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HOOFDSTUK IX

INTERGENERATIONELE PATRONEN

9.1 INLEIDING

De moeders en dochters uit dit onderzoek begonnen hun levensverhaal meestal 
met te vertellen wie hun ouders waren en uit wat voor gezin zij kwamen. In 
hun levensverhalen worden zo al meerdere generaties zichtbaar: de ouders van 
de moeders, de moeders en hun kinderen. Sommige moeders vertelden ook over 
grootmoeders, overgrootmoeders en betovergrootmoeders die – hoewel in een 
andere tijd en in andere omstandigheden – te maken kregen met eenouderschap 
en kostwinnerschap. En de dochters breiden de generaties nog uit als ze vertellen 
over hun kinderen. 
 In levensverhalen kan zichtbaar worden hoe het verleden nog actief is in het he-
den. Familieverhalen kunnen voor veel mensen ook een context vormen voor cru-
ciale keuzes die zij in hun leven hebben gemaakt.1 Volgens de therapeut Bying-Hall 
kunnen familieverhalen een gevoel van continuïteit geven, over hoe het verleden 
tot het heden leidde, van geworteldheid in families en van familietradities.2 Het 
gaat vaak niet zozeer om het verhaal zelf, maar om de verhaallijn, het familie-ethos 
dat wordt voortgezet.3 Hij maakt in levensverhalen een onderscheid tussen familie-
tradities, familieverhalen en legenden. Bij tradities gaat het om gedeelde houdingen 
en gewoonten die ondersteund kunnen worden door het vertellen van verhalen. 
Met familieverhalen willen ouders of grootouders bepaalde informatie over het ver-
leden doorgeven, omdat zij het belangrijk vinden dat hun nakomelingen hiervan 
op de hoogte zijn. Familielegenden ten slotte zijn familieverhalen die doorgegeven 
zijn in opeenvolgende generaties. Deze familielegenden komen het dichtst in de 
buurt van de term mythe.4 

Bij intergenerationele overdracht kunnen drie vormen van kapitaal onderschei-
den worden: economisch kapitaal, cultureel kapitaal en sociaal kapitaal. Bij econo-
misch kapitaal gaat het om kapitaal dat in geld omzetbaar is, cultureel kapitaal kan 
worden geïnstitutionaliseerd in de vorm van onderwijskwalifi caties of kan bestaan 
uit smaak en stijl en sociaal kapitaal houdt verband met connecties en relaties. De 
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laatste twee vormen van kapitaal zijn onder bepaalde voorwaarden om te zetten in 
economisch kapitaal.5 
 Zowel de moeders als de dochters uit dit onderzoek kregen te maken met beper-
kingen in deze vormen van kapitaal. Doordat hun man was weggevallen, werden de 
moeders kostwinner en dit betekende veelal een daling van inkomsten en dus van 
economisch kapitaal. De afwezigheid van echtgenoten en vaders had tot gevolg dat 
het sociaal kapitaal van de moeders en dochters in de vorm van connecties eveneens 
beperkt was. En voor de dochters was cultureel kapitaal tijdens hun jeugd in de 
geïnstitutionaliseerde vorm van onderwijskwalifi caties beperkt, omdat zij vaak jong 
van school moesten om geld te verdienen. 
 Een bijzondere vorm van cultureel kapitaal zijn waarden die kinderen van hun 
ouders meekrijgen. Brinkgreve en Van Stolk hebben onderzoek gedaan naar sociale 
erfenissen die ouders aan hun kinderen meegeven. Uitgangspunt van hun studie 
was, dat basisverschillen in levensomstandigheden uit het verleden terug te vinden 
zijn in sociale erfenissen die ouders aan hun kinderen meegeven. Zij gingen ervan 
uit, dat ouders die waarden aan hun kinderen trachten over te dragen, waarvan ze 
denken dat die vitaal zijn om fysiek te overleven en voor behoud of versterking van 
hun maatschappelijke positie.6 Uit hun onderzoek komt naar voren, dat ouders 
twee boodschappen aan hun kinderen mee wilden geven: leren en gelukkig zijn. 
Daarbij was vaak een zekere rolverdeling tussen moeders en vaders te herkennen. 
De vaders benadrukten meestal als eerste het leren en de moeders het gelukkig zijn. 
De onderzoekers leggen hiervoor een verband met de traditionele verdeling van 
gebieden: “hij de buitenwereld, zij de binnenwereld”.7

 Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar intergenerationele patronen op basis 
van levensverhalen en dat geldt zeker voor patronen die betrekking hebben op 
eenouderschap en kostwinnerschap van moeders in de jaren vijftig. Wel kwam in 
een onderzoek naar sociale mobiliteit in een honderdtal families in Groot-Brittan-
nië, waarbij twee of drie generaties van families zijn geïnterviewd,8 naar voren dat 
echtscheiding in families een intergenerationeel patroon was, in het bijzonder bij 
diegenen die stegen op de maatschappelijke ladder of waren opgegroeid als stief-
kinderen.9 Voorts bleek dat bijna de helft van de gescheiden vrouwen er in slaagden 
om in hun beroepsloopbaan boven het niveau van hun ouders uit te stijgen. Over 
dit verschijnsel schrijft Th ompson: “Men who rose were almost all backed by their 
wives; women usually rose despite marriage, or after putting it behind them”.10 
Overdracht van beroepsgroepen was de meest voorkomende vorm van culturele 
overdracht.11 Deze overdracht vond meestal bij vaders en zonen plaats. Bij vrouwen 
werden minder beroepstradities gevonden.12 
 Bertaux-Wiame heeft onderzocht hoe familiebanden in levens tot in de volwas-
senheid kunnen doorwerken.13 Hieruit blijkt dat familienetwerken dikwijls een 
beslissende rol spelen in het bereiken van sociale status en de constructie van de 
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sociale identiteit.14 Voorts werd duidelijk, dat banden van solidariteit in ieder fami-
lienetwerk zowel potentiële mogelijkheden als potentiële beperkingen voor fami-
lieleden kunnen bieden.15 Familiebanden kunnen een stimulans bieden die altijd 
ambivalent blijft, “capable always of calling back birds which have fl own free from 
the nest”, aldus Bertaux-Wiame.16 

Na deze korte introductie over intergenerationele patronen in levensverhalen 
wordt beschreven welke terugkerende patronen in de levensverhalen van de moe-
ders en dochters uit dit onderzoek naar voren komen. In hoeverre hebben deze 
patronen betrekking op het eenouderschap en kostwinnerschap van de moeders? 
Er blijken dan drie patronen herkenbaar te zijn die hiermee verband houden. Al-
lereerst het patroon van eenouderschap waarover met name de gescheiden moeders 
uitgebreid vertelden. In hoofdstuk II had moeder Lena al verteld over het interge-
nerationele patroon van echtscheiding, eenouderschap en kostwinnerschap in haar 
familie. In de paragraaf “Voormoeders” en eenouderschap”wordt ingegaan op de 
vraag in hoeverre dit patroon ook herkenbaar is in de levens van de andere moeders 
en hoe mythevorming soms een rol hierin lijkt te spelen. In het verlengde hiervan 
wordt vervolgens het intergenerationele patroon van eenouderschap en echtschei-
ding van moeder op dochter beschreven. Dan wordt ook ingegaan op de vraag in 
hoeverre dochters hun eigen echtscheiding in verband brengen met hun jeugdja-
ren. Daarna komt het intergenerationele patroon van beroepsarbeid en kostwin-
nerschap ter sprake. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag hoe de waarden van de 
moeders terug te vinden zijn bij hun dochters en hoe levensomstandigheden deze 
waarden kunnen beïnvloeden. Aan het eind van dit hoofdstuk worden de belang-
rijkste bevindingen beschreven. 

9.2 “VOORMOEDERS” EN EENOUDERSCHAP

In totaal acht moeders vertelden hoe hun “voormoeders”, moeders, grootmoeders, 
overgrootmoeders, betovergrootmoeders, geconfronteerd werden met eenouder-
schap door echtscheiding en jonge verweduwing. Hierna komen enkele moeders 
hierover aan het woord. Zij belichten ieder een ander aspect van het intergeneratio-
nele patroon van eenouderschap. Aan het eind van deze paragraaf worden de ver-
haallijnen van de moeders met elkaar vergeleken en belicht vanuit het gezichtspunt 
van mythevorming. 

GESCHEIDEN MOEDERS EN EEN ONGEHUWDE MOEDER OVER HUN “VOORMOEDERS”  
Vier gescheiden moeders brachten het intergenerationele patroon van eenouder-
schap en kostwinnerschap ter sprake. Eerst vertelt moeder Elly over haar voormoe-
ders die jong weduwe werden en over hun overlevingsstrategie. Daarna laat moe-
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der Rita het intergenerationele patroon van eenouderschap en kostwinnerschap in 
haar familie horen. 

‘Dus mijn moeder kende dat’
De grootvader van moeder Elly zat bij de marine. Elly: ‘Mijn grootvader was dus op 
zee en dat schip is met man en muis vergaan, c.q. hij. En toen was mijn grootmoeder 
jong en had drie kinderen. En dan heb je hetzelfde als mijn moeder ook is overkomen: 
ze moest opeens voor drie kinderen zorgen’. Haar grootmoeder kreeg weinig pensioen 
en ging huishoudelijk werk doen om de kost te verdienen. Ook de vader van Elly 
overleed, zoals in hoofdstuk II is beschreven, op jonge leeftijd.
 Zowel Elly’s moeder als haar grootmoeder werden dus jong weduwe. Elly: ‘Dus 
mijn moeder kende dat’. Ze vermoedt dat ze daardoor ook een levenshouding van 
haar moeder heeft meegekregen van: ‘Je moet het aanvaarden en “make the best of it”. 
En zet je ervoor in en klaag niet, want de situatie is nu een keer zo. En daar moet je het 
mee doen’. Elly is ook trots als zij aan haar moeder en grootmoeder terugdenkt: ‘Die 
hadden al van: dan doen wij het als vrouw. Petje af ’. 
 De gevolgen van het op jonge leeftijd wegvallen van een vader komen ook tot 
uiting in het levensverhaal van haar dochter Mine. Zij heeft haar hele leven de koes-
tering van een vader gemist en wil voorkomen dat haar kind hetzelfde overkomt. 
Toen zij zwanger was, eiste ze van haar vriend dat hij ook een deel van de zorg op 
zich zou nemen. Mine: ‘Ik heb gezegd: als wij samen dat kind nemen, als we dat laten 
komen, dan heb jij daar ook verantwoordelijkheid voor. Ben ik niet de enige en dat eis 
ik dan ook van je. Je kan dan niet weglopen. Heeft hij ook nooit gedaan’. Deze keuze 
komt voort uit haar eigen leven: ‘Ik wil ook dat ze een deel van haar vader mee kan 
nemen, dat dat ook een deel van haar is. Omdat ik dat blijkbaar toch ook heb gemist’.

