in de avonduren. Nou ja, ik dacht 
dat vind ik wel leuk, want overdag wilde ik met de kinderen niet weg’. Zo begon ze 
’s avonds met het geven van typelessen. ‘Dus ik dacht: ja, dan moet ik denk ik toch 
wel een soort vakopleiding gaan doen. Toen ben ik eens gaan kijken en er was in-
derdaad een staatsopleiding lerares kantoorpraktijk’. Toen de kinderen naar de mid-
delbare school gingen, vond ze al vrij snel tijdelijk werk als lerares typen op een 
scholengemeenschap. Ze was op dat moment veertig jaar. ‘Maar ik had wel door, ik 
krijg nooit een vaste aanstelling als ik mijn bevoegdheid niet haal. Dus toen ben ik toch 
wel heel snel doorgegaan met die bevoegdheid halen’. Later ging Corrie les geven aan 
herintreders. Uiteindelijk wordt ze coördinator deeltijdopleidingen mbo. ‘Dus ja, 
uiteindelijk denk ik dat ik toch wel op mijn plek gekomen ben, maar toen was ik toch 
wel 45 inmiddels’, vertelt Corrie lachend. 
 Opvallend in het levensverhaal van Corrie is dat ze steeds pro-actief bezig was 
en optimaal gebruik maakte van het volwassenenonderwijs. Ze dacht na over op-
leidingen die zij nog miste om in haar werk hogerop te komen en op basis daarvan 
besloot ze welk onderwijs ze zou volgen. Ze heeft, zoals ze zelf zegt, het hele Neder-
landse onderwijssysteem gehad. Dertig jaar nadat ze het voltijds onderwijs verliet, 
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vindt ze dat ze op haar plek is gekomen. Als ze op haar leven terugkijkt, zegt ze: ‘Ik 
heb altijd het gevoel van, ik ben niet uit de verf gekomen, ik kan veel meer’. 
Corrie moest jong aan het werk om geld te verdienen. Gerda moest haar moeder 
bijstaan in de winkel.

‘Het was wel met een beetje lang bochtje gegaan’
Gerda moest na de mulo in de kruidenierswinkel van haar moeder gaan werken. 
Maar haar ambities lagen veel hoger: ‘Ik wist heel goed wat ik wilde worden. Ik wilde 
naar de h.b.s. en daarna wilde ik lerares van een huishoudschool worden. Dus ik wist 
heel duidelijk wat ik wilde. En dat, ja, was gewoon niet aan de orde. Punt’. Maar 
Gerda geeft niet op. Nadat haar moeder de winkel had gesloten, ging ze haar eigen 
weg. ‘Toen ben ik in de Kinderbescherming gegaan’. Ze had daarvoor al opleidingen 
van de LOI51 gevolgd en haalde later Kinderbescherming A en B. Ze ging werken 
in een tehuis voor ongehuwde moeders. ‘Dat was ongeloofl ijk hard werken. Dat was 
zes dagen in de week, en één extra zondag hadden we vrij. Dus we hadden vijf vrije 
dagen in de maand. Toen we de cursus gingen volgen, mocht je de ene week in diensttijd 
daar heen en de andere week moest je in je eigen tijd daar naar toe. Dat betekende dat 
ik drie vrije dagen per maand overhield en twee cursusdagen. Nou en we werkten elf 
uur per dag, dus ik snap nu nog nooit hoe ik dat ooit volgehouden heb’. Gerda werkte 
in dit tehuis tot haar huwelijk. ‘En toen was het nog zo, als je trouwde hield je op met 
werken. Het jaar daarop is onze oudste geboren en toen ben ik tien jaar fulltime vrouw 
en moeder geweest’. 
 Gerda begon daarna weer te studeren: ‘Toen ben ik begonnen met mo-A pedago-
giek, dat was een avond in de week. En dat was mijn vrije avond. Dan ging ik ’s avonds 
om vijf uur de deur uit. Nou en toen ging er een wereld voor mij open. Dat heb ik toen 
gehaald en daarna ben ik aan de universiteit aan mo-B pedagogiek begonnen. Dat heb 
ik klaar gekregen, heb ik alle tentamens goed gehaald en moest ik nog een scriptie schrij-
ven. Toen kon ik een baan krijgen. Ik was intussen 47, dus ik wilde die baan ook niet 
laten schieten. Ik heb dat aangenomen en toen had ik toch nog hier drie kinderen en 
een nieuwe baan en dat was uiteindelijk op basis van mo-pedagogiek. Kreeg ik dus een 
aanstelling voor docent omgangskunde aan een huishoudschool. Dus uiteindelijk was ik 
lerares aan de huishoudschool. Het was wel met een beetje lang bochtje gegaan’, vertelt 
Gerda lachend. Na haar pensionering besloot Gerda om verder leren: ‘Spirituele 
psycho-synthese met creatieve therapie. Ik dacht: nou die creatieve kant heb ik nog nooit 
iets aan gedaan, dus laat ik daar eens mee beginnen’, aldus Gerda. 
 Gerda had al heel jong een duidelijk beeld van wat ze wilde worden. Maar in 
haar levensverhaal wordt duidelijk hoe de plaats in het gezin, toen haar vader over-
leed, van invloed was op haar onderwijskansen. Terwijl zij in haar jeugdjaren haar 
studiewensen moest laten varen, omdat zij haar moeder in de winkel moest helpen, 
mocht de jongere zuster van Gerda wel doorleren: ‘Die hoefde dus toevallig niet meer 
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mee te helpen, dus die ging naar de h.b.s.’. 
 Opvallend in Gerda’s verhaal is het grote verschil tussen het bereikte opleidingsni-
veau wanneer ze van school gaat en het opleidingsniveau dat ze uiteindelijk bereikt. 
Van een mulo-opleiding toen ze van school ging, behaalde ze uiteindelijk, op de scrip-
tie na, haar mo-B pedagogiek en kon ze gaan lesgeven. In haar leven heeft ze steeds 
bewust de kansen gegrepen die er voor haar lagen. Ze heeft uiteindelijk dertig jaar 
moeten wachten om het werk te kunnen doen waar ze in haar jeugd van droomde.

Corrie en Gerda laten zien hoe zij vrijwel hun hele leven doorleren. Corrie liet zich 
daarbij leiden door de carrièrekansen die ze op haar werk zag en Gerda kon zo haar 
jeugdwens vervullen. Deze dochters staan hierin niet alleen. Bij veel dochters die op 
latere leeftijd doorleerden, was sprake van strategische keuzes. De opleidingen die 
ze later volgden, hadden ze nodig voor hun werk. Ze konden daardoor interessanter 
werk krijgen of promotie maken. Of zoals Rina het verwoordt: ‘Ik heb steeds mijn 
opleidingen onder mijn vak gestopt’. 
 Andere dochters benadrukken, net als Gerda, dat ze later gingen doorleren om 
de gemiste studiekansen in hun jeugdjaren in te halen. Deze dochters moesten vaak 
jong van school om geld te verdienen of hun moeder bij te staan. 
 Fleur benadrukt nog een ander aspect. Zij beëindigde haar studie voortijdig 
wegens opvattingen van haar vader. Fleur: ‘Ik wist dat mijn moeder mijn studie be-
taalde. Mijn vader vond dat meisjes een slechte investering zijn als je die laat studeren. 
Want die gaan toch trouwen en dan doen ze daar niets meer mee. Dus ik wist dat ik 
mijn moeders hard verdiende centjes daar een beetje zat op te maken’. Nadat ze naar 
eigen zeggen een tijdje op de universiteit had ‘feestgevierd’ en weinig resultaat had 
geboekt, dacht ze: ‘Dat moet ik dan maar niet meer doen. Dus toen ben ik na ander-
half jaar gestopt’. Fleur gaat daarna een secretaresseopleiding volgen. Later in haar 
leven pakt ze haar studie weer op: ‘Toen mijn vader overleed heb ik mijn deel van de 
erfenis opgeëist en heb daar mo-Engels van gestudeerd’. Dus ik dacht: dan heb ik dat 
nu hiermee recht gezet’. Als ze hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ik had in ieder geval voor 
mijn gevoel ergens een inhaalmanoeuvre gemaakt’. 