Elly legt in haar levensverhaal het accent op de overlevingsstrategie van haar 
moeder en grootmoeder die jong weduwe werden. Het overlijden van hun man 
overkwam deze vrouwen, maar Elly heeft zelf haar echtscheiding aangevraagd. Dat 
gebeurde in een tijd dat echtscheiding nog taboe was. ‘Nee, dat was “not done”. Want 
je laat je man niet in de steek. Want er was geen reden voor’. Door het benadrukken 
van de intergenerationele patronen van eenouderschap en kostwinnerschap in haar 
familie lijkt zij als het ware een achtergrond te geven voor haar omstreden besluit 
tot echtscheiding, zodat dit besluit in een ander perspectief geplaatst kan worden. 
 Elly en haar dochter Mine maken deel uit van vier generaties vrouwen van 
wie de man is weggevallen. ‘Make the best of it’, hebben Elly en haar dochter al 
jong als waarde meegekregen en dat is ook een leidraad in hun eigen leven. Maar 
Mine wil het patroon van het wegvallen van een vader doorbreken door de voor-
waarde te stellen dat haar vriend medeverantwoordelijk blijft voor de opvoeding 
van hun kind.
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‘Dat was nou ook niet zo gezellig natuurlijk bij mij’
‘Ik was een half jaar toen zijn mijn ouders gescheiden’, zo begint moeder Rita haar le-
vensverhaal. Haar grootouders waren zigeuners. Rita kan zich nog de enthousiaste 
verhalen herinneren over familie van haar grootvader die met huifkarren op bezoek 
kwam.
Bij Rita is eenouderschap eveneens een intergenerationeel patroon in haar fami-
liegeschiedenis. Haar betovergrootmoeder werd jong weduwe en haar grootvader 
overleed toen haar eigen moeder twee jaar was. Rita over haar grootmoeder: ‘Nou, 
werk was er niet voor die moeder. Die heeft altijd van de kerk wat gekregen. Ik kan me 
herinneren als kind zijnde toen ik bij haar was, dat ze altijd naar mannen ging die 
zaten achter een groene tafel en dan kreeg ze geloof ik twee kwartjes en een brood’. Haar 
moeder verdiende de kost met schoonmaakwerk. ‘Dat deed ze dan ’s morgens vroeg. 
Om zes uur begon ze al en ‘s avonds laat ook nog een keer. En de hele dag eigenlijk door, 
werkte ze om een goed inkomen te krijgen’. 
 Rita werd als kind eerst opgevangen door haar grootmoeder, maar dat was van 
korte duur. ‘Want die vond mij toch te lastig worden toen ik ging lopen’. Daarna 
bracht haar moeder haar onder bij anderen. ‘Toen werd ik naar een zuster van mijn 
moeder gebracht en daar had ik het vreselijk naar mijn zin. Dat was een gezin met vier 
kinderen, dus daar voelde ik me echt thuis. Voelde ik me heerlijk. Maar mijn moeder 
liet me daar niet, die haalde mij daar weer weg. Toen kwam ik bij een vriendin van 
haar, waar zij dan ook een kamer had. Maar ik zag mijn moeder nooit’. Rita had het 
bij deze vriendin van haar moeder totaal niet naar haar zin en verlangde terug naar 
haar tante. Uiteindelijk kwam ze daar weer terug. 
 Toen ze vier jaar was, kreeg haar moeder een eigen etage. ‘Dus ik hoefde niet meer 
van hot naar her. Ik kwam dus in een eigen huis terecht. Maar mijn moeder moest 
werken en ik moest dus naar school. Naar de kleuterschool ging ik. Nou mijn moeder 
die moest om zes uur al op haar werk zijn en dan had ze voor mij de wekker gezet en 
dan moest ik, vier jaar, mezelf aankleden. In de keuken stond dan mijn boterhammetje 
klaar met een glas melk en een pakje wat ik mee moest nemen om over te blijven en de 
sleutel om mijn nek. En daar ging de vierjarige naar de kleuterschool’, vertelt Rita over 
zichzelf in de derde persoon. 
 Op de kleuterschool was geen overblijfgelegenheid. Daarom moest ze in een klas 
van de aangrenzende lagere school overblijven. Rita heeft er nog levendige herin-
neringen aan: ‘Dan werd ik door de juff rouw in zo’n klas van de lagere school gezet. 
Met die banken, een klas met banken dus. En dan deed zij de deur op slot en dan zat ik 
daar in mijn eentje. Ik kan dat zo nog voor me halen. En dan komt weer die vreselijke 
eenzaamheid bij me terug die ik toen gevoeld heb. Dat vond ik iets verschrikkelijks, 
alleen in die grote klas’. Als ze na school naar huis ging, mocht ze geen kinderen bin-
nenlaten. ‘Dus ik had ook geen vriendinnetje, niemand, want die wilde dan ook bij 
je spelen, maar dat mocht niet. Dus dan ging ik maar weer naar boven. Ik heb er ziek 
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gelegen in mijn eentje, hele hevige koortsdromen gehad in mijn eentje. Moeder was aan 
het werk’. 
 Toen ze op de lagere school zat, ging ze met een vriendinnetje mee naar huis. 
Rita: ‘En daar stond die thee altijd op zo’n theelichtje, dat zal ik ook mijn leven nooit 
vergeten. Dat vond ik zo warm hè, zo’n onthaal. En dan kregen we een kopje thee met 
een biscuitje erbij. Oh, dat vergeet je niet die dingen’. 
 Rita trouwde toen ze 24  jaar was en scheidde na een aantal jaren. Later werd ze 
zwanger van een man die, zoals later bleek, al getrouwd was. 
 Evenals Mine wilde Rita het intergenerationele patroon van een ontbrekende 
vader doorbreken. Ze stond er op dat de vader contact hield met haar kind. ‘Want 
ik heb het nooit gehad en ik heb het vreselijk gevonden’. Tegen de vader van haar kind 
zei ze: ‘Dat contact moet blijven. Dus je komt eens in de twee maanden over om je zoon 
te bekijken zodat je zoon jou leert kennen. Nou ja, dat vond hij allemaal prima’. De 
vader bleef inderdaad zijn kind bezoeken. 

Bij Rita zijn er dus vier generaties vrouwen die met hun kinderen alleen staan: 
haar betovergrootmoeder en grootmoeder werden heel jong weduwe, haar ouders 
zijn gescheiden en Rita zelf is ongehuwd moeder. Zij plaatst zo haar eigen echt-
scheiding en later ongehuwd moederschap, eenouderschap en kostwinnerschap in 
de lijn van haar familiegeschiedenis. 
 Rita legt in haar levensverhaal ook het accent op de onplezierige herinneringen 
uit haar jeugdjaren vanwege de afwezigheid van haar werkende moeder. Ze be-
nadrukt dit nog eens door in de derde persoon als het ware naar zichzelf als kind 
te kijken. Het is mogelijk dat zij met het ophalen van deze jeugdherinneringen 
de latere problemen met kinderopvang voor haar zoon in een context probeert te 
plaatsen. Haar besluit om haar zoon in een kindertehuis te plaatsen deed haar, zoals 
in het hoofdstuk “Combineren van arbeid en zorg” beschreven is, veel verdriet. 
 Als ze terugkijkt naar haar eigen jeugd en die van haar zoon, zegt ze: ‘Nou, ik zie 
veel overeenkomsten natuurlijk met mijn jeugd, mijn vroege jeugd en zijn vroege jeugd. 
Ik bedoel, dat was nou ook niet zo gezellig natuurlijk bij mij’. Het warme onthaal met 
thee op een theelichtje dat Rita als kind bij een vriendinnetje ervoer, was ook niet 
voor haar zoon weggelegd. Maar het patroon van een afwezige vader heeft ze door-
broken.

Met deze twee verhalen tekenen zich intergenerationele patronen af van eenouder-
schap en kostwinnerschap die ook bij drie andere gescheiden moeders naar voren 
kwamen. De patronen van eenouderschap werden soms in vier generaties zichtbaar. 
Eén moeder gaat in haar familiegeschiedenis zelfs terug naar de zeventiende eeuw. 
Aan het eind van deze paragraaf komt zij hierover kort aan het woord. 
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WEDUWES OVER HUN “VOORMOEDERS” 
Drie weduwes vertellen hoe zij vanaf hun jeugd al vertrouwd waren met jonge ver-
weduwing van hun voormoeders. Eerst komt moeder Toos hierover aan het woord 
en daarna vertelt moeder Sonja over het jonge overlijden van haar vader. 
 Moeder Toos: ’Ik heette naar haar. Ik ben naar haar vernoemd. Ja, dat was vroeger 
zo hè, werd je vernoemd naar de grootouders. Zij was ook jong weduwe. Ik dus ook’. 
Haar grootvader verongelukte toen haar moeder vier jaar was. Haar grootmoeder 
was toen in verwachting van het negende kind. ‘Ja, dat is ook altijd armoe troef ge-
weest natuurlijk hè. Nou ze woonden toen in Limburg. En die vader was een klein aan-
nemertje en die viel in Duitsland van een kerktoren. Dus ja, dan sta je daar met bijna 
negen kinderen’. Als ze hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Ze kreeg toch een pensioentje van 
de Duitse staat. Dus, ja, zo heeft ze zich gered en de kinderen ook. En zelf ook gaan 
werken’. 
 Ook moeder Sonja vertelt over intergenerationele patronen van jonge verwe-
duwing. Haar vader overleed plotseling toen ze zeven jaar was. Haar moeder bleef 
achter met zes kinderen en verdiende de kost in een kolchose. ‘Nou ja, we hebben 
het gered’, zegt Sonja als ze hieraan terugdenkt. Sonja trouwde later met een Ne-
derlandse man. Toen ze in verwachting was van hun derde kind overleed haar man 
plotseling. ‘Het leven gaat niet over rozen. Er wordt vaak gezegd, ik mag blij zijn dat 
ik hier terecht ben gekomen. Dat ben ik ook. Maar het is ook niet over rozen gegaan 
altijd’, zegt Sonja als ze op haar leven terugkijkt.

Terwijl de gescheiden moeders meestal uitgebreid vertellen over het intergenera-
tionele patroon van eenouderschap, praten de weduwes hier slechts terloops over 
en besteden ze er weinig aandacht aan. ‘Die was er nog erger aan toe dan ik’, zegt 
Toos wanneer ze haar eigen situatie vergelijkt met die van haar grootmoeder. Beide 
weduwes benadrukken dat hun verweduwde moeder of grootmoeder het hebben 
‘gered’. Zij moesten veelal onvoorbereid het gezin onderhouden en het zijn vooral 
de zorgen die doorklinken in hun levensverhalen. 

DE BETEKENIS VAN DE “VOORMOEDERS” NADER BESCHOUWD 
Herinnering is niet een passieve bewaarplaats van feiten, maar juist een actief zoe-
ken naar betekenisgeving, aldus Portelli.17 Levensverhalen kunnen volgens Peneff  
op een bepaalde manier onszelf ten opzichte van de buitenwereld verontschuldigen 
en het zelfbeeld van de vertellers versterken.18 Deze uitspraken lijken ook van toe-
passing te zijn op de verhalen over intergenerationele patronen van eenouderschap 
en kostwinnerschap van de moeders uit dit onderzoek. Dit wordt duidelijk in de 
verschillen in benadering door de moeders. 

Zo vertellen de gescheiden moeders uitgebreid over de intergenerationele patro-
nen van eenouderschap en kostwinnerschap in hun familiegeschiedenis. Echtschei-
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dingen waren ten tijde van de echtscheiding van de moeders nog zeer uitzonder-
lijk.19 De gescheiden moeders voldeden niet aan de norm die in de jaren vijftig aan 
vrouwen met jonge kinderen werd gesteld. Soms lijkt het er op dat deze moeders 
hun voormoeders gebruiken als referentiegroep voor hun eigen handelen, waardoor 
het bijzondere van hun situatie als minder afwijkend beschouwd kan worden. 
 De weduwes daarentegen hoefden zich niet te rechtvaardigen. Het overlijden 
van hun man was hun overkomen. Bij de weduwes zijn eerder vergelijkingen te 
horen tussen de situatie van hun verweduwde voormoeders en hun eigen situatie 
na het overlijden van hun man.

Het moment van het te berde brengen van intergenerationele patronen van een-
ouderschap en kostwinnerschap tijdens de interviews kan eveneens van betekenis 
zijn. Zo kunnen deze patronen wanneer ze aan het begin van een levensverhaal 
worden verteld, een achtergrond vormen voor het eigen levensverhaal. Een voor-
beeld hiervan is het verhaal van moeder Lena die, zoals hiervoor in hoofdstuk II 
is beschreven, haar levensverhaal begint met intergenerationele patronen van een-
ouderschap en kostwinnerschap in haar familiegeschiedenis. Maar het kwam ook 
voor dat moeders zich tijdens het interview bewust werden van deze patronen, 
zoals moeder Flora. Zij realiseerde zich tijdens het interview dat haar grootmoeder 
vanwege jonge verweduwing eveneens jong alleen kwam te staan en de kost moest 
verdienen. ‘Toch typisch hoe al die patronen zich herhalen. Zoals de moeder van mijn 
vader die ook de kost moest verdienen’, zegt Flora hierover. Het vertellen van haar 
levensverhaal droeg er toe bij dat ze haar kijk op haar eigen leven in een ander per-
spectief kon plaatsen. 
 De intergenerationele patronen van eenouderschap en kostwinnerschap kunnen 
in de levensverhalen van de moeders dus regelmatig een referentiekader voor hun 
eigen leven vormen. Dat geldt in het bijzonder voor de gescheiden moeders. Het 
vertellen hierover zou dan als copingstrategie van de moeders omschreven kunnen 
worden. Door zich te vergelijken met hun voormoeders konden de moeders hun 
eigen echtscheiding in een breder perspectief plaatsen en nuanceren.
 De verhalen van de gescheiden moeders namen soms mythische vormen aan 
als zij vertelden over de daadkracht van hun voormoeders. Mythische elementen 
kunnen volgens Samuel en Th ompson gezien worden als een spoor uit het verleden 
en als een doorgaande historische kracht in het heden.20 Een voorbeeld hiervan 
is moeder Lena die vertelde over haar wilskrachtige grootmoeder uit 1870 die, 
terwijl ze dertien of veertien kinderen had, haar man de deur uitzette. Ook in het 
levensverhaal van moeder Louise, die eveneens gescheiden is, neemt het “voormoe-
derschap” mythische vormen als ze aan het eind van het interview vertelt over haar 
“stammoeder”. Louise: ‘Een heel verre voorouder, dat is eigenlijk onze stammoeder. 
Die was ook alleen. Die was van 1658 of zoiets en die heette Van Ingen’. Deze vrouw 
was van beroep voedster. Ze kreeg twee zonen, van wie één dezelfde voornaam als 
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haar vader had. Als ze hierop terugkijkt, zegt ze met enige trots: ‘Dus die familie is 
eigenlijk van een vrouw afkomstig. Dat vind ik altijd zo leuk. Dan zeg ik: zie je wel 
vrouwen kunnen het best’. 
 Mythes in families kunnen samenhang aanbrengen in keuzes in het leven.21 Vol-
gens de therapeut Bying-Hall kan mythevorming in families van betekenis zijn 
voor het zelfbeeld.22 In levensverhalen kunnen mythische elementen een context 
vormen voor de levenskeuzes van vertellers en een kader geven voor keuzes die an-
ders mogelijk incoherent of arbitrair zouden lijken.23 
 Ook de verhalen over de voormoeders, waarover moeders uit dit onderzoek ver-
telden, kunnen een achtergrond vormen voor keuzes in hun eigen leven, keuzes die 
veelal afweken van het heersende waardepatroon. “Any life story, written or oral, 
more or less dramatically, is in one sense a personal mythology, a self-justifi cation”, 
aldus Samuel en Th ompson.24 De verhalen over intergenerationele patronen bij de 
moeders en hun voormoeders lijken deze uitspraak te ondersteunen.

9.3 DE DOCHTERS EN HUN RELATIES

Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de gevolgen van het wegvallen van een 
vader in de jaren vijftig voor de relatievorming en relatieontbinding van kinderen. 
Pas vanaf de jaren tachtig, als in Nederland het aantal echtscheidingen aanzienlijk 
is toegenomen25, verschijnt er veel empirisch onderzoek naar de gevolgen van echt-
scheiding voor de relaties van kinderen uit deze gezinnen. Hieruit blijkt, zowel uit 
onderzoek in de Verenigde Staten als in Nederland, dat het huwelijk van kinderen 
van gescheiden ouders vaker eindigt in echtscheiding.26 
 Naar de gevolgen van het vroegtijdig overlijden van vaders voor de relaties van 
kinderen is aanzienlijk minder onderzoek gedaan. Wel lijkt er volgens onderzoek 
in de Verenigde Staten een zwak verband te bestaan tussen het jong overlijden van 
een ouder en een verhoogd echtscheidingsrisico in vergelijking met kinderen die 
opgroeiden met beide ouders.27 Onderzoek in Nederland laat echter zien, dat er 
geen positieve relatie is tussen het voortijdig overlijden van een van de ouders en de 
kans op scheiding bij hun kinderen.28

De dochters uit dit onderzoek trouwden tussen hun 18e en 28e jaar, met een ge-
middelde huwelijksleeftijd van 22 jaar. Tussen de dochters met een jong overleden 
vader en dochters van gescheiden ouders zijn nauwelijks verschillen. In vergelijking 
met landelijke gegevens van de geboortegroepen van de dochters, trouwden ze op 
een iets lagere leeftijd.29 
 Relatief veel dochters uit dit onderzoek zijn zelf gescheiden. In hun verhalen 
leggen zij regelmatig een verband tussen ervaringen in hun jeugdjaren en hun eigen 
echtscheiding. Eerst komen enkele dochters van gescheiden ouders, die zelf ook 
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scheidden, kort aan het woord. Vervolgens vertellen enkele dochters van wie de 
vader jong is overleden over hun echtscheiding. Aan het eind van deze paragraaf 
wordt het intergenerationele patroon van relatievorming en relatieontbinding in 
verband gebracht met de literatuur en verder geanalyseerd.

ECHTSCHEIDINGSDOCHTERS EN HUN RELATIES

‘Ik had ook nooit geleerd zelf hoe ik dat soort dingen aan moest pakken. Want ik had 
nooit een vader en moeder met elkaar zien omgaan en af kunnen kijken hoe mensen 
dat oplosten of weet ik veel wat. Dus ik stond er altijd heel vreemd tegenover. Dat is 
natuurlijk het nadeel dat je hebt, als je alleen maar met één ouder opgroeit of dat nou 
je vader of je moeder is. Je kunt dat nooit afkijken’. Aan het woord is Marion. Ze 
trouwde toen ze 22 jaar was en ze kregen twee kinderen. Na vijftien jaar huwelijk 
besloot ze om te scheiden. Marion brengt haar eigen echtscheiding in verband met 
het gebrek aan voorbeelden van echtelijke rollen. Inmiddels is ze bijna twintig jaar 
gehuwd met haar tweede man. 
 Ook Natasja brengt het gebrek aan voorbeelden naar voren. Natasja trouwde 
op haar achttiende, ze kregen één kind en ze scheidde na twee jaar huwelijk. Als ze 
op haar huwelijk terugkijkt, zegt ze: ‘Ik heb ook heel veel moeite om me in een relatie 
goed te kunnen geven. Dat komt omdat je dat ook van je moeder niet zo hebt gehad, hoe 
dat had gemoeten, eigenlijk. Dat moet je je aanleren, zo moet ik dat zeggen. Dat moet 
je je aanleren, zo werkt dat eigenlijk’. Als andere aanleiding voor haar echtscheiding 
noemt Natasja geestelijke mishandeling door haar man. ‘Hij kon geestelijk je volledig 
in de grond trappen’, zegt ze hierover. Achteraf is ze blij dat ze de echtscheiding heeft 
doorgezet. ‘Dan maar liever een jaar verdriet, dan een leven verdriet’. Natasja is enige 
jaren later hertrouwd en is nu ruim dertig jaar samen met haar tweede man.

Echtscheiding van ouders kan ook als negatief voorbeeld dienen. Dat gebeurde 
bij Trees. Haar vader had het gezin verlaten voor een andere vrouw. Hierdoor heeft 
Trees haar vertrouwen in mannen verloren. Desondanks trouwde ze op haar twin-
tigste en ze kregen twee kinderen. Als ze terugdenkt aan deze tijd, zegt ze: ‘Dat ik 
altijd achterdochtig was in alles. Ja, ja. Dat je overal wat achter zoekt, ja, dat je ach-
terdochtig bent, ja. Ik denk dat ik daarom ook niet ging werken, want dan kon je beter 
opletten’, vertelt ze lachend. Maar deze terloopse opmerking zou wel eens veel waar-
heid kunnen bevatten. Haar man ging overmatig drinken en na 27 jaar huwelijk 
besloot ze, op aandringen van een van haar kinderen, van haar man te scheiden. 
Na tien jaar hertrouwde Trees met een man met wie ze inmiddels ruim vijftien jaar 
samen is. Na een latrelatie van enige jaren had ze voldoende vertrouwen gekregen 
om te hertrouwen. 

Als een kind niet zo veel problemen heeft ondervonden met de echtscheiding 
van ouders, kan dit ook de drempel verlagen om later zelf te scheiden. Hierover ver-
telt Fleur. Ze trouwde toen ze 23  jaar was en ze kregen twee kinderen. Na twintig 
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jaar huwelijk besloot ze om te scheiden. Als Fleur hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dat 
is als je dat met je eigen ouders meegemaakt hebt ook misschien iets minder schokkend. 
Dat je denkt van: nou ja, ik heb zelf niet zo vreselijk onder die scheiding geleden. Dus 
als het niet gaat, gaat het niet. Dan gaan we gewoon een andere koers. Misschien dat 
het daardoor iets makkelijker is geworden. Het zou kunnen’. Maar ze noemt nog een 
andere reden. Door de echtscheiding van haar ouders en het kostwinnerschap van 
haar moeder had ze ervaren, dat een moeder met jonge kinderen op eigen benen 
kan staan. ‘Misschien dat dat ook wel mijn eerste huwelijk beïnvloed heeft. Dat ik toch 
iets te veel onafhankelijkheid nastreefde, waardoor ik mijn man misschien een beetje 
aan zijn lot overgelaten heb’. Na enkele jaren hertrouwde Fleur. Met haar tweede 
man is zij nu ruim 25 jaar getrouwd. 

Naast het gebrek aan voorbeelden waarover dochters regelmatig vertelden, het 
negatieve voorbeeld zoals Trees dat had opgevat en het stimulerende voorbeeld zo-
als Fleur dat heeft ervaren, beschrijft Magda hoe persoonlijkheidskenmerken een 
echtscheiding kunnen bespoedigen. 
 Magda legt voor haar eigen echtscheiding een verband met de min of meer gelij-
ke karakters van haar moeder en zichzelf. Magda trouwde toen ze 23 jaar was en ze 
kregen geen kinderen. Na twaalf jaar huwelijk besloot ze van haar man te scheiden. 
‘Ik heb de verkeerde man getrouwd. Mijn vader en mijn echtgenoot waren alle twee 
alcoholisten. Ja, mijn vader was een alcoholist en mijn echtgenoot was een alcoholist’. 
Ze omschrijft zichzelf en haar moeder als sterke persoonlijkheden, als dominante 
vrouwen. ‘En ja, wat wil je dan? Dominerende mannen willen je niet, want die wil-
len een vrouwtje dat “ja en amen” zegt. Dus kom je vanzelfsprekend met wat zwakkere 
mannen aan’. Magda geeft eveneens twee redenen voor haar echtscheiding: overma-
tig alcoholgebruik door haar man, iets dat zij al van haar vader kende en daarnaast 
een intergenerationeel patroon van dominante karakters van moeder en dochter. 
Magda had na haar echtscheiding diverse relaties, maar is niet hertrouwd.   