Ook de houding van de moeder kan van invloed zijn op de onderwijsloopbaan 
van de dochters. In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe het doorleren van Syl-
via als volwassene, een reactie was op de keuze van haar moeder die als ‘een soort 
kantoorklerk’ de kost verdiende. Sylvia over haar moeder: ‘Dat zij nooit geprobeerd 
heeft om hogerop te komen of een baan te vinden die haar misschien meer uitdaagde, 
meer gaf, en eventueel ook meer verdienste gaf. Dat heb ik nooit begrepen. En ik heb 
het haar eigenlijk zelfs kwalijk genomen. Zo van, verdomme dat doe je niet met jezelf, 
je bent dat waard, dat kan je ook in werk laten zien’. Haar jeugdervaringen hebben 
ervoor gezorgd dat Sylvia op latere leeftijd is gaan doorleren en daardoor interes-
santer werk kon krijgen. 
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Van de zeventien dochters van wie de vader is overleden, leren vijftien door als ze van 
school komen. Corrie en Gerda leggen een zeer grote afstand af. Maar ook andere 
dochters met een jong overleden vader behalen, als ze eenmaal volwassen zijn, een 
aanmerkelijk hoger niveau, zoals Carla van secretaresseopleiding tot Franse taal en 
letterkunde, Els van havo vier naar voortgezette opleiding cultureel werk en Sylvia 
van gymnasium (niet voltooid) tot de voortgezette opleiding maatschappelijk werk. 
Bij tien andere dochters zijn de verschillen niet zo groot. De meesten volgden kan-
tooropleidingen en interne opleidingen. Maar ook zij leerden als volwassene door en 
kwamen op een hoger niveau uit dan toen ze het voltijds onderwijs verlieten.

Van de zestien dochters van gescheiden ouders leerden er dertien als volwassene 
door. Fleur behaalt na het gymnasium als volwassene het diploma mo-Engels, Ina 
behaalt na de mulo als volwassene het diploma tolk-vertaler, Magda volgt na de 
mulo in de Verenigde Staten vijf jaar college, Marga behaalt na haar verpleegsters-
opleiding een managementdiploma en Rina haalt na de mulo als volwassene het 
makelaarsdiploma. Merel, de dochter van een ongehuwde moeder, voltooit na de 
mulo uiteindelijk een voortgezette opleiding maatschappelijk werk. Acht andere 
dochters leren als volwassene eveneens door. De meesten volgden kantooropleidin-
gen en kwamen eveneens op een hoger niveau uit dan toen ze het voltijds onderwijs 
verlieten.
 Opmerkelijk is dat de dochters uit dit onderzoek veelal kwalifi cerende opleidin-
gen volgden, terwijl volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau vrouwen vaker 
niet-kwalifi cerend onderwijs volgen.52 

Het is opvallend hoe groot het verschil is tussen het opleidingsniveau van veel 
dochters uit dit onderzoek bij het verlaten van het voltijds onderwijs en het onder-
wijsniveau dat zij uiteindelijk als volwassene bereiken. Het volwassenenonderwijs 
blijkt juist voor deze vrouwen heel belangrijk te zijn. Het doorleren stelde de doch-
ters in staat om gemiste studiekansen in hun jeugdjaren in te halen, interessanter 
werk te krijgen en promotie te maken. In de paragraaf “Carrière maken” wordt hier 
verder op ingegaan.

8.4 AAN HET WERK

“Jong van school” betekende voor de dochters tegelijkertijd “jong aan het werk”. 
Vanwege de grote tekorten aan vrouwelijke arbeidskrachten was in 1947 de leer-
plichtige leeftijd van vrouwen teruggebracht van vijftien naar veertien jaar.53 Maar 
vanaf 1955 werd fabrieksarbeid voor veertienjarige meisjes verboden.54 
 De dochters gingen aan het werk in een tijd waarin grote veranderingen in de 
werkgelegenheid voor vrouwen plaatsvonden. Zo was er van 1960 tot 1981 een 
(sterke) daling te zien van de werkzame vrouwelijke beroepsbevolking in de in-
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dustrie, landbouw, visserij en huiselijke diensten, terwijl er een stijging was in het 
bank- en verzekeringswezen, de zakelijke diensten en de dienstverlening.55 Typische 
vrouwenberoepen in de periode van 1975 tot 1991 zijn: secretaresse, typiste; huis-
houdelijk en verzorgend personeel; geneeskundige, verpleegkundige; huisbewaar-
der en schoonmaakpersoneel.56 
 In de periode van 1971 tot 1997 nam het aantal werkende vrouwen van 25 
tot 64 jaar sterk toe. Deze stijging deed zich vooral bij gehuwde vrouwen voor. In 
dezelfde periode gingen meer vrouwen vanaf vijftig jaar werken.57 Hierbij zijn wel 
verschillen naar opleidingsniveau. Zo nam in de periode van 1981 tot 1991 vooral 
het percentage werkende vrouwen met een middelbaar of hoger opleidingsniveau 
toe, terwijl het percentage werkende vrouwen met een lager opleidingsniveau juist 
afnam.58 In de periode van 1978 tot 1991 werkte meer dan driekwart van de wer-
kende vrouwen in deeltijd. Opvallend daarbij is dat het percentage vrouwen met 
een (kleine) deeltijdbaan daalt als het onderwijsniveau stijgt.59 
 De Bruijn brengt de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen na 1958 in 
verband met economische factoren, gezinsfactoren en de opkomst van de vrou-
wenbeweging. Als economische factoren noemt zij allereerst de toename van onge-
schoolde arbeid. De tekorten aan ongeschoolde en goedkope arbeidskrachten die 
hierdoor ontstonden, werden in eerste instantie opgevuld door gehuwde vrouwen. 
Gezinsfactoren die de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen verklaren, zijn 
de daling van het kindertal, waardoor vrouwen minder lang door kleine kinderen 
aan huis gebonden zijn en het verminderen van de omvang van het huishoudelijk 
werk door nieuwe apparatuur en betere behuizing. Het stijgende opleidingsniveau 
en de opkomst van de vrouwenbeweging eind jaren zestig met een voorkeur voor 
een herverdeling van de taken in de privé-sfeer en een herverdeling van arbeid in 
de openbare sfeer dragen volgens De Bruijn eveneens bij aan de toename van het 
aantal buitenshuis werkende vrouwen.60 
 Bij werkende vrouwen zijn verschillen zichtbaar die verband houden met hun 
gezinsachtergrond. Zo werkten meisjes en jonge vrouwen van veertien tot 29 jaar 
uit eenoudergezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd tijdens de Volkstelling in 
1971 vaker dan hun vrouwelijke leeftijdgenoten in tweeoudergezinnen.61 Hierbij 
is geen onderscheid gemaakt naar het ontstaan van de eenoudergezinnen. Maar uit 
een onderzoek onder jongeren geboren rond 1953 in eenoudergezinnen, van wie 
een van de ouders in 1970 of eerder was overleden, komt naar voren dat zij hun 
beroepsloopbaan op een iets hoger niveau beginnen dan kinderen uit een tweeou-
dergezin.62

 De dochters uit dit onderzoek kregen zelf kinderen in een tijd dat betaald zwan-
gerschaps- c.q. bevallingsverlof voor werkende gehuwde vrouwen nog bestond uit 
zes weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling en tenminste zes weken na 
de bevalling ter hoogte van het daarvoor verdiende “dagloon”. Deze regeling wordt 
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in 1990 uitgebreid naar totaal zestien weken betaald verlof.63 
Kinderopvang was destijds nog beperkt. Er zijn twee vormen van kinderopvang, 