De echtscheidingsdochters die zelf ook scheidden, brengen hun eigen echtschei-
ding in verband met onvoldoende voorbeelden van huwelijksrelaties van hun ei-
gen ouders en daarnaast met overmatig alcoholgebruik, geestelijke mishandeling 
en streven naar onafhankelijkheid. Andere dochters van gescheiden ouders noem-
den psychiatrische problemen en homoseksualiteit als aanleiding voor hun echt-
scheiding. De meeste dochters van gescheiden ouders zijn enige tijd na hun eigen 
echtscheiding hertrouwd en woonden ten tijde van het interview met hun nieuwe 
partner samen. De dochters hebben, ondanks intergenerationele patronen van 
echtscheiding, toch weer hun plek gevonden in een nieuwe relatie. 



252

DOCHTERS MET EEN JONG OVERLEDEN VADER EN HUN RELATIES

Volgens psychotherapeute Harris is er een relatie tussen het verliezen van een ouder 
op jeugdige leeftijd en relatievorming later: “Als een van de ouders jong sterft, raakt 
de vreugde van het liefhebben voorgoed verbonden met de pijn van het verlies”. 
Uit haar onderzoek komt naar voren dat de meeste kinderen die op jonge leeftijd 
een ouder verloren hebben, later wel een manier vonden om relaties aan te gaan, 
ondanks het verband tussen liefde en potentieel verlies. Harris ziet hierbij een con-
tinuüm met aan het ene eind mensen die beducht blijven om intieme relaties aan 
te gaan vanwege de angst voor verlies en verlating en aan het andere eind mensen 
die accepteren dat liefde en verlies met elkaar verbonden zijn, maar die hun lief-
desrelaties hier niet door laten beïnvloeden.30 Deze bevindingen van Harris komen 
soms ook tot uiting in de levensverhalen van de dochters uit dit onderzoek. Hierna 
komen enkele dochters, van wie de vader jong is overleden, kort aan het woord.

Carla trouwde op haar twintigste. Toen ze bijna negen maanden zwanger was 
van hun tweede kind, vertelde haar man haar dat hij een relatie met een andere 
vrouw had. Carla: ‘En toen is er natuurlijk iets in mij kapot gegaan. Hij was natuur-
lijk al gewelddadig en toen dacht ik: als je in staat bent om iemand zo te behandelen, 
dan ja. Heel onmenselijk vond ik dat. En toen wist ik ook dat ik dus ook nooit meer op 
hem zou kunnen rekenen. Want ik ben natuurlijk heel zelfstandig, ook door mijn moe-
der geworden, maar ook van aard. Ik red mij wel’. Overspel in een kwetsbare periode 
van haar leven en het vertrouwen dat ze het zelf kon redden, vergemakkelijkten het 
voornemen van Carla om te scheiden. Ze was niet bang hiervoor: ‘En dan ben je 
natuurlijk op een gegeven moment beter af om, als je toch alles in je eentje moet doen, 
dat je dan ook echt in je eentje alles doet’. Carla hertrouwde na enige tijd en is nu 
achttien jaar samen met haar tweede man.

Enkele andere dochters met een jong overleden vader brengen hun eigen echt-
scheiding in verband met het verlies van hun vader. Marja vertelt, net als enkele 
dochters van gescheiden ouders, over het gebrek aan voorbeelden van echtelijke 
rollen. ‘Mijn ouders zijn natuurlijk maar zeven jaar getrouwd geweest. Dus je kent het 
niet, wat het is om echt ouders te hebben en hoe ouders met elkaar omgaan’. De vader 
van Marja overleed toen zij acht jaar was. Ze trouwde toen ze 24 jaar was. Ze kregen 
geen kinderen en ze scheidden na vijftien jaar huwelijk. Ze is de enige dochter met 
een jong overleden vader die het gebrek aan ervaring met echtelijke rolmodellen 
naar voren brengt. Maar zij legt voor haar echtscheiding ook een relatie met over-
matig alcoholgebruik door haar man. Na tien jaar hertrouwde Marja. Haar tweede 
man is inmiddels overleden. 
 Anne denkt, dat het overlijden van haar vader en het opgroeien in een vrouwen-
gezin van invloed waren op de omgang met mannen in haar latere leven. Ze wist al 
jong dat ze het leven ook zonder man aan kon. ‘Ik denk dat ik daardoor toch anders 
tegen mannen aankeek, dan wanneer ik een broertje had gehad of wanneer mijn vader 
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was blijven leven’. Als ze nadenkt over haar houding tegenover mannen, zegt ze: 
‘Niet zo vertrouwd, een beetje afstandelijk misschien. Ja, misschien ook wel zo van: ik 
kan het wel zonder jullie. Ik weet het niet. Ik ben altijd nogal zelfstandig geweest, mis-
schien dat ik dat bedoel. Ik ben dan wel getrouwd en ik heb heel veel van de mannen 
gehouden, maar uiteindelijk kan ik het ook alleen. Dat denk ik’. Anne trouwde toen 
ze 24 jaar was. Ze kregen twee kinderen en ze scheidden na vier jaar huwelijk. Kort 
daarna is ze hertrouwd. 

Bij de dochters met een jong overleden vader die zelf scheidden en alleen kwamen 
te staan, werd het intergenerationele patroon van eenouderschap en kostwinner-
schap zichtbaar. Naast het gebrek aan voorbeelden, een streven naar zelfstandig-
heid en overspel geven de andere dochters als verklaring voor hun echtscheiding: 
gewelddadigheid, uit elkaar gegroeid zijn, machtsstrijd en homoseksualiteit. Maar 
ondanks de pijn van het overlijden van hun vader in hun jeugdjaren en de proble-
men in hun eerste huwelijk die leidden tot echtscheiding, zijn zij toch weer met 
vertrouwen nieuwe relaties aangegaan. 

RELATIES VAN DE DOCHTERS ONDER DE LOEP

In de levensverhalen van de dochters kwamen herhaaldelijk intergenerationele pa-
tronen in relaties naar voren. Bij de dochters van gescheiden ouders werden deze 
patronen zichtbaar als zij zelf ook scheidden en aan het hoofd van een eenouder-
gezin kwamen te staan. Bij dochters met een overleden vader die later scheidden, 
bestonden de intergenerationele patronen eruit dat zij alleen kwamen te staan en te 
maken kregen met eenouderschap. 
 In totaal zijn vijftien van de 34 dochters die meewerkten aan dit onderzoek 
zelf gescheiden: acht van de zestien dochters van gescheiden ouders (van wie één 
na twintig jaar), zes van de zeventien dochters met een jong overleden vader en 
de dochter van een ongehuwde moeder. Landelijke cijfers laten zien dat bij 18% 
van de vrouwen geboren tussen 1940 en 1950, de leeftijdsgroep waar de meeste 
dochters uit dit onderzoek toe behoren, de eerste partnerrelatie binnen twintig jaar 
ontbonden was.31 De dochters uit dit onderzoek scheidden in vergelijking met hun 
leeftijdgenoten dus aanzienlijk meer. 

De echtscheidingen van de meeste dochters vonden plaats in een periode dat het 
aantal echtscheidingen was toegenomen van twee per duizend echtparen in de jaren 
vijftig, tot negen of tien per duizend echtparen in de jaren tachtig.32 De dochters 
scheidden na twee tot 27 jaar huwelijk (gemiddeld na twaalf jaar). De dochters van 
gescheiden ouders waren iets langer getrouwd voordat ze gingen scheiden (gemid-
deld na dertien jaar), dan de dochters van wie de vader jong was overleden (gemid-
deld na elf jaar). Hun leeftijd ten tijde van de echtscheiding varieerde van twintig 
tot 47 jaar, met een gemiddelde van 34 jaar. Tussen de dochters van gescheiden 
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ouders en de dochters met een jong overleden vader zijn nauwelijks verschillen. De 
gemiddelde leeftijd waarop de dochters scheidden is iets lager dan de landelijke ge-
middelde echtscheidingsleeftijd van vrouwen in de jaren waarin de dochters scheid-
den: 35,6 jaar in 1970 en 35,1 in 1980.33

Als in 1991 in Nederland aan gescheiden ouders van jongeren, die toen twaalf 
tot 24 jaar oud waren, naar hun probleemscores in hun vroegere huwelijk gevraagd 
wordt, komen de volgende antwoorden in volgorde van belangrijkheid naar voren: 
gebrek aan aandacht, liefde; niet kunnen praten met elkaar; vreemdgaan, een an-
der; onderdrukken, geweld; sleur. De moeders vinden het niet kunnen praten met 
elkaar, ruzie over de kinderen en over drank een groter probleem dan de vaders.34  
 Ander onderzoek wijst in dezelfde richting. Scheidingsmotieven van vrouwen 
zijn in volgorde van belangrijkheid: relationeel (uit elkaar groeien, aandachttekort, 
niet goed kunnen praten), gedragsmatig (drank- en drugsgebruik ex, seksuele on-
trouw ex) of hebben betrekking op arbeid en huishouden.35 De motieven die de 
dochters met een moeder als kostwinner voor hun eigen echtscheiding noemen, 
komen dus gedeeltelijk overeen met de bevindingen uit dit onderzoek. Ook zij 
brengen hun eigen echtscheiding regelmatig in verband met overspel, geweld of al-
coholisme. Maar zij vertellen ook over achterliggende motieven, die terug te voeren 
zijn op eenouderschap en kostwinnerschap van de moeders. 

Sommige dochters van gescheiden ouders brengen, zoals hiervoor is beschreven, 
hun eigen echtscheiding in verband met het gebrek aan voorbeelden van echte-
lijke rollen in hun jeugdjaren. Glenn en Kramer omschrijven dit als de “absence-
of-modeling-of-spouse-roles explanation”: kinderen, die zonder beide ouders op-
groeien, leren onvoldoende over alledaagse man-vrouw verhoudingen in een huwe-
lijk. Hoewel zij voor deze verklaring onvoldoende bevestiging hebben gevonden,36 
constateert Amato, dat kinderen van gescheiden ouders door gebrek aan goede 
voorbeelden over onvoldoende vaardigheden kunnen beschikken die nodig zijn om 
wederzijds lonende intieme relaties in stand te houden.37 Ook uit een empirische 
studie van Wallerstein e.a., waarbij echtscheidingskinderen gedurende 25 jaar zijn 
gevolgd, kwam het gebrek aan rolmodellen naar voren. “Th ey complain bitterly 
that they feel unprepared for adult relationships and that they have never seen a 
‘man and woman on the same beam’, that they have no good models on which to 
build their hopes”.38 
Het gebrek aan voorbeelden is niet alleen genoemd door dochters van gescheiden 
ouders. Ook Marja, de dochter van een jong overleden vader, legt een relatie tus-
sen haar eigen echtscheiding en het gebrek aan voorbeelden. Een kind, van wie 
een ouder zeer jong is gestorven, heeft eveneens weinig voorbeelden van huis uit 
meegekregen. Als dat later gebeurt, dan is er al wel enige ervaring, aldus Harris.39

Een andere verklaring voor het vaker voorkomen van echtscheiding, die Glenn 
en Kramer onderzocht hebben, is de “greater-willingness-to-resort-to-divorce 
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explanation”.40 Kinderen van gescheiden ouders zouden in hun eigen huwelijk 
eerder de neiging hebben om hun toevlucht te nemen tot echtscheiding, omdat 
zij hiermee vertrouwd zijn. Hoewel voor deze verklaring eveneens onvoldoende 
bewijs gevonden werd41, komt dit motief wel naar voren in het levensverhaal van 
Fleur. Voor haar is de drempel om te scheiden verlaagd, omdat zij de echtschei-
ding van haar ouders als weinig problematisch heeft beleefd. In het verlengde 
hiervan ligt de socialisatieverklaring van Mclanahan en Bumpass, in het bijzon-
der met de “independent-mother hypothese”. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 
dochters, die opgroeien in gezinnen met alleen een moeder, ervaren hebben dat 
vrouwen in staat zijn om alleen een gezin te leiden. Deze verklaring komt in 
Carla’s verhaal tot uiting.42 

Magda wijt de echtscheiding van haar ouders en van haarzelf aan het overmatig 
alcoholgebruik van haar vader en haar man. Daarnaast legt ze een verband met de 
dominante persoonlijkheden van haar moeder en zichzelf. Dit is wel omschreven als 
de “inappropriate-modeling-of-spouse-roles explanation”: kinderen van gescheiden 
ouders krijgen ongeschikte echtelijke rolmodellen van hun ouders mee.43 Er kun-
nen problemen ontstaan als zij de manier van omgang van hun ouders trachten te 
evenaren. Ook voor deze verklaring vinden Glenn en Kramer onvoldoende beves-
tiging.44  Maar de levensverhalen van de dochters uit dit onderzoek laten zien hoe 
deze verklaringen wel van toepassing waren voor hun eigen echtscheiding.