namelijk georganiseerde (formele of geregelde of geïnstitutionaliseerde) voorzie-
ningen en niet-georganiseerde (informele of individueel georganiseerde) voorzie-
ningen. Daarnaast kan kinderopvang onderverdeeld worden in voorzieningen voor 
kinderen die nog niet naar de basisschool gaan en voorzieningen voor kinderen die 
naar de basisschool gaan.64 
 In de jaren zestig en zeventig nam de behoefte aan kinderopvang sterk toe. De 
eerste peuterspeelzalen ontstonden in de jaren zestig. Deze speelzalen waren opge-
zet door moeders om “een speelmilieu te vormen in aanvulling op de opvoeding 
thuis” maar boden vrouwen nauwelijks mogelijkheid om te werken. In 1970 ver-
enigden de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zich tot de Werkgemeenschap 
kindercentra in Nederland. Kinderopvang werd steeds meer gerelateerd aan de be-
vordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen. In 1977 ontstond het eerste 
gastouderproject waarbij gastouders tegen vergoeding in hun eigen woning voor de 
opvang van kinderen zorgden. Daarnaast was er de bedrijfsgerichte kinderopvang.  
Het gebruik van georganiseerde kinderopvang was nog zeer gering. In 1977 waren 
in totaal 5900 kinderen ingeschreven bij gesubsidieerde kinderdagverblijven. In 
1983 maakte 5% van de werkende moeders met één of meerdere kinderen van nul 
tot vier jaar gebruik van een kinderdagverblijf. Vijf jaar later was rond de 2,5% van 
de kinderen van nul tot vier jaar ingeschreven in een kinderdagverblijf en nog eens 
1% van de kinderen van vijf tot twaalf jaar ging naar de buitenschoolse opvang.65 
 Ondanks de toename van de werkgelegenheid voor vrouwen, verruiming van 
de wetgeving voor werkende vrouwen, uitbreiding van de kinderopvang en een 
stijging van het aantal werkende vrouwen bestonden er nog weerstanden tegen 
werkende moeders met jonge kinderen. Vrouwen die in de jaren zeventig en tachtig 
gingen werken, kregen te maken met “arbeid als diff uus recht voor vrouwen”, zoals 
Morée dat omschrijft. Vanaf de jaren zeventig waren er niet langer strikte gedrags-
voorschriften voor buitenshuis werken van moeders en werd een beroep gedaan 
op eigen verantwoordelijkheid en inzichten.66 Maar deze “keuzevrijheid” ging niet 
van harte. Zo blijkt uit damesbladen als “Libelle” en “Margriet” dat er destijds nog 
sprake was van een beperkte goedkeuring van het buitenshuis werken van vrouwen 
met kinderen.67 
 De norm dat een moeder met jonge kinderen thuis hoort te zijn, bleek in de 
jaren zeventig en tachtig nog in belangrijke mate van kracht te zijn. In 1975 was 
42% van de Nederlanders van mening dat het werken van gehuwde vrouwen met 
schoolgaande kinderen bezwaarlijk is, terwijl 56% werken bezwaarlijk vond, als 
kinderen naar een crèche zouden moeten. Vooral hoger opgeleide vrouwen vonden 
dat werken en zorgen samen kunnen gaan als er goede kinderopvang aanwezig is.68

In deze tijd, met een groot tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten en tegelijker-
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tijd uiteenlopende ideeën over het buitenshuis werken van moeders met jonge kin-
deren, waren veel  dochters uit dit onderzoek aan het werk, ook nadat ze getrouwd 
waren. Hoe zag hun arbeidsloopbaan eruit en wat waren hun drijfveren voor een 
baan buitenshuis? Welke oplossingen vonden ze om hun werk met de zorg voor 
hun kinderen te combineren? En in hoeverre komen hun eigen ervaringen met een 
moeder als kostwinner daarbij tot uiting? 
 Deze paragraaf bestaat uit drie delen: Het eerste deel gaat over de arbeidsloop-
banen van de dochters en de wijze waarop ze arbeid en zorg hebben gecombineerd. 
In het tweede deel komen enkele dochters kort aan het woord die te maken kregen 
met weerstanden toen ze als moeder met jonge kinderen gingen werken. In het laat-
ste deel wordt verder ingegaan op de invloed van jeugdervaringen van de dochters 
op de wijze waarop zij hun werk met de zorg voor hun kinderen combineerden. 

WERKEN EN ZORGEN 
De arbeidsloopbanen van de dochters en de wijze waarop zij omgingen met het 
combineren van werk en zorg is heel verschillend. Hierna vertellen twee dochters 
uitgebreid hierover. Allereerst komt Barbara aan het woord. Haar moeder werkte 
overdag en moest ’s avonds ook vaak werken. In hoofdstuk V over het combineren 
van arbeid en zorg door de moeders, vertelde Barbara over haar wisselende ervarin-
gen met oppas thuis. Daarna vertelt Marga hoe zij haar jeugddroom in vervulling 
liet gaan en over de wijze waarop zij haar werk en de zorg voor de kinderen combi-
neerde. Na de uitgebreide verhalen van Barbara en Marga volgt een samenvatting 
van de arbeidsloopbanen van de dochters uit dit onderzoek.

‘Dus ik heb eigenlijk altijd ook wel gewerkt’ 
Barbara werd al jong door haar moeder aan het werk gezet. Barbara: ‘Want ze leende 
me ook uit, ja heel makkelijk’. Zoals bij de wasserette, waar haar moeder vroeg: ‘Heb 
je hulp nodig? Barbara blijft wel’. Ze moest dan de hele middag in de wasserette de 
was uit de machines halen en opvouwen. Toen ze acht jaar was, bezorgde ze met 
haar oudere broertje folders voor de groenteman. ‘Doodeng vond ik dat, iedere keer 
dat donkere portiek op, met inhammetjes waar je nooit kon weten of daar soms een 
enge man stond of zo. Maar ja, dat had mijn moeder geregeld’, aldus Barbara. Op 
haar twaalfde ging ze in de weekenden werken in een hotel. ‘Dan ging je op de fi ets 
zaterdag en zondag van negen tot vijf uur hotel schoonmaken. Een oud hotel, met heel 
veel trapjes en geen lift. Je liep een hele lange eetzaal door met de stofzuiger achter je 
aan, smalle trappetjes op naar de nok. En dan zag ik al die mensen op het strand liggen 
in de zomer en dan dacht ik: oh, ik wou dat ik dat kon. Maar dat kon dus niet. Dus 
ik heb eigenlijk altijd ook wel gewerkt’. Barbara ging met haar vijftiende van school. 
Ze had toen anderhalf jaar mulo en een jaar huishoudschool gevolgd. Haar moe-
der werkte als secretaresse en Barbara bleef thuis om het huishouden te doen en te 
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zorgen voor haar jongere broertjes en zusjes. Later ging ze in een tearoom annex 
banketbakkerij werken. 
 Barbara trouwde op haar twintigste en bleef daarna werken: ‘In een vleeshal, bij 
een warenhuis en als vismeisje bij de VVV. Ja, je bent gewoon gewend om te werken, dat 
hoort erbij. Als je iets wilt hebben, dan moet je eerst zorgen dat je geld hebt om dat te 
kopen. Nou dat geld krijg je alleen maar als je werkt’. Nadat hun eerste kind was ge-
boren, ging ze in de avonduren werken als telefonisch enquêtrice: ‘Want dan hoefde 
ik mijn kind niet weg te brengen. Dan ging ik om zes uur weg. Hans was dan om half 
zes thuis, dan werd er gelijk gegeten en dan ging ik weg met de auto, daar werkte ik 
van half zeven tot tien uur. En dan was ik om tien over half elf thuis. Maar geen kind 
dat weggebracht moest worden en heel rustig’. Het enquêteerwerk heeft ze tien jaar 
gedaan. ‘Heerlijk vond ik dat. Dan kwam ik thuis, was de afwas gedaan, lekker rustig 
en dan ging je lekker nog eventjes met elkaar praten en wat drinken’. Toen haar derde 
kind twee maanden oud was, stapte ze een modewinkel binnen en vroeg: ‘Hebben 
jullie behoefte aan mensen voor de verkoop. Toen kon ik voor een gesprek komen en 
toen ben ik aangenomen’. Ze ging daar op de koopavond en op zaterdag werken. 
Haar jongste kind gaf ze nog borstvoeding. ‘Dus ik zeg: ik moet hem wel zelf voeden’. 
Haar man kwam dan met het kind naar de winkel. ‘Dan kon ik me even terugtrek-
ken daar in de winkel om hem te voeden en dan ging hij weer terug. En als ik dan 
thuis kwam, dan deed ik mijn jas uit, handen wassen, ging op de bank zitten en gelijk 
het kind voeden. Zo werkte dat, dat ging gewoon perfect. Zo heb ik dat eigenlijk altijd 
geregeld’. Barbara deed dit werk twaalf jaar. Toen de jongste naar de peuterspeelzaal 
ging, werd haar gevraagd om daar te komen werken: ‘Dat was het allerleukste van 
de hele wereld. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan’. Maar vanwege rugklachten moest 
ze er mee ophouden. Daarna ging ze werken als receptioniste in een verpleeghuis. 
‘Ja dat vond ik toch niet prettig, want dan was de jongste veel te lang alleen thuis’. Na 
een half jaar ging ze daar weg, omdat ze ook in de weekenden moest werken: ‘Op 
een gegeven moment heb je dat gehad op zaterdag werken, wil je gewoon met het gezin 
iets leuks doen’. Inmiddels had Barbara een baan aangeboden gekregen bij een mo-
dezaak. Ze kreeg daar een eigen afdeling en werkte parttime. Later vroegen ze haar 
of ze meer kon komen werken. Haar antwoord was: ‘Nee, want ik vind werken heel 
leuk, maar ik vind mijn gezin nog leuker. Dus als het kan met het werk en met mijn 
gezin dan vind ik het prima om een keer extra te moeten komen werken met ziekte of 
in de vakantieperiode. Maar mijn gezin vind ik het allerleukste en dat gaat voor’. 
 Barbara associeert het kostwinnerschap van haar moeder vooral met eenzaam-
heid in haar jeugdjaren en de slechte ervaringen die ze als klein kind had met oppas 
thuis. Ze wilde dat haar eigen kinderen niet aandoen en had vooraf besloten: ‘Als ik 
kinderen krijg, dan gaan ze niet naar school om over te blijven, ik ga ze niet wegbrengen 
naar een kinderdagverblijf. Ik wil er zelf voor zorgen. Dat is een consequentie omdat je 
dat zelf als niet leuk hebt ervaren. Dus ik had echt zoiets van, we kiezen voor kinderen 
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en dan kies ik er ook voor om ze niet weg te brengen’. Haar jeugdervaringen met een 
moeder als kostwinner, die overdag en regelmatig ook ’s avonds voor haar werk weg 
was, hebben haar keuzes duidelijk beïnvloed.