Verklaringen voor de verhoogde echtscheidingskans van kinderen van geschei-
den ouders, waar onderzoekers wel bevestiging voor vonden, zijn het lage oplei-
dingsniveau en de jonge huwelijksleeftijd van deze kinderen. Glenn en Kramer 
omschrijven deze verklaringen als de “lower-educational-attainment explanation” 
en de “earlier-age-at-marriage explanation”. Volgens de “lower-educational-attain-
ment explanation” zouden kinderen van gescheiden ouders een lager opleidingsni-
veau behalen en dit wordt gerelateerd aan een grotere echtscheidingskans.45 Voor 
deze verklaring werd enig bewijs gevonden.46 Voor de “earlier-age-at-marriage ex-
planation” vonden diverse onderzoekers meer bevestiging. Volgens deze verklaring 
zouden dochters van gescheiden ouders jonger trouwen of gaan samenwonen dan 
hun leeftijdgenoten in tweeoudergezinnen. Tegelijkertijd blijkt, dat mensen die op 
jonge leeftijd trouwen, vaker scheiden.47

 De dochters uit dit onderzoek zijn, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, 
iets korter naar school gegaan en hun hoogst behaalde opleidingsniveau bij het 
verlaten van het voltijds onderwijs ligt wat lager dan de landelijke cijfers laten zien. 
Ook is de gemiddelde leeftijd waarop de dochters trouwden iets lager dan die van 
hun leeftijdgenoten. Het is echter de vraag in hoeverre deze kleine verschillen de 
echtscheidingen van de dochters kunnen verklaren.

Wanneer de verklaringen van de dochters voor de oorzaken van hun echtschei-
ding vergeleken worden met de uitkomsten van onderzoek naar echtscheidings-



256

gronden, dan valt allereerst op dat diverse verklaringen van Glenn en Kramer voor 
de grotere echtscheidingskans voor kinderen van gescheiden ouders die op basis 
van kwantitatief onderzoek niet werden ondersteund, wel terug te vinden zijn in 
kwalitatief onderzoek en in de levensverhalen van de dochters uit dit onderzoek.
 Voorts blijkt dat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn tussen de echtschei-
dingsgronden van de dochters en resultaten van landelijk onderzoek. Relationele 
problemen, overspel, geweld, overmatig alcoholgebruik, de echtscheidingsgronden 
die uit landelijk onderzoek naar voren komen, waren ook voor de dochters uit dit 
onderzoek van toepassing. Opmerkelijk is echter, dat de relationele problemen bij 
de dochters een andere invulling krijgen. Terwijl in landelijk onderzoek relatio-
nele problemen in verband gebracht worden met gebrek aan aandacht, uit elkaar 
groeien en niet met elkaar kunnen praten, brengen de dochters uit dit onderzoek de 
relationele problemen, die aanleiding vormden voor hun echtscheiding, in verband 
met het gebrek aan voorbeelden aan echtelijke rollen, streven naar zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid. De levensverhalen van de dochters maken zo de diepere oor-
zaken van hun echtscheiding, die verband houden met eenouderschap en kostwin-
nerschap van de moeders, zichtbaar. 

Naast het intergenerationele patroon van het wegvallen van de echtgenoot dat 
de dochters hebben voortgezet, hebben zij ook een patroon doorbroken. Daar waar 
heel weinig moeders als kostwinner in de jaren vijftig hertrouwden, traden de mees-
te dochters na korte of langere tijd weer in het huwelijk of gingen samenwonen met 
een nieuwe partner. Zo zijn de zes gescheiden dochters van wie de vader jong was 
overleden later hertrouwd en van de acht gescheiden dochters van gescheiden ou-
ders zijn zes dochters hertrouwd. Deze ontwikkeling komt overeen met landelijke 
cijfers, waaruit blijkt dat bij vrouwen in de leeftijdsgroep van de dochters de kans 
om opnieuw een relatie aan te gaan aanzienlijk groter is dan voor vrouwen in de 
leeftijdsgroep van de moeders.48 

9.4 WIJ WERKEN

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe het intergenerationele patroon van bui-
tenshuis werken bij dochters met een moeder als kostwinner in de jaren vijftig 
vorm kreeg. De dochters hadden in hun jeugd het voorbeeld van een werkende 
moeder meegekregen. Ze begonnen vaak op jonge leeftijd te werken, de meesten 
stopten met werken na de geboorte van hun eerste kind en gingen weer werken 
toen de kinderen wat ouder waren. Maar er waren ook dochters die bleven werken. 

De dochters die zelf scheidden, legden in hun levensverhalen regelmatig een ver-
band tussen een op handen zijnde echtscheiding en kostwinnerschap en maakten 
daarmee het intergenerationele patroon van kostwinner voor het gezin duidelijk. 
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In deze paragraaf vertellen twee dochters van gescheiden ouders en een dochter 
van wie de vader jong is overleden hierover. Zij belichten ieder vanuit een andere 
invalshoek hoe betaald werk of het volgen van een studie een rol speelde in een (op 
handen zijnde) echtscheiding. Vervolgens vertellen twee dochters, een dochter van 
gescheiden ouders en een dochter van een jong overleden vader, over hun weerzin 
tegen uitkeringen. Daarna wordt ingegaan op de vraag in hoeverre er sprake is 
van intergenerationele patronen in de beroepen van moeders en dochters. Tot slot 
wordt het intergenerationele patroon van “wij werken” nader beschouwd.

WERKEN VOOR DE KOST

‘Ik denk, maar dat is mijn oplossing. Als ik nu in vaste dienst kan komen, dan kan ik 
die echtscheiding doorzetten, want dan heb ik een ondergrond. Dan kan ik ook zeggen: 
ik houd de kinderen want ik heb vaste inkomsten’. Aan het woord is Marion. Toen zij 
wilde scheiden, zag ze de vaste baan bij het bedrijf waar ze tijdelijk op uitzendbasis 
werkte, als dé oplossing om een echtscheiding door te zetten. 
 Vrijwel alle dochters uit dit onderzoek gaan zodra ze een echtscheiding zien aan-
komen, voorbereidingen treff en om zelf (beter) in hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien. Terwijl Marion een vast dienstverband als kans zag om van haar man te 
scheiden en de kinderen bij zich te houden, besloot Fleur een opleiding tot lerares 
te volgen om meer vrije tijd voor de kinderen te hebben. Fleur: ‘Ik dacht, ja, als 
ik echt helemaal alleen kom, dan kan ik natuurlijk beter een lesgeefbaan hebben, met 
vakanties en alles erbij, dan een kantoorbaan’. 

Het komt ook voor dat een moeder haar dochter tracht te weerhouden van 
haar echtscheidingsplannen. Dat overkwam Carla. Toen zij haar voornemen tot 
echtscheiding vertelde aan haar moeder, die als weduwe de kost had verdiend, re-
ageerde haar moeder met de opmerking: ‘Kind, je kan de kost nog niet verdienen. Je 
hebt kleine kinderen, je zal wel moeten blijven. Zie het nog even aan’. Als ze hieraan 
terugdenkt, zegt ze: ‘Zo werkte dat, zo werkte dat in die tijd ook’. Na enige tijd be-
sloot ze toch van haar man te scheiden. Ook Carla ging een studie volgen voor een 
baan in het onderwijs met meer vrije tijd voor de kinderen. Ze hertrouwde enkele 
jaren later.
 Carla kreeg nog een keer met bezwaren van haar moeder te maken. Dat ge-
beurde toen ze haar moeder vertelde, dat ze haar vaste baan als lerares op een mid-
delbare school wilde opgeven om een eigen bureau voor taaltrainingen te beginnen. 
Carla: ‘Ik zei mam: ik overweeg om school op te zeggen. Toen zei ze: kind denk aan je 
pensioen. Grappig hè’, vertelt ze lachend. ‘Toen zei ik: ja mam dat zal allemaal best. 
Ik leg zelf wel wat opzij. Maar mijn moeder realiseerde zich ook niet dat ik van mijn 
man natuurlijk ook pensioen heb. Dat heeft zij natuurlijk ook nooit meegemaakt, dus 
zo heeft dat toch weer met elkaar te maken’. In het levensverhaal van Carla komen dus 
twee keer waarschuwingen van haar moeder voor. 
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 De meeste dochters gingen direct na hun echtscheiding werken. Maar niet voor 
alle dochters was het mogelijk om direct na de echtscheiding de kost te verdienen.  
Hierover vertelt Natasja.

‘Zo was ik niet opgevoed’
‘Ik kreeg een uitkering. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik schaamde me. Echt. Huilend 
heb ik daar gezeten om een uitkering aan te vragen. Ik schaamde me dood erover, want 
zo was ik niet opgevoed. Wij werkten. Maar ik kon nergens met mijn kind heen, want 
mijn moeder werkte ook’, aldus Natasja. Zij is de enige dochter die wel een uitkering 
aan moest vragen toen ze ging scheiden. Deze periode duurde maar kort. Al vrij 
snel vond ze werk dat ze met de opvang van haar kind kon combineren. 
 Ook Marijke vertelt over haar weerzin tegen een uitkering: ‘Toen ik ging scheiden, 
heb ik me gelijk aangemeld bij de Th uiszorg als oproepkracht. Want ik vertik het om 
naar de sociale dienst te gaan. Heb ik ook niet gedaan, heb ik ook gelukkig niet hoeven 
doen, moet ik zeggen’. Haar moeder stond haar in deze beginperiode fi nancieel bij. 
Later kreeg ze een vaste baan. 

De meeste echtscheidingen van de dochters vonden plaats tussen 1970 en 1980. 
In deze periode werden de zogenoemde “bijstandsmoeders” een regelmatig voor-
komend verschijnsel. In 1965 was de Algemene Bijstandswet in werking getreden 
en al vrij snel daarna gingen moeders met jonge kinderen na hun echtscheiding en 
bij het ontbreken van voldoende alimentatie van hun man gebruik maken van deze 
voorziening. 

De keuze van de dochters om zelf in hun levensonderhoud te voorzien na hun 
echtscheiding is opmerkelijk, als een vergelijking wordt gemaakt met uitkomsten 
van een onderzoek naar vrouwen die in een opvangtehuis verbleven.49 In een hoofd-
stuk “De gemoedsrust van de verzorgingsstaat: de staat als kostwinner”, constateren 
de onderzoekers dat, tegen hun verwachting in, geen van de vrouwen uit de arbei-
dersklasse bezorgd was om hoe zij het in de toekomst fi nancieel zou redden. Alleen 
een paar vrouwen uit de middenklasse maakten zich hierover zorgen. De vrouwen 
in dit opvanghuis leken “het heel gewoon te vinden dat er fi nancieel voor hen werd 
gezorgd door middel van de sociale voorzieningen”, aldus Van Stolk en Wouters.50 
Een ander kleinschalig onderzoek onder gescheiden moeders in 1983 laat zien hoe 
“de staat als kostwinner” functioneerde: “Voor verreweg de meeste van deze res-
pondenten komt de kostwinnerstaak via de Algemene Bijstandswet ten laste van de 
overheid, meestal geheel, soms ten dele”, aldus Van den Akker.51 Het moederschap 
liet zich naar de opvatting van de meeste gescheiden moeders niet verenigen met 
het uitoefenen van een beroep buitenshuis.52 

De verzorgingsstaat stond in die tijd met een uitgebreid pakket van sociale voor-
zieningen voor zijn burgers garant.53 Maar de dochters uit dit onderzoek kozen 
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er nadrukkelijk voor om niet afhankelijk van de staat te zijn. Zo waren zij niet 
opgevoed. Bovendien hadden ze in hun jeugdjaren meegemaakt, dat betaald werk 
en zorgtaken te combineren zijn. Uit een recent onderzoek van Van Putten blijkt 
dat dochters van werkende moeders gemiddeld iets meer werkten dan dochters van 
wie de moeders niet werkten.54 Zij komt tot de conclusie dat wellicht “het gedrag 
van ouders in het huishouden en op de arbeidsmarkt, zowel tijdens de kindertijd 
als de volwassenheid van hun kinderen de (latere) arbeidspatronen van mannen en 
vrouwen beïnvloedt”.55 De uitkomsten van dit onderzoek lijken de uitspraak van 
Van Putten te bevestigen. Maar de beweegredenen die de dochters uit dit onder-
zoek naar voren brengen om te (gaan) werken, krijgen een andere invulling dan 
bij de “rolmodellering” – “werkende moeders reiken met hun gedragsvoorbeeld 
strategieën aan om betaald werk en zorgtaken te combineren, waarop dochters in 
volwassenheid kunnen terugvallen” –  waarover Van Putten schrijft. De afwegingen 
van de dochters uit dit onderzoek om te gaan werken lijken toch vooral beïnvloed 
te zijn door ervaringen in hun jeugdjaren met eenouderschap en kostwinnerschap 
van hun moeder. 

Over intergenerationele patronen in beroepen bij vrouwen in Nederland is wei-
nig bekend. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat er nog weinig opeenvolgende 
generaties van buitenshuis werkende moeders zijn. Th ompson constateert in het 
hiervoor beschreven onderzoek op basis van levensverhalen van families in Groot-
Brittannië, dat er patronen te zien waren van beroepen in meerdere generaties.56 
Deze patronen werden vooral zichtbaar bij vaders en zonen. Bij moeders en doch-
ters waren deze patronen veel minder zichtbaar, omdat de oudere generatie ervan 
uitging dat werk en huwelijk niet te combineren zijn. Soms waren er moeders die 
hun dochters stimuleerden om in hetzelfde beroep te gaan werken.57 

Uit de levensverhalen van de dochters uit dit onderzoek komt naar voren, dat 
niet alleen het patroon van beroepsarbeid veelal van moeder op dochter overging, 
maar dat ook in de sectoren waar de moeders werkten regelmatig intergenerationele 
patronen herkenbaar zijn. Dat geldt in het bijzonder voor werk op kantoor en in 
het onderwijs. Van de moeders die werkten als boekhouder, secretaresse of typiste, 
zijn de dochters administratief medewerker, receptioniste, secretaresse, assistent-in-
koopleider of manager geworden. Ook in onderwijsfuncties zijn intergenerationele 
patronen zichtbaar: de dochters van twee moeders, die als leerkracht in het lager 
onderwijs werkten, werden later leerkracht in het voortgezet onderwijs.

DE KOST: VERDIENEN VAN MOEDER OP DOCHTER

Wanneer een echtscheiding dreigde, kozen de meeste dochters uit dit onderzoek 
ervoor om een vaste baan te bemachtigen en soms om een opleiding te volgen voor 
een beroep waarmee ze meer vrije tijd voor de kinderen kregen. Ze wilden zelf voor 
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hun gezinsinkomen zorgen en maakten zo het intergenerationele patroon van kost-
winnerschap en fi nanciële zelfstandigheid duidelijk. Zij waren er in hun jeugdjaren 
mee vertrouwd geraakt, dat hun moeder arbeid en zorg kon combineren en hadden 
er vertrouwen in, dat het hen ook zou lukken. 
 Deze keuzes van de dochters wijken sterk af van die van de vrouwen die in 
ongeveer dezelfde tijd van hun man scheidden en ervan uitgingen, dat de staat 
hun kostwinner werd.58 De dochters met een moeder als kostwinner kozen hier 
uitdrukkelijk niet voor. “Wij werken” maakt deel uit van hun identiteit. Volgens 
Leydesdorff  kan “wij” een onbewuste strategie van mensen zijn om iemands indi-
viduele geschiedenis te benadrukken en zich van anderen te onderscheiden.59 Dit 
kan ook voor de dochters uit dit onderzoek van toepassing zijn die opgroeiden in 
omstandigheden waarin ze afweken van de norm. Het lijkt erop dat dit anders zijn 
én hun ervaringen met eenouderschap en kostwinnerschap van hun moeder in hun 
jeugdjaren hun keuze voor een identiteit van “wij werken” heeft beïnvloed.

9.5 WAARDEN: VAN GENERATIE OP GENERATIE

Naast intergenerationele patronen, die verband houden met de levensloop van 
moeders en dochters, zijn er in de levensverhalen ook patronen in hun levenshou-
ding en waarden herkenbaar, die veelal verband houden met het kostwinnerschap 
van de moeders. “De waarde van waarden is dat ze de refl ectiegraad van het han-
delen van personen verhogen. Handelen vanuit waarden is niet ‘zomaar wat doen”, 
aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2003.60 Waarden 
worden hier dus in verband gebracht met de refl ectiegraad van het handelen. Over 
de vraag waarop dat handelen gerefl ecteerd moet worden, hebben sociologen al 
eerder geschreven. Het gaat bij waarden om “abstracte, meer of minder bewuste, 
collectieve voorstellingen over hetgeen als goed en juist en nastrevenswaardig wordt 
beschouwd”61 en om “centrale maatstaven met behulp waarvan men het eigen ge-
drag en dat van anderen beoordeelt”.62 
 Waarden kunnen vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Ze kun-
nen betrekking hebben op sociaal-culturele vraagstukken en sociaal-economische 
vraagstukken.63 Maar waarden kunnen ook in relatie gebracht worden met het doel 
waarop ze gericht zijn. Bij extrinsieke of instrumentele waarden gaat het om doel-
middel relaties, terwijl intrinsieke of niet-instrumentele waarden naar zichzelf ver-
wijzen en doel op zich zijn. En er kan een onderscheid gemaakt worden naar de 
begunstigden van waarden: egoïstische, self-oriented waarden enerzijds en altruïsti-
sche, other-oriented waarden anderzijds.64 

Waarden liggen niet vast, maar kunnen per generatie verschillen. Zo worden 
waardenoriëntaties van de vooroorlogse generatie vooral in verband gebracht met 



261

een strakke seksuele moraal, een hoog arbeidsethos en gezagsgetrouwheid. De le-
den van de stille generatie zijn overwegend pragmatisch, sceptisch en weinig tot po-
litieke actie geneigd. Hun waardenoriëntaties zijn evenals die van de vooroorlogse 
generatie nog sterk traditioneel. Bij de protestgeneratie is daarentegen meer sprake 
van een vrijere seksuele moraal, hedonisme en belangstelling voor nieuwe politieke 
issues.65 
 Waarden lijken blijvend gevormd te zijn door jeugdervaringen. Dat geldt in het 
bijzonder voor arbeidsoriëntaties en gezinswaarden.66 Vooral de late adolescentie is 
de formatieve fase voor het opnemen en internaliseren van culturele oriëntaties.67 
Maar waarden en houdingen lijken ook beïnvloed te kunnen worden door periode-
invloeden. Gedrag, meningen en houdingen zouden door veranderende omstan-
digheden levenslang aangepast kunnen worden.68 

De familie vormt een belangrijk kanaal voor het overdragen van sociale waar-
den.69 Door het opgroeien in een eenoudergezin met een moeder aan het hoofd 
kunnen beperkingen ontstaan in de overdracht van waarden. Vanwege de afwezig-
heid van de vader en vaak ook geringe betrokkenheid van de familie van de vader, 
is de invloed van sociaal en cultureel kapitaal uit de familielijn van de vader ver-
minderd.
 In het voorgaande is al beschreven hoe moeders waarden zoals het belang van 
fi nanciële zelfstandigheid doorgaven aan hun dochters. Tijdens de interviews met 
de moeders en dochters kwamen regelmatig ook andere waarden ter sprake. Soms 
waren die waarden afkomstig van andere familieleden, zoals grootouders. De doch-
ters gaven op hun beurt ook weer waarden aan hun kinderen mee. 

Hierna zullen eerst enkele weduwes en dochters met een jong overleden vader 
vertellen over waarden in hun leven. Daarna komen enkele gescheiden moeders en 
dochters van gescheiden ouders aan het woord. Aan het eind van deze paragraaf 
wordt een verband gelegd met de literatuur en worden de waarden geanalyseerd. 