‘Een soort van kinderopvangnetwerk’
Marga ging op haar vijftiende na twee jaar mulo aan het werk in een drogisterij. 
Daar bleef ze vijf jaar. Ze volgde in de tussentijd een drogisterijopleiding, maar 
zakte voor het examen. 
 De jeugddroom van Marga was om naar het buitenland te gaan. ‘En toen dacht 
ik: hoe kom ik daar? Toen dacht ik: de verpleging’. Ze meldde zich aan bij een zie-
kenhuis. ‘Ik moest dus zeggen dat ik geen middelbare schooldiploma had en dat ik dus 
voor dat drogistendiploma ook niet geslaagd was. En ik weet nog, dat die directrice zei 
van: nou kind dat wordt nooit wat met jou, want jij maakt toch niks af ’. Maar Marga 
had hier andere ideeën over: ‘Ik denk, dat zul je nog wel eens zien. Dat heb ik niet 
tegen haar gezegd, maar ik denk, dat zul je dan wel zien’. De verpleegstersopleiding 
verliep niet zonder slag of stoot. Bij de afronding van de opleiding ontstonden er 
problemen, omdat ze vanwege ziekte te veel verzuimd zou hebben. ‘Ik denk: wat 
zullen we nou krijgen zeg. En ik ben naar die directeur gegaan. Ja, ik stapte dan ook 
overal op af ’. Marga had een goede relatie met de geneesheer-directeur. ‘Nou dus ik 
stormde bij hem binnen en ik zeg: nou ja, wat er nu aan de hand is? Ik krijg een brief, 
ik mag geen examen doen. En u weet dat ik alles goed doe en goede cijfers haal. Hoe kan 
dat nou, dat kan toch niet mogelijk zijn?’ De geneesheer-directeur beloofde de zaak 
uit te zoeken’.
Na twee weken kreeg ze tijdens een keukendienst een reactie. ‘En de telefoon gaat in 
de keuken en ik zeg: ja, met Marga. Want ik dacht, nou er komt zeker nog iets uit de 
keuken’. Maar het bleek de geneesheer-directeur te zijn: ‘Zuster, u spreekt met dokter 
De Ridder. We zijn nog niet op een tutoyeerbasis, maar ik neem aan dat ik met zuster 
Bloem spreek. Heeft u tijd om even bij me te komen. Ik zeg: meteen’. De directeur had 
de zaak uitgezocht en de aanvankelijke weigering bleek op een misverstand te be-
rusten. ‘Hij zegt: u kunt examen doen. En met echt een blije lach van nou hè, dat ga je 
dan ook maar eens eventjes doen’. 
 Nadat Marga haar diploma had gehaald, ging ze naar het buitenland en ont-
moette daar de man met wie ze later trouwde. Ze kregen twee kinderen en ze hield 
tijdelijk op met werken. Nadat ze weer terug in Nederland waren, ging Marga 
parttime werken. De jongste was op dat moment vier jaar. De kinderen werden 
opgevangen in een soort “kinderopvangnetwerk”. ‘Dan had iedereen een paar dagen 
of een dag vrij. De een wilde studeren, de ander wilde gewoon winkelen of weet ik veel 
wat doen. Daar hadden we ook een lokaal voor. We zorgden voor elkaars kinderen’. 
 Later vertrokken ze weer naar het buitenland, waar Marga tijdelijk ging werken 
als kleuterleidster. Tijdens haar werk was er iemand die op de kinderen paste. Toen 
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de kinderen in 1980 naar de middelbare school moesten, besloten ze terug te keren 
naar Nederland. In die tijd van toenemende werkloosheid lukte het haar man niet 
om werk te vinden. Marga: ‘Toen op een gegeven moment zei ik van: nou, weet je wat 
ik doe, ik ga solliciteren en dan word jij huisman. Als het voor jou moeilijk is om aan 
een baan te komen en ik kan makkelijk een baan krijgen, dan doen we dat’. Zo begon 
Marga aan haar nieuwe carrière. Eerst had ze een kantoorbaan in een ziekenhuis, 
maar haar ambities lagen hoger. Ze volgde een managementcursus en werd daarna 
aangenomen als hoofd zorg en huishouding bij een verzorgingstehuis, waar ze na 
verloop van tijd adjunct-directeur werd. Na haar pensionering werd ze contactper-
soon van een klachtencommissie in een verzorgingshuis. Daarnaast is ze vrijwilliger 
bij een centrum voor natuureducatie en secretaris van een plaatselijke vereniging: 
‘Dus mijn dagen zijn gevuld’, verzekert Marga mij aan het eind van het interview. 
 Marga weet al jong wat ze wil en ze laat zich niet weerhouden van haar plannen. 
Net als Jos, herkende Marga mensen die vertrouwen in haar hebben. Wanneer ze 
hierover vertelt, is tevens te horen hoe formeel arbeidsverhoudingen waren in het 
ziekenhuis waar ze haar opleiding volgde: ze sprak leidinggevenden met “u” en de 
achternaam aan, maar omgekeerd werd Marga als leerling-verpleegkundige even-
eens door leidinggevenden met “u” en haar achternaam aangesproken. 

Uit de verhalen van Barbara en Marga komt naar voren hoe banen hun kwamen 
“aanwaaien”. Tevens vallen veranderingen met kinderopvang op. Terwijl de moe-
ders die in de jaren vijftig kostwinner waren hier zelf voor moesten zorgen, is in het 
verhaal van Barbara te horen hoe een werkgever haar faciliteiten biedt om haar baby 
op haar werk te voeden en vertelt Marga, die in een grote stad woonde, over een 
“kinderopvangnetwerk” georganiseerd door vrijwilligers. Zo klinkt door hoe het 
maatschappelijk klimaat jegens werkende moeders met jonge kinderen in de jaren 
tachtig is veranderd. Maar bovenal zijn Barbara en Marga vrouwen die iedere keer 
mogelijkheden zien om hun werk en de zorg voor hun kinderen zo te combineren 
dat het voor hen aanvaardbaar is. Opmerkelijk is voorts dat hun echtgenoten (tijde-
lijk) voor het gezin zorgen als zij aan het werk zijn. Na de ervaringen van Barbara en 
Marga volgt hierna een korte samenvatting van de werkpatronen van de dochters 
uit dit onderzoek.

De leeftijd waarop de dochters aan het werk gingen, komt meestal overeen met 
de leeftijd waarop ze het voltijds onderwijs verlieten. Van de zeventien dochters 
van wie de vader jong overleden was, begonnen er acht tussen hun veertiende en 
zestiende jaar te werken, vijf waren zeventien of achttien jaar en vier dochters be-
gonnen aan hun eerste baan toen ze negentien jaar of ouder waren. Ook de zestien 
dochters van gescheiden ouders en de dochter van een ongehuwde moeder begon-
nen op jonge leeftijd te werken: negen dochters begonnen tussen hun veertiende 



230

en zestiende met hun eerste baan, drie waren zeventien of achttien jaar en vier zijn 
gaan werken toen ze negentien jaar of ouder waren. De dochter van een ongehuwde 
moeder begon op haar vijftiende te werken.
 Landelijk had een kwart van de vrouwen geboren tussen 1931 en 1950 op ruim 
vijftienjarige leeftijd haar eerste baan, de helft werkte als ze ruim zeventien jaar zijn 
en op twintigjarige leeftijd werkte driekwart van de vrouwen.69 

De meeste dochters met een jong overleden vader stopten met werken na de ge-
boorte van hun eerste kind. Een dochter stopte toen ze ging trouwen. Vijf dochters 
bleven doorwerken, van wie er één geen kinderen heeft gekregen. De meesten die 
gestopt waren met werken, gingen later weer aan de slag. De periode hiertussen 
varieerde van een jaar tot negentien jaar. De meesten gingen na vier tot acht jaar 
weer werken.
 Tien dochters van gescheiden ouders stopten eveneens met werken na de ge-
boorte van hun eerste kind, evenals de dochter van een ongehuwde moeder. Vijf 
dochters bleven doorwerken, van wie één kinderloos was. De meeste dochters van 
gescheiden ouders die hun baan hadden beëindigd, gingen later weer werken. De 
periode daartussen, het zogenaamde “kinderdal” varieerde van een jaar tot vijfen-
twintig jaar. De meesten hervatten na drie tot zeven jaar hun werk.

WEERSTANDEN

De weerstand tegen beroepsarbeid door moeders met jonge kinderen die in de 
jaren vijftig bestond, klonk een enkele keer ook door in de levensverhalen van de 
dochters. 
 Hierna vertellen twee dochters hierover. Allereerst komt Carla aan het woord. 
Ze heeft na de h.b.s. een eenjarige secretaresseopleiding gevolgd. Ze trouwde op 
haar twintigste en ze kregen twee kinderen. Na twaalf jaar huwelijk scheidde ze in 
1975 van haar man vanwege overspel en “losse handjes”. Na haar echtscheiding 
verhuisde ze naar een dorp. Daarna vertelt Roos over reacties uit haar omgeving 
toen ze weer ging werken. Haar moeder, die na het overlijden van haar man de 
winkel had voortgezet, stimuleerde Roos om te gaan werken. Maar haar omgeving 
dacht hier anders over.

‘Al die nieuwlichterij’
Carla begon na haar echtscheiding, met fi nanciële hulp van haar moeder, een uni-
versitaire studie. Ze had toen oppas voor haar kinderen nodig. De jongste ging naar 
een crèche in een naburige gemeente, omdat er in het dorp waar ze woonde geen 
crèche was. Haar oudste kind had ze ingeschreven op een basisschool, omdat daar 
overblijff aciliteiten zouden zijn. Op een gegeven moment kreeg ze een telefoontje 
van het schoolhoofd. ‘Of ik even over het probleem wilde komen praten. En toen 
kwam ik op school en toen vroeg ik wat het probleem was. Ja, het feit dat mijn kind een 
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paar keer in de week moest overblijven. Ik zei: ik heb het toch allemaal uitgelegd, voor 
de vakantie, dat ik hier kwam wonen en dat hij alleen maar naar school kon waar die 
mogelijkheid was omdat ik naar college moest. En toen zei hij: ja, al die nieuwlichterij 
die vrouwen die allemaal maar zo nodig leuke dingen moeten gaan doen, daar kunnen 
we geen rekening mee houden. Ik zei: nou dat heeft u niet gezegd. Ik zeg: bovendien zijn 
het niet alleen maar leuke dingen, ik moet de kost gaan verdienen en die studie moet 
ik doen en het lukt mij niet altijd om tussen de middag thuis te zijn’. De toegezegde 
opvang tussen de middag bleek in de praktijk dus niet mogelijk te zijn. Carla ging 
daarna op zoek naar gastgezinnen, maar ook toen stuitte ze op weerstanden. ‘Die 
bemoeiden zich er ook mee. Die zeiden: ja, dat is helemaal niet goed hoor voor zo’n kind 
dat hij niet tussen de middag thuis kan komen’. Uiteindelijk kon ze haar kind op een 
andere school plaatsen waar ze wel een vorm van opvang hadden. 

‘Jij pikt een baan van een man in’
Roos bleef thuis toen ze kinderen kreeg. Maar haar moeder stimuleerde haar om 
weer te gaan werken. Roos: ‘Toen heeft mijn moeder gezegd: zoek nou echt een leuk 
baantje, ik ga de kinderen van school halen, dan probeer je een baan te krijgen voor 
halve dagen’. Toen ze in 1970 weer ging werken, kreeg ze te maken met aarzelingen 
en weerstanden uit haar nabije omgeving. Roos: ‘Mijn man die vond zoiets altijd van 
straks dan denken de mensen dat ik je niet kan onderhouden’. Ook haar zusters heb-
ben er moeite mee. Roos: ‘Want toen in die tijd was het ook zo, dat je op een gegeven 
moment werkloosheid had en dan zeiden ze tegen mij: ja, jij pikt een baan van een man 
in’. Maar Roos is zich goed bewust van haar positie op de arbeidsmarkt. ‘Dan zei 
ik: ja, maar dat is helemaal niet waar, want geen man wil voor dat geld werken wat ik 
doe natuurlijk’. 
 In de reacties waar Carla en Roos mee geconfronteerd werden toen ze weer 
gingen werken, klinkt door welke weerstanden er in die tijd waren tegen werkende 
moeders met kinderen. De weerstanden die hiervoor uit landelijk onderzoek naar 
voren kwamen, komen zo tot uiting in de levensverhalen van Carla en Roos. 

VAN MOEDER OP DOCHTER?
De dochters lieten zich voor het combineren van hun werk met de zorg voor hun 
kinderen vaak leiden door ervaringen tijdens hun jeugdjaren. Barbara vertelde hier-
voor hoe zij, na slechte ervaringen in haar jeugdjaren met kinderopvang, haar werk 
zo regelde dat zij of haar man voor de kinderen konden zorgen. 
 Andere dochters kozen ervoor om thuis te blijven toen hun kinderen jong waren. 
In hun levensverhalen leggen ze hiervoor regelmatig een verband met ervaringen uit 
hun jeugdjaren. Een voorbeeld hiervan is Anne. Haar moeder was overdag op haar 
werk. Anne koos ervoor om thuis te blijven. Anne: ‘Ik wilde een ouderwetse moeder 
zijn die thuis zat met de thee en koekjes’, vertelt ze lachend. Als ze hieraan terugdenkt, 



232

zegt ze: ‘Ik denk dat ik heel bewust hiervoor gekozen heb, omdat ik dat zelf zo gemist 
heb’. Ook Sylvia koos ervoor om thuis te blijven. Haar moeder was vaak vermoeid 
wanneer ze van haar werk kwam. Ze had weinig tijd en energie om bezoek te ont-
vangen. Toen Sylvia later zelf kinderen kreeg, stelde ze haar huis open voor anderen. 
‘Dat zorgen dat het voor die kinderen gezellig is, dat die maatjes over de vloer hebben, 
dat is heel sterk een reactie geweest op vroeger thuis’. 

De vaders van Anne en Sylvia waren jong overleden. Maar in de verhalen van 
de dochters van gescheiden ouders klinkt eveneens door hoe jeugdervaringen van 
invloed kunnen zijn op de wijze waarop zij later omgaan met het combineren van 
werk en zorg. Sommige dochters kozen er nadrukkelijk voor om thuis te blijven 
toen ze kinderen kregen. Een voorbeeld hiervan is Trees: ‘Ik wilde geen werkende 
moeder zijn’. Haar besluit hangt samen met haar jeugdervaringen: ‘Omdat mijn 
eigen moeder altijd aan het werk was. Dus, dat heb ik nooit gewild. Nee’. 

Soms hebben dochters het combineren van arbeid en zorg door hun moeder niet 
als bezwaarlijk ervaren. Hierover vertellen Marion en Fleur. 
 De moeder van Marion werkte in de gezondheidszorg en had vaak nachtdien-
sten. Toen ze zelf kinderen kreeg en weer ging werken, schakelde ze een buurvrouw 
in. Marion: ‘Ik had een hele lieve buurvrouw, die had ook twee kinderen van dezelfde 
leeftijd. Zij ving mijn kinderen op tussen de middag en die hield ze dan verder in de 
gaten’. Marion legt hierbij een verband met de ervaringen uit haar jeugdjaren. ‘Of 
dat nou is omdat je zelf daaraan gewend was om dat zo te doen, alleen thuis te komen, 
hè? Want als ik ’s middags uit school thuis kwam dan lag mijn moeder nog te slapen. Ze 
was er wel, maar ze was er ook niet’, aldus Marion. 
 En Fleur, die waardering uitte voor de meisjes die in haar jeugdjaren oppasten 
als haar moeder aan het werk was, vertelt hoe ze na de geboorte van het eerste kind 
parttime bij een bevriende relatie ging werken. ’In de tijden dat ik daar naar toe ging, 
nam ik de baby mee in een reismandje, zette ik gewoon bij mij op kantoor neer. Dat 
was natuurlijk zo, ja, wat moet ik zeggen, gezellig vriendelijk. Dat kon allemaal’. Later 
schakelt ze een vriendin in. Fleur: ‘Zij was thuis en had ook een kindje en wilde wel 
graag oppassen. Dus daar bracht ik dan ons zoontje als ik aan het werk was’. En toen 
de kinderen groter waren, pasten schoolmeisjes op.  