WAARDEN VAN WEDUWES EN HUN DOCHTERS 
De waarden, waarover de weduwes en dochters met een jong overleden vader ver-
telden, zijn regelmatig terug te voeren op het eenouderschap en kostwinnerschap 
waarmee ze in hun leven te maken kregen. Allereerst vertelt moeder Willy hoe 
‘gewoon doorgaan’ en ‘alles zelf doen’ waarden in haar leven waren en komt tot uiting 
hoe haar dochter Carla deze waarden in haar eigen leven ook toepast. Vervolgens 
komt moeder Toos aan het woord voor wie doorzettingsvermogen een belangrijke 
waarde is. Daarna vertelt moeder Maria over ‘steun van boven’. En ten slotte vertelt 
moeder Dina hoe zij in haar leven ‘er voor gaat’ en vergelijkt haar dochter Els de 
waarden die ze in haar jeugdjaren meekreeg met een kwartetspel. 
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‘Gewoon doorgaan’ en ‘alles zelf doen’
Als ik moeder Willy aan het eind van het interview vraag naar belangrijke waarden 
in haar leven, zegt ze met een diepe zucht: ‘Moeilijke vraag hoor. Dan moet ik eens 
even denken. Vind ik heel moeilijk’. En dan na enige tijd: ‘Eén: ik ben altijd maar 
gewoon doorgegaan, elke keer. Dus altijd maar doorgaan. Twee: ‘Je moet altijd alles 
zelf doen’. Willy licht dit toe: ‘Alles moet je altijd zelf beslissen. Je kunt wel eens wat 
raad vragen. Maar je moet altijd, dat heb ik nou mijn hele leven gehad, je moet zelf de 
beslissing nemen’.
 Bij  Willy zijn ‘doorgaan’ en ‘alles zelf doen’ richtlijnen in haar leven. In hoofdstuk 
IV is beschreven hoe ze ‘gewoon doorgaan’ in haar werk tot het uiterste doorvoerde 
toen haar jongste zoontje, na het overlijden van haar tweede man, plotseling ten 
gevolge van een ongeval overleed en ze kort daarna weer les moest geven.
 Ook voor haar dochter Carla, die als lerares op een middelbare school werkte, blij-
ken deze waarden belangrijk te zijn. ‘Ik denk dat dat misschien ook in de genen zit hoor. 
Ik merk dat nu met lesgeven ook. Ik ben er altijd, ik bereid alles perfect voor, ik ben er’.
 De waarde van haar moeder ‘je moet altijd alles zelf doen’, is ook te horen in haar 
levensverhaal. Toen ze hoogzwanger van haar tweede kind was, vertelde haar man 
dat hij een relatie met een andere vrouw had. Toen dat gebeurde, realiseerde zij 
zich: ‘Mijn moeder heeft gelijk, je staat er echt in het leven helemaal alleen voor. Het 
is allemaal heel leuk hoor iedereen die verder door je leven loopt en het is ook heel fi jn 
dat je daar af en toe een beroep op kunt doen. Maar in werkelijkheid kun je dus op 
niemand rekenen. Ja, ik kan op mijn moeder rekenen, ja precies’, zegt Carla lachend. 
Als ze terugkijkt op haar leven, zegt ze: ‘Die rode draad is misschien toch dat cynische: 
je kan op niemand vertrouwen behalve jezelf ’. Voor Carla betekent ‘je moet altijd alles 
zelf doen’ dat ze zelfstandig in het leven staat. ‘Natuurlijk heb je altijd andere mensen 
nodig, maar dat je zelf je leven vorm moet geven, dat is heel belangrijk. En als dat kan 
in combinatie met anderen, nou dan is dat fantastisch, dan is het alleen maar heel ple-
zierig en dat geeft een heleboel extra. Maar je moet het ook wel alleen kunnen doen. Ik 
denk dat dat heel belangrijk is’. 
 Carla is na haar scheiding weer gaan studeren. Aan haar kinderen heeft ze mee-
gegeven om in hun jeugdjaren voor het hoogste te gaan. ‘Ik heb het allemaal na mijn 
dertigste moeten doen, ook nog redelijk jong, maar het was toch ook al wel lastiger dan 
wat zij gedaan hebben’.

Willy en Carla tonen allebei een hoog arbeidsethos, een waarde die verbonden is 
met de vooroorlogse generatie. In het levensverhaal van Carla klinken ook waarden 
door die als pragmatisch en sceptisch omschreven kunnen worden, waarden die 
toegeschreven worden aan leden van de stille generatie. Haar boodschap is: ‘Je kan 
op niemand vertrouwen behalve jezelf ’. Ze gaat er, net als haar moeder, van uit om 
alles zelf te doen. Het zijn vooral instrumentele waarden die in hun levensverhalen 
naar voren komen. 
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 Moeder en dochter geven ook economisch en cultureel kapitaal aan hun kin-
deren mee. Willy steunt haar dochter fi nancieel, als zij na haar echtscheiding weer 
gaat studeren en Carla vertelt hoe zij de waarde van cultureel kapitaal in de vorm 
van opleidingen meegeeft aan haar kinderen. Carla heeft met haar uitspraak ‘dat je 
zelf je leven vorm moet geven’ mij geïnspireerd tot de titel van dit onderzoek. Hoewel 
moeder en dochter in hun leven met grote tegenslagen te maken kregen, kozen ze 
ervoor om de regie over hun leven in eigen hand te houden. Dat is ook te horen in 
het verhaal van moeder Toos.
 Voor moeder Toos zijn ‘doorgaan’ en ‘alles zelf doen’ eveneens belangrijke waarden 
in haar leven. Toos heeft, zoals in de inleiding beschreven is, ter voorbereiding op 
het interview haar levensverhaal opgeschreven en leest mij dit voor. Ze eindigt als 
volgt: ‘Mijn twee kinderen heb ik gelukkig goed op kunnen voeden. Ze hebben allebei 
een goede baan. Ik heb twee kleinzonen en een kleindochter, alle drie studenten. Heb 
met iedereen een goede band. Mijn kinderen zijn me dankbaar dat ik ben gaan wer-
ken en nooit mijn hand op heb gehouden. Ik ben nu 85 jaar, mankeer van alles, maar 
dankzij mijn rollator en de winkels voor de deur kan ik me nog aardig redden’. 
 Toos verdiende na het overlijden van haar man als fi liaalhoudster de kost. ‘Ik 
weet niet hoe ik het zeggen moet eigenlijk. Ik ga gewoon verder. Het enige dat ik weet is 
dat je dus wel doorzettingsvermogen moet hebben om dat eigenlijk te kunnen doen’. Als 
Toos in haar omgeving mensen tegenkomt die zeggen dat ze iets niet kunnen, zegt 
ze: ‘Mens probeer het dan’. Ze begrijpt achteraf soms ook niet hoe ze het allemaal 
gekund heeft. Haar uitgangspunt is: ‘Je moet het gewoon doen. Ik zeg: nou ik ga altijd 
tot het gaatje. Te veel af en toe hoor. Gewoon doorgaan, ja gewoon doorgaan. En niet 
zeggen van: dat kan ik niet. Je kunt heel veel. En dan zeg ik dikwijls: je ziet maar hoe 
het afl oopt, maar dan heb je het wel gedaan’, vertelt ze lachend. ‘Dat is mijn patroon 
ja. Liever alles zelf doen’. En wat heeft ze aan haar kinderen doorgegeven? Toos: ‘Ja, 
doorzetten. Niet lullen maar poetsen zeg ik altijd, platweg gezegd. Nee, dat weten ze 
wel. Aanpakken en niet zeuren en doordouwen. Klaar af ’. 
 Het patroon van Toos is duidelijk: ‘liever alles zelf doen’. Dat is ook haar bood-
schap voor mensen in haar omgeving. Aan haar twee kinderen heeft ze meegegeven, 
dat ze moeten ‘doorzetten’, een instrumentele waarde om verder te komen. Ze heeft 
aan hen cultureel kapitaal meegegeven in de vorm van goede opleidingen, die weer 
hebben geleid tot goede banen, iets waar ze op haar beurt weer trots op is. In een 
tijd, waarin volgens Grunell veel vrouwen in de jaren vijftig hun leven ervaren “als 
een lot’, een leven dat zich aan haar voltrok”70, tonen deze vrouwen hoe zij hun 
leven zelf vorm geven. Voor moeder Maria ligt dat wat anders. 

‘Steun van boven’
Als moeder Maria aan haar leven terugdenkt, zegt ze: ‘een mens kan een hoop hebben. 
Een mens kan veel hebben. Ik vind van wel’. Ook voor Maria is het levensthema ‘je 
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moet vooruit’. Maar ze heeft ook haar twijfels. Toen ze na het overlijden van haar 
man achterbleef met zes jonge kinderen, vroeg ze zich af: ‘Hoe moet dat verder? Ik 
weet het niet, ik wist het echt niet’. Ze had het gevoel: ‘dat red ik nooit alleen’.
 Maria is rooms-katholiek. In haar levensverhaal zijn geloof en vertrouwen in de 
hulp van haar overleden man terugkerende thema’s. Maria: ‘Ik zeg altijd: ondanks 
dat hij overleden is, heeft hij toch voor me helpen zorgen’. Ze weet ook precies waar die 
hulp vandaan komt: ‘Uit de hemel. Ja echt waar. Anders had het nooit gekund. Nee, 
ik heb het wel alleen gedaan, maar ik zeg altijd, toch met heel veel steun van boven. 
En dat is zo ook, dat is echt zo geweest. Dingen dat ik zei van, hoe moet dat nou toch 
goed komen, ik weet hier echt geen raad meer mee. En een tijdje later was het ineens 
opgelost. Nou, waar komt het dan vandaan? Ik zeg dat, het is echt waar hoor’. Maria 
brandt regelmatig een kaarsje. Volgens haar dochter Margriet zijn het er wel een 
miljoen. Maria: ‘Niet dat het altijd uitkomt. Want ik zeg wel eens: verdorie ik heb het 
al zo dikwijls gevraagd en zo veel kaarsjes en er gebeurt niks. Ja, en dan geef je het wel 
eens even op. Maar ja, denk ik, toch maar weer opnieuw beginnen’. 
 Terwijl Maria kort na het overlijden van haar man eraan twijfelde of ze het alleen 
met haar kinderen zou redden, geeft ze duidelijk aan dat ze met ‘steun van boven’, 
met inbegrip van de hulp van haar overleden man, oplossingen vond voor de pro-
blemen die op haar pad kwamen.
 Maria is haar man tot na zijn dood trouw gebleven, zoals haar dochter dit om-
schrijft. Alhoewel zich meerdere huwelijkskandidaten aandienden, wilde ze nooit 
meer hertrouwen. ‘Gewoon ook, als ik later hopelijk in de hemel kom en je komt je 
man tegen en je hebt hier op aarde met een andere man geleefd, dat wil ik niet. Begrijp 
je? Ikke niet. Dat vind ik zo oneerlijk’. 
 Maria is ervan overtuigd dat haar man alles “boven” regelt. Haar dochter Mar-
griet hierover: ‘Ik geloofde daar ook in en ik geloof er nog in en ik ben blij dat ik het 
heb. Want ze zeggen gewoon: hoop doet leven en daar geloof ik toch echt wel in hoor’. 
In deze waarde van Margriet klinkt vertrouwen door, zoals zij dat van haar moeder 
meegekregen heeft.  