En ten slotte is er de bijzondere ervaring van Merel, de dochter van een onge-
huwde moeder. Merel was in haar jeugdjaren ondergebracht bij verschillende fami-
lieleden. Toen ze na haar echtscheiding ging studeren en werken, paste haar moeder 
op de kinderen. Merel: ‘Dat was voor haar eigenlijk de eerste keer in haar leven dat ze 
kon zorgen voor kinderen. Voor mij had ze wel materieel gezorgd en op zondag was er 
een soort bezoekregeling of omgangsregeling, maar ze kon mij niet met alledaagse dingen 
zien spelen en fantaseren, met poppen. Nou ja, noem het maar op. Dus dat was voor 
haar echt niet op herhaling, maar: ja, nu kan ik dat toch nog meemaken’. 
 Negatieve ervaringen in de jeugdjaren van de dochters konden er dus regelmatig 
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toe leiden dat zij (tijdelijk) thuis bleven zolang hun kinderen jong waren. Andere 
dochters, die min of meer positieve ervaringen hadden met het combineren van 
arbeid en zorg door hun moeder, volgden soms het voorbeeld van hun moeder of 
maakten gebruik van voorzieningen voor kinderopvang. Dochters schakelden re-
gelmatig hun moeder in om op de kinderen te passen, soms werden buurvrouwen 
ingeschakeld of een oppas thuis. Sommige dochters konden hun werk bij of in huis 
organiseren, waardoor ze werken en zorgen gemakkelijk konden combineren.

Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de oplossingen van de moeders 
die in de jaren vijftig kostwinner waren en die van de dochters, dan valt allereerst op 
dat de dochters, als ze dichtbij of in grote steden woonden, vaak gebruik maakten 
van georganiseerde kinderopvang. De groei van deze vorm van opvang wordt zo in 
de verhalen van de moeders en dochters zichtbaar. De dochters vertelden ook regel-
matig dat hun man voor de kinderen zorgde wanneer ze aan het werk waren. Vooral 
dochters van gescheiden ouders schakelden hun man regelmatig in. Voorts valt op 
dat de inwonende oppas of huishoudster, waar enkele dochters in hun jeugdjaren 
mee te maken kregen, in de verhalen van de dochters niet voorkomt. De dochters 
maakten vooral gebruik van bekenden die op hun kinderen kwamen passen. 

8.5 CARRIERE MAKEN

In 1990 constateert Morée dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in “vrijwel per-
spectiefl oze banen, de zogenaamde dead-end jobs, die hun werk frustreren”. Zon-
der dat opleiding een doorslaggevende factor is, hebben vrouwen slechts toegang 
tot bepaalde gedeelten van het arbeidsbestel, zijn oververtegenwoordigd in lagere 
functies en hebben minder vooruitzichten op doorstroming naar andere functies 
dan mannen.70 Uit gegevens van werkende vrouwen van 1977 tot 1991, de periode 
waarin de dochters veelal werkten, komt naar voren dat vrouwen in vergelijking met 
mannen in hun beroepsloopbaan minder doorstromen naar hogere functieniveaus. 
“Vrouwen starten op een lager niveau dan mannen en zullen deze achterstand in 
hun loopbaan niet inhalen”.71 Bros voegt daar nog een andere dimensie aan toe. Zij 
constateert op grond van de door haar onderzochte generatie geboren rond 1958, 
dat vrouwen hun beroepsloopbaan wel in een gemiddeld hogere klassenpositie star-
ten, maar de loopbaan van mannen vertoont vaker een stijgende lijn.72 
 Een mogelijke verklaring voor de minder opgaande lijn in de carrière van vrou-
wen is het “kinderdal”, dat in de levens van veel vrouwen zichtbaar wordt, wanneer 
ze tijdelijk ophouden met werken na de komst van kinderen.73 Vrouwen die na 
enige tijd weer willen gaan werken, worden omschreven als “herintreedster”, een 
vrouw die “zonder werkkring is, en na een substantiële periode van afwezigheid op 
de arbeidsmarkt (weer) wil gaan werken”.74
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De houding van ouders blijkt van invloed te zijn op de school- en beroepsloop-
baan van kinderen.75 Dit blijkt uit onderzoek waarbij de school- en beroepsloopba-
nen van mannen en vrouwen die in 1965 het basisonderwijs verlieten tot hun 35e 
jaar zijn gevolgd. De onderzoeksgroep was rond 1953 geboren en komt in leeftijd 
dus overeen met de leeftijd van de jongste dochters uit dit onderzoek. Diederen con-
stateert dat, als ouders vinden dat de beroepskeuze voor meisjes niet belangrijk is, zij 
op school minder presteren en een lager opleidingsniveau bereiken. Verder blijkt dat 
ouders bij meisjes minder de neiging hebben om te zeggen dat ze bij de kans op een 
goede baan of positieverbetering bepaalde inconveniënten moeten accepteren. Ook 
de gezinssamenstelling blijkt van invloed te zijn op de beroepsloopbaan. Zo blijkt 
de beroepsloopbaan van kinderen, van wie een van de ouders in 1970 of eerder was 
overleden, op een iets hoger niveau te beginnen dan van kinderen uit een volledig 
gezin.76 Uit een onderzoek onder kinderen van gescheiden ouders komt voorts naar 
voren dat, als de moeder over veel hulpbronnen (fi nanciën, opleiding) beschikt, er 
geen eff ect van echtscheiding op de beroepsloopbaan van de kinderen is. Wanneer 
de vader veel hulpbronnen bezit en de moeder weinig, is het eff ect van de echt-
scheiding op de beroepsloopbaan van het kind groot. Maar het eff ect hiervan op de 
beroepsloopbaan is minder dan op de opleidingscarrière van kinderen.77 
 Hierna volgen de verhalen van twee dochters die er in slaagden behoorlijk car-
rière te maken. Allereerst laat het levensverhaal van Magda zien hoe jeugdervarin-
gen van invloed waren op haar levensloop. Daarna vertelt Els hoe zij werk, scholing 
en zorg voor haar kinderen combineerde en carrière maakte. 

De enige vrouw wereldwijd in deze positie
Het levensverhaal van Magda gaat over drijfveren om te werken, carrière maken en 
daarbij het voorbeeld van haar moeder als kostwinner. Magda ging na de mulo een 
jaar naar het buitenland. Nadat ze weer terug in Nederland was, werd ze telefoniste, 
daarna ging ze op een kantoor werken. Ze trouwde toen ze 23 jaar was en ging 
samen met haar man naar het buitenland. Daar werkte ze als secretaresse en later 
werd ze inkoopassistente. Na elf jaar huwelijk scheidde ze van haar man. ‘Ik heb 
dus me toen meer en meer op mijn werk geconcentreerd, want het idee thuis te blijven, 
dat is eigenlijk nooit in mijn hoofd opgekomen. Zelfs als ik kinderen had gehad, was ik 
blijven werken’. 
 Magda werd secretaresse bij een internationaal bedrijf in de Verenigde Staten. 
Een jaar later werd ze assistent inkoop. Maar collega’s begonnen haar tegen te wer-
ken: ‘Ik was eigenlijk in hun ogen een beetje te goed voor mijn werk en ik spaarde 
natuurlijk nooit mijn kritiek. Doe ik nog steeds niet, dat geeft me nog steeds regelmatig 
problemen in mijn werk. Ik wilde meer. Ik wilde dus een hogere positie en ik was dus 
ook een gevaar voor mijn afdelingschef ’. Magda werd daarna bij dezelfde onderne-
ming “administrative manager” en toen ze een fabriek gingen bouwen in Europa 
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werd ze daar inkoopleider. Ook toen ondervond ze tegenwerking en ze besloot in 
overleg met de directie weg te gaan. In 1992 werd ze op 47-jarige leeftijd voor het 
eerst in haar leven werkloos. 
 Na drie maanden kreeg ze een baan als “managing director” van een inkoop-
organisatie van een internationale onderneming aangeboden. Ze kreeg de leiding 
van de centrale inkoop voor twaalf fabrieken in Europa. ‘Ik was natuurlijk de enige 
vrouw in deze positie. Ik was ook in die tijd, in een grote Amerikaanse fi rma die dus 
wereldwijd werkte, de eerste vrouwelijke “director”’. Magda werd snel geaccepteerd 
door haar mannelijke collega’s. Als ze terugdenkt aan deze succesvolle periode, zegt 
ze: ‘Als je dus ontzettend veel plezier in je werk hebt, wat ik had, ik voelde mij dus wer-
kelijk door mijn collega’s, door mijn leveranciers, door iedereen voor vol aangezien, dan 
heb je ook succes. Dus het was werkelijk het summum van mijn carrière’. 
 Na een reorganisatie werd ze overgeplaatst naar Azië. Maar Magda had daar naar 
eigen zeggen te weinig te doen en in overleg met haar Amerikaanse baas kreeg ze 
offi  cieel ontslag. Ze ontving een geldbedrag en werd zo, op haar 55e, weer werkloos. 
Na vijf maanden vond Magda een baan bij een bedrijf in Duitsland als inkoper van 
hoogwaardige machines. Het was voor haar min of meer een achteruitgang in haar 
loopbaan. Maar doordat ze in een andere sector kwam, vond ze dit niet erg. ‘Het 
salaris was altijd nog goed genoeg om van te leven. En wat heel erg belangrijk was, want 
ik ben geen makkelijk persoon, is dat ik in een heel internationale omgeving werk’.
 Magda omschrijft zichzelf regelmatig als ‘geen makkelijk persoon’. Magda zegt 
hierover: ‘Ik wil wel dezelfde mogelijkheid hebben als de mannen. Die heb ik dus ook 
gehad. Ik heb dus heel duidelijk mogelijkheden gehad’. Ze stelt met nadruk dat ze 
nooit gediscrimineerd werd, omdat ze een vrouw was, maar noemt wel een andere 
vorm van discriminatie. ‘Ik ben gediscrimineerd geweest door mijn persoonlijkheid. 
Maar ik sta voor mijn persoonlijkheid, ik sta er open voor, ik accepteer mezelf en ik 
verwacht dat andere mensen mij ook accepteren. En degenen die mij niet accepteren, 
nou ja, jammer. Ik wil in mijn leven misschien niet zozeer dat mensen me graag mogen, 
ik wil dat mensen me respecteren’, aldus Magda. Ze zegt over zichzelf: ‘Ik ben erg kri-
tisch. Mijn moeder zegt dan lastig. Ik denk: van wie zou ik dat toch hebben?’ 

Als Magda nadenkt over de betekenis van het kostwinnerschap van haar moeder 
voor haar eigen leven, zegt ze: ‘Als mijn moeder huisvrouw was geweest, dan was ik 
nooit geworden wat ik ben geworden. Daar ben ik van overtuigd’. Als ik haar vraag 
hoe dat komt, zegt ze: ‘Het feit dus dat je heel vroeg leert dat je voor jezelf moet zor-
gen. Als mijn moeder niet had gewerkt dan was ik waarschijnlijk toch pas veel later 
gaan werken, maar dan het traditionele verloop van de vrouw in de jaren zestig: als je 
trouwde, dan bleef je thuis, werd je huisvrouw, kreeg je kinderen. Dan ging je misschien 
later als de kinderen naar school waren, wel weer werken. Als mijn moeder niet gewerkt 
had, dan had ik waarschijnlijk precies hetzelfde verloop gehad. Het is heel duidelijk dat 
het leven wat ik gewend ben daar op terug te voeren is’.



236

 Magda ziet voor haar carrière een verband met de boodschap die ze van haar 
moeder heeft meegekregen. ‘Mijn moeder heeft geleerd, hoe klein ik ook was, dat ik 
moet vechten. Ja, jongens die hebben het wat makkelijker, maar als meisje, als vrouw 
moet je vechten’. Magda laat ook een intergenerationeel patroon van carrière maken 
zien. Haar moeder klom op van boekhouder tot cheffi  n van een afdeling. Magda 
begon als telefoniste, werd daarna “managing director” bij een internationaal con-
cern en beëindigde haar loopbaan als inkoper van hoogwaardige machines. Zowel 
moeder als dochter namen uitzonderlijke posities in. 

‘Ik ben eigenlijk altijd blijven werken’
Els ging na de mulo naar de havo, maar maakte die niet af. Ze ging daarna werken 
in een kindertehuis, waar ze als leidster in een groep kinderen werkte. Els: ‘Ik heb 
altijd het gevoel gehad van ik kan het al en ik weet het al, maar je telt niet als je niet het 
diploma hebt. Dus ik moet een diploma halen’. Ze ging werken in de buitenschoolse 
opvang en volgde de opleiding maatschappelijk werk. ‘Dan deed ik gedeeltelijk met 
de kinderen zelf werken en gedeeltelijk dus de begeleiding van de mensen die daar werk-
ten. En daar heb ik heel veel mazzel mee gehad, want er was een regel dat je dus binnen 
werktijd naar school kon. Ik was voor vijf dagen in dienst en ik werkte drie dagen en 
ging twee dagen naar school. Dus dat was heel gunstig natuurlijk’.
 Els had daarna verschillende banen: in de drughulpverlening, als directeur van 
een buitenschoolse opvang en later als coördinator van een werkloosheidsproject. 
Tijdens haar opleiding tot maatschappelijk werker kreeg ze het eerste kind en ter-
wijl ze coördinator was bij het werkloosheidsproject kreeg ze haar tweede. Els over 
het combineren van studeren, werken en zorgen: ‘Ik ben gewoon naar school geweest 
tot het laatste moment en toen mijn dochter geboren was, ben ik ook eigenlijk vrijwel 
meteen weer naar school gegaan. Ik voedde haar zelf, dus ik kolfde dan. Ook bij het 
kinderdagverblijf waar ik werkte, deed ik dat’. Na drie maanden was er een plaats 
op een kinderdagverblijf voor vier dagen in de week. Haar man en moeder pasten 
afwisselend de vijfde dag op. Haar man heeft altijd vier dagen in de week gewerkt 
en later ging Els eveneens vier dagen werken, zodat ze beiden een dag voor de kin-
deren konden zorgen. Els: ‘Ik ben eigenlijk altijd blijven werken, ik ben nooit gestopt 
met werken’. Na de deeltijd hbo maatschappelijk werk, volgde ze de Voortgezette 
opleiding van twee jaar. Daarna werd Els sectorcoördinator bij een welzijnsstich-
ting. Ze deed dit werk zeven jaar en werd daarna directeur van een stichting voor 
kinderopvang. Na drie jaar kreeg ze een baan als kwaliteitsmanager bij een stichting 
voor kinderopvang en van daar uit wordt ze beleidsmedewerker kinderopvang bij 
een landelijke organisatie.  
  Ook bij Els is een opgaande lijn in haar carrière te zien. Opvallend in haar 
verhaal is voorts hoe ze door faciliteiten van haar werkgever kon studeren. In ver-
gelijking met Gerda, die twintig jaar eerder in dezelfde sector haar werk met haar 
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studie moest combineren, is er dan wel erg veel veranderd. Voor Els zijn er goede 
mogelijkheden om opleiding, werk en zorg voor de kinderen te combineren. Ook 
haar man neemt een deel van de zorgtaken voor zijn rekening. Hij lijkt zo, net als 
de echtgenoten van enkele andere dochters, een voorbeeld te zijn van mannen die 
meer tijd aan zorgtaken besteden.78 

Opmerkelijk is dat veel dochters uit dit onderzoek carrière maakten. Zo is bij vijftien 
van de 34 dochters een aanzienlijk opgaande lijn in hun loopbaan waarneembaar.
 Van de zeventien dochters, van wie de vader jong is overleden, is bij zeven een 
(sterk) opgaande lijn in hun loopbaan zichtbaar: Carla begint als secretaresse en 
wordt later docent aan een middelbare school en begint een eigen bureau voor 
taaltrainingen, Corrie begint met kantoorwerk en wordt uiteindelijk docent en 
coördinator deeltijdopleidingen van een mbo, Els begint als ongediplomeerd kin-
derleidster en wordt uiteindelijk beleidsmedewerker bij een landelijke organisatie, 
Gerda wordt van winkelierster docent aan een huishoudschool, Mieke begint als 
winkelmeisje en wordt procuratiehouder van een eigen bedrijf, Roos klimt op van 
winkelmeisje tot hoofd boekverwerking van een bibliotheek en Sylvia klimt op van 
assistente in een groepspraktijk tot teamleider NT2. De andere dochters met een 
jong overleden vader blijven ongeveer op hetzelfde niveau werken. Ze werken aan 
het eind van hun loopbaan als apothekersassistente, boerin, conciërge, facturiste, 
huiskamerassistente, secretaresse of verkoopster.

Ook bij acht van de zestien dochters van gescheiden ouders en de dochter van 
een ongehuwde moeder is deze tendens te zien: Fleur begint als secretaresse en 
wordt later hoofd algemene zaken van een zorginstelling, Ina begint als secretaresse 
en wordt uiteindelijk hoofd secretariaat, Jos klimt op van winkelmeisje tot me-
disch secretaresse, Magda klimt op van telefoniste tot “managing director” van een 
international, Marga begint als ongediplomeerd verkoopster en klimt uiteindelijk 
op tot adjunct-directeur van een zorginstelling, Marion ontwikkelt zich van kan-
toormedewerkster tot assistent productmanager, Natasja wordt van verpleeghulp 
later mede-eigenaar van een bedrijf en Rina wordt van administratief assistente 
uiteindelijk directeur van een bedrijfsopleidingencentrum. En Merel, de dochter 
van een ongehuwde moeder, wordt van assistente op de postkamer uiteindelijk 
maatschappelijk werker. 
 De andere dochters van gescheiden ouders blijven ongeveer op hetzelfde niveau 
werken. Aan het eind van hun loopbaan werken ze als verzorgende, secretaresse, 
administratief medewerkster of verkoopster.

Een groot gedeelte van de carrières van de dochters speelde zich af in de quar-
taire sector, een sector waar in de jaren tachtig en negentig in vergelijking met de 
marktsector relatief veel vrouwen en zeer veel hoogopgeleiden werkzaam waren.79 
De carrières van de dochters wijken sterk af van landelijke cijfers van hun leeftijds-
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groep. Uit deze cijfers blijkt dat de carrièrekansen voor vrouwen van hun generatie ge-
ring zijn en vrouwen minder naar hogere functieniveaus doorstromen dan mannen.80 

De ontwikkelingen in de loopbanen van de dochters komen min of meer overeen 
met de bevindingen van Diederen, die constateert dat er relatief veel tegenstanders 
van een traditionele sekse-rolverdeling te vinden zijn, als de jeugdjaren voor een 
deel zijn doorgebracht binnen een onvolledig gezin.81 Het kostwinnerschap van de 
moeders waar de dochters ervaring mee hadden, vormde waarschijnlijk een belang-
rijke drijfveer in de arbeidsloopbaan van de dochters. Morée constateert in haar 
onderzoek naar buitenshuis werkende vrouwen in de jaren zeventig en tachtig: “Al-
leen degenen die ervaring hadden met of zich zeer bewust waren van de instabiliteit 
van relaties beschouwden zichzelf als (mede)kostwinner”.82 De loopbanen van de 
dochters uit dit onderzoek lijken deze constatering van Morée te bevestigen.
 Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de verhalen van de moeders over 
hun werk in hoofdstuk IV, dan valt op dat enkele moeders vertelden dat zij een lei-
dinggevende positie hadden bereikt. Ook sommige dochters van wie de moeder al 
was overleden, vertelden over een (bescheiden) carrière van hun moeder. Zo begon 
de moeder van Corrie na het overlijden van haar man als schoonmaakster. Later 
werd haar moeder conciërge op een school. Bij Ina is eveneens een stijgende lijn in 
het werk van haar moeder te zien. Haar moeder werd na haar echtscheiding werk-
ster, maar zij klom op tot hoofd algemene dienst van een bedrijf. Ook de moeder 
van Jos begon als werkster, later werd ze verkoopster. 
 En dan zijn er nog de verhalen van twee dochters over moeders die eerst in de 
huishouding gingen werken, om later een opleiding in de gezondheidszorg te kun-
nen volgen. Zo ging de moeder van Marion eerst een paar jaar in de huishouding 
werken om daarna in een ziekenhuis de opleiding tot verpleegster volgen. En de 
moeder van Trees werkte een paar jaar als dienstbode om geld te sparen voor de 
opleiding tot verloskundige.
 Veel dochters hadden in hun jeugdjaren dus meegemaakt hoe er in de loopbaan 
van hun moeder een stijgende lijn zat. De dochters leggen in hun levensverhalen 
geen directe verbinding tussen hun eigen carrière en de opgaande lijn in de loop-
baan van hun moeder. Maar misschien zijn de jeugdervaringen van de dochters 
toch ook van invloed geweest op hun eigen carrière.
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8.6 TERUGBLIK

“Je leven zelf vorm geven” lijkt, net als voor de moeders die in de jaren vijftig 
kostwinner waren, ook voor de dochters uit dit onderzoek op te gaan. In de le-
vensverhalen over leren en werken worden in grote lijnen drie patronen zichtbaar, 
patronen waarin de dochters afwijken van hun vrouwelijke leeftijdgenoten.

Allereerst het patroon van jong van school gaan met een laag opleidingsniveau, 
gevolgd door jong aan het werk gaan. De dochters gingen, in vergelijking met meis-
jes en vrouwen van hun leeftijd, jong van school. Geld verdienen wegens de ver-
slechterde inkomenssituatie van het gezin na het wegvallen van de vader, was meest-
al de reden hiervoor. Doordat veel dochters op jonge leeftijd het voltijds onderwijs 
verlieten, was hun opleidingsniveau op dat moment veelal laag en ook lager dan dat 
van hun vrouwelijke leeftijdgenoten. 

Opmerkelijk is dat het opleidingsniveau van de dochters bij het verlaten van het 
voltijds onderwijs regelmatig lager was dan dat van hun moeder. Dat geldt in het 
bijzonder voor dochters van gescheiden ouders. Dit terwijl er landelijk juist een 
stijging in opleidingsniveau van de generatie van de dochters ten opzichte van de 
generatie van de moeders zichtbaar wordt. Het lijkt er dan ook op, dat de negatieve 
gevolgen van het wegvallen van de vader en de verslechterde inkomenssituatie voor 
de onderwijskansen van de dochters, niet gecompenseerd konden worden door het 
opleidingsniveau van de moeders.
 Jong van school betekende voor de dochters uit dit onderzoek vervolgens, dat zij 
jong aan het werk gingen. Meestal waren hun verdiensten nodig om het inkomen 
van hun moeder aan te vullen. Met hun lage opleidingsniveau kwamen de dochters 
in hun jeugdjaren veelal in banen terecht waarvoor weinig scholing nodig was. Een 
enkele keer ook waren zij verplicht om hun moeder in haar onderneming te helpen.

Het tweede patroon in veel van de levensverhalen is het doorleren op latere 
leeftijd. De dochters volgden kwalifi cerende opleidingen, in tegenstelling tot vrou-
wen van hun generatie die veelal niet-kwalifi cerende opleidingen volgen. Het oplei-
dingsniveau dat de dochters uiteindelijk bereiken, is vaak aanzienlijk hoger dan het 
niveau waarmee ze het voltijds onderwijs verlieten. Het lijkt erop dat de dochters zo 
de eerste kans, die ze in het onderwijs in hun jeugdjaren hebben gemist, als volwas-
sene willen inhalen door gebruik te maken van een tweede onderwijskans. 
 Volwassenenonderwijs lijkt deze dochters bij uitstek deze tweede kans te bieden. 
De dochters volgden dit meestal als ze gehuwd zijn en kinderen hebben, terwijl er 
nog weinig voorzieningen voor kinderopvang waren. Zij moesten dus net als hun 
moeders improviseren, niet alleen om werk en zorg te combineren, maar, zolang 
ze studeren, om werk, opleiding en zorg voor hun kinderen te combineren. Zij 
werden daarbij regelmatig bijgestaan door hun moeder of ze maakten gebruik van 
georganiseerde kinderopvang, buurvrouwen of oppas thuis. Vooral bij dochters van 
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gescheiden ouders kwam het voor dat hun man de kinderen opving.
En tenslotte als derde patroon de opmerkelijke carrières van een deel van de 

dochters. De dochters uit dit onderzoek leefden in een tijd dat steeds meer vrouwen 
gingen werken. De meeste dochters stopten met werken, nadat ze kinderen kregen 
en gingen weer aan het werk als de kinderen ouder waren. Sommige dochters ble-
ven doorwerken. 
 Vaak waren de dochters zich ervan bewust, dat ze meer “in huis hadden” en 
maakten ze carrière met behulp van de hogere onderwijskwalifi caties die ze als 
volwassene behaalden. Belangrijke promoties waren in de tijd van de dochters geen 
gemeengoed voor vrouwen, maar toch is in de loopbaan van veel dochters een sterk 
opgaande lijn te zien. 

De negatieve eff ecten van het wegvallen van de vader en het kostwinnerschap 
van de moeder op de school- en beroepsloopbaan in de jeugdjaren van de dochters 
lijken op de lange termijn dus kleiner te worden. Soms weten de dochters deze 
negatieve eff ecten zelfs om te buigen tot positieve resultaten in hun onderwijs- en 
beroepsloopbaan. Vooral het kostwinnerschap van hun moeder lijkt hierop van 
invloed te zijn. De dochters hadden gezien en ervaren dat hun moeder, ondanks 
tegenslagen en weerstanden in de omgeving, met veerkracht een bestaan kon op-
bouwen. Het lijkt er op, dat de moeders die in de jaren vijftig kostwinner waren en 
hun leven zelf vorm gaven, een voorbeeld waren voor de loopbaan van hun dochter.