‘Kwartetspel’
‘Dat ik er gewoon voor ga’, dat heeft moeder Dina in haar leven geleerd, toen ze op 
jonge leeftijd na het overlijden van haar man met vier kinderen achterbleef. Ook 
Dina weet van aanpakken. Ze heeft aan haar kinderen meegegeven: ‘hard werken, 
altijd maar doorgaan, niet zeuren en precies zijn’. In het levensverhaal van Dina komt 
eveneens een hoog arbeidsethos tot uiting. 
 Haar dochter Els vertelt over een kwartetspel met waarden die ze van huis uit, 
beïnvloed door geloof en klasse, meekreeg. Haar ouders waren rooms-katholiek. 
Enige jaren na het overlijden van haar vader, hertrouwde haar moeder met een man 
die nederlands-hervormd was. Els: ‘Dat waren soms ook tegenstrijdige boodschappen. 
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De boodschap van de katholieken is toch altijd wel zoiets van: je kan fouten maken 
maar daar kan je voor worden vergeven en dan kan je weer opnieuw. En vanuit de 
hervormden is het toch meer van: je wordt geboren en je kan van alles doen om het beter 
te maken, maar het is zoals het is. Het heeft minder die vergevingsgezindheid in zich, 
hervormd of gereformeerd. Dus dat soort tegenstrijdigheden zitten er wel in’. 
Ook verschillen in sociale klasse zijn terug te vinden in de waarden die Els mee-
kreeg. Haar moeder kwam uit een arbeidersmilieu en had samen met haar eerste 
man een winkel. Haar tweede vader werkte op kantoor. Els had van haar moeder 
meegekregen: ‘Je moet je handen gebruiken’. Maar haar tweede vader leerde haar: 
‘je moet je hoofd gebruiken’. Als Els hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Dat waren tegen-
strijdige boodschappen. Je moet studeren, dat kwam van mijn vaders kant, maar van 
mijn moeder kwam veel meer van je moet werken voor de kost’. Ze denkt achteraf, 
dat deze verschillende boodschappen voor confl icten in haar puberteit hebben 
gezorgd. ‘Want je doet het nooit goed genoeg, dus je kan nooit aan dat beeld voldoen’, 
aldus Els. 
 Deze ervaring van Els illustreert hoe milieufactoren van invloed zijn op de keuze 
voor opleiding en werk, zoals door Peters is beschreven.71 Deze verschillen komen 
ook tot uitdrukking in een kleinschalig onderzoek van Kuipers. Daaruit blijkt dat 
meisjes in de traditionele arbeidersgroep vooral aangesproken worden op hun so-
ciale rol. Ook in de middenklasse bestaat de boodschap voor meisjes vooral uit 
zorg voor anderen, voor een gezin of in een sociaal beroep. In de meer gevestigde 
middenklasse is er in de boodschappen van ouders een tendens om zelf richting te 
geven aan mogelijkheden en kansen.72 
 Voor Els zijn ‘overleven’ en ‘voor jezelf zorgen’ belangrijke levensthema’s. ‘Overle-
ven’ betekent voor haar: ‘Op het moment dat je tegenslag tegenkomt niet los te laten, 
maar dan juist proberen dat te overwinnen’. En aan haar kinderen wil ze meegeven: 
‘Dat ze moeten doen wat ze leuk vinden. Dat ze echt daarin naar zichzelf moeten luis-
teren, ook in de keuze voor opleidingen’. Els is jong gaan werken en heeft later nog 
diverse studies gevolgd. Ze geeft aan haar kinderen mee: ‘Dat ze het niet zo moeten 
doen zoals ik, studeren gecombineerd met werken. Dat het veel leuker voor jezelf is als je 
gewoon de ruimte krijgt om te studeren en een studentenleven te hebben en daarna pas 
iets met werken doen’. Els geeft cultureel kapitaal mee in de vorm van opleidingen. 
Zij spoort haar kinderen aan om in hun jeugdjaren te studeren en pas daarna te 
werken. Ze doorbreekt hiermee het patroon uit haar eigen jeugd: jong van school 
en aan het werk. Maar Els legt ook de nadruk op het belang van vrijetijdsbesteding, 
een waarde die kenmerkend is voor leden van de protestgeneratie.

Het zijn vooral instrumentele, self-oriented waarden die in de levensverhalen van 
de weduwes en hun dochters voorkomen. Het zijn waarden die verband houden 
met het kostwinnerschap van de moeders, met het doel te overleven. De weduwes 
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hebben ervaren dat tegenslagen er zijn om overwonnen te worden en geven dit ook 
aan hun kinderen mee. 
 De moeders tonen met hun hoge arbeidsethos en gezagsgetrouwheid waarden 
van de vooroorlogse generatie. Maar patronen kunnen ook doorbroken worden. 
Dochters die zelf vaak jong van school gingen, geven hun kinderen cultureel kapi-
taal mee in de vorm van opleidingen om hen in staat te stellen in hun jeugdjaren zo 
veel mogelijk diploma’s te halen. Zij willen voorkomen dat hun kinderen, zoals zij, 
op latere leeftijd opleidingen moeten volgen. 

WAARDEN VAN GESCHEIDEN MOEDERS EN HUN DOCHTERS 
Ook in de levensverhalen van de gescheiden moeders en dochters van geschei-
den ouders komen waarden aan bod. Hiervoor is beschreven hoe moeder Elly 
als leidraad in haar leven heeft: ‘make the best of it’ en dit ook heeft overgedragen 
aan haar dochter Mine. Hierna vertellen moeder Dora en haar dochter Magda 
allereerst wat ‘eerlijkheid’ in hun levens betekent en benadrukken een moeder en 
enkele dochters het belang van ‘kennis vergaren’. Vervolgens vertelt dochter Rina 
over ‘veerkracht’ en ten slotte beschrijven moeder Regina en haar dochter Fleur 
hoe zij met ‘ruimdenkendheid’ kansen konden benutten en hoe ze dit doorgaven 
aan hun kinderen.

‘Eerlijkheid’ 
‘Je moet jezelf maken’ is, zoals in hoofdstuk III is beschreven, het uitgangspunt van 
moeder Dora. Zij gaf aan haar kinderen waarden als onafhankelijkheid en verant-
woordelijkheid mee, maar ook eerlijkheid. Eerlijkheid kreeg voor Dora in haar 
jeugdjaren een bijzondere betekenis. Het kwam voor dat haar vader, als hij haar ten 
onrechte van iets beschuldigd had, ’s avonds zijn excuses kwam aanbieden. Dora: 
‘Dan moesten we op onze eigen kamer zitten. En als er uit kwam dat we het toch niet 
gedaan hadden, dan kwam hij naar boven zijn excuses aan ons aanbieden. Dat vind ik 
ook zo belangrijk, dat ben ik ook nog nooit vergeten. Dan zei hij: ja het spijt me erg, zo 
had ik het niet bedoeld. Dat vind ik heel belangrijk’. 
 Na haar scheiding verdiende Dora de kost als boekhoudster. Ze maakte met haar 
kinderen duidelijke afspraken over de verdeling van huishoudelijke taken. Eerlijk-
heid, de waarde die ze van haar vader heeft meegekregen, gaf ze ook als waarde door 
aan haar kinderen. ‘Ze moesten niet liegen tegen me. Ik kan beslist niet tegen mensen 
die liegen. Daar heb ik zo’n hekel aan. Ik zeg altijd: dat komt toch uit. Ze zijn ook strikt 
eerlijk mijn kinderen, alle twee mijn kinderen. Ja, het zijn hele eerlijke mensen’, zegt 
Dora met overtuiging. 
Haar dochter Magda: ‘Wij mochten beslist niet liegen of verhaaltjes vertellen thuis. 
Eerlijkheid werd bij ons zeer hoog aangeschreven. Natuurlijk, doordat mijn broer en ik 
veel op onszelf waren, haalden we wel kattenkwaad uit en deden dingen die niet altijd 
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mochten. Het enige wat mijn moeder verwachtte, als wij iets verkeerds hadden gedaan, 
was dat wij dat dan ook toegaven. Dus als ik iets verkeerds had gedaan en je probeert 
het te verstoppen of je geeft de schuld aan elkaar, wat je natuurlijk altijd wil doen als je 
broertjes en zusjes hebt, dat werd bij ons gestraft’. 
 De eerlijkheid die Dora vooral als intrinsieke waarde van haar vader meekreeg, 
werd een extrinsieke, instrumentele waarde in de opvoeding van haar eigen kinde-
ren. Toen zij de kost moest verdienen en overdag en ’s avonds veel weg was, kon zij 
op basis van deze eerlijkheid duidelijke afspraken met haar kinderen maken. 
De vader van Dora speelde nog een andere belangrijke rol. Magda: ‘Leren was heel 
erg belangrijk. Dat komt niet zozeer van mijn moeder, maar van mijn grootvader, mijn 
moeders vader’. Deze grootvader, die op zijn vijftigste is gepromoveerd, gaf les op 
een gymnasium. Magda over haar grootvader: ‘Hij heeft mijn gymnasium betaald, 
hij heeft ook die particuliere meisjesschool betaald, want mijn moeder had toen het geld 
daar niet voor. Hij heeft mijn schoolboeken altijd betaald’. Hoewel haar moeder heel 
trots was en geen hulp wilde aanvaarden, heeft ze deze steun wel geaccepteerd. 

‘Kennis vergaren’
‘Kennis vergaren’, dat is de rode draad in de levensverhalen van moeder Lena en 
haar dochter Ellen. De vader van Lena had in de avonduren veel studies gevolgd. 
Lena gaf het belang van leren als cultureel kapitaal ook door aan haar kinderen: 
‘Zo veel mogelijk kennis vergaren, opleidingen afmaken, je kennis goed gebruiken, dat 
is er altijd wel ingehamerd’, aldus Ellen. Als ze hierop terugkijkt, zegt ze: ‘Wat ze 
zelf eigenlijk met moeite verworven had, dat we dat eigenlijk zo goed mogelijk deden 
altijd’. En wat wil Ellen overdragen aan haar kinderen? Ellen na enige aarzeling: 
‘Dat ze tevreden en gelukkig mogen zijn. Dat ten eerste. En ik ben toch iets minder 
van dat hameren van maar zo veel mogelijk kennis vergaren’. Maar, zegt ze lachend: 
‘Wat best wel eens moeilijk is om je mond te houden’. Haar beide kinderen hebben, 
al dan niet met veel aansporing, in ieder geval hun studie aan de universiteit met 
succes afgerond. 

Bij het thema kennis vergaren wordt regelmatig de rol van grootvaders genoemd. 
Dochter Barbara: ‘Mijn opa die had gestudeerd, die was architect. En die hamerde er 
altijd op: jullie moeten studeren’. Deze opa was volgens Barbara zeer teleurgesteld dat 
zijn kleinkinderen niet hadden gestudeerd. Maar ze geeft zijn boodschap door aan 
haar kinderen. ‘Studeren. Grijp je kans’, zegt ze tegen haar kinderen. Barbara: ‘En nu 
zeg ik nog wel eens tegen onze oudste dochter: wat zal opa trots op je zijn als hij weet 
dat er in de lijn van de familie toch weer een arts zit’. Ook Barbara is trots op haar 
kinderen, maar om een andere reden. ‘Omdat zij dan toch wel dingen hebben bereikt 
die ik zelf graag had gewild, maar er niet uit is gekomen op wat voor manier dan ook’. 
Als het gaat om kennis vergaren dan zijn het dus niet alleen de moeders die aan hun 
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kinderen meegeven dat dit belangrijk is. En dochters die zelf weinig kans hadden 
om in hun jeugdjaren te studeren, benadrukken het belang van kennis vergaren bij 
hun kinderen. 

‘Veerkracht’
‘Yesterday is history, tomorrow is still a mystery, today is a gift, that’s why they call it pre-
sent’, dat is de spreuk die dochter Rina aan het eind van het interview graag met mij 
wil delen. Rina heeft in haar jeugd lange tijd op de boerderij van haar grootouders 
gewoond. Ze heeft waarden meegekregen van haar moeder, vader en grootouders. 
Allereerst de waarde van haar moeder, die als fi jnstrijkster voor het gezin de kost 
verdiende. ‘Als je goed werkte voor je gezin, zodat dat gezin het goed had, een onderko-
men had, goed te eten en drinken had, als de kinderen een beetje konden leren, nou dan 
had je het hartstikke goed gedaan. Dat was voor haar het allerbelangrijkste’. 
 Ook de grootvader van Rina speelde een belangrijke rol in haar leven: ‘Mijn opa 
zei gewoon van: doe wat je wil, red jezelf en God redt wie zichzelve redt’. Haar grootva-
der was trots op haar en gaf haar nog een andere waarde mee: ‘Dat kun je wel beter’. 
Rina: ‘Dus hij heeft me wat dat betreft de nodige dot ambitie door mijn strot gevoerd’. 
Haar grootmoeder heeft haar vertrouwen meegegeven, ze zei: ‘Alles wat je op je weg 
krijgt, kun je aan. Anders komt het niet op je weg’.
 Van haar vader kan Rina zich niet meteen waarden herinneren. Maar na enige 
aarzeling denkt ze, dat ze misschien toch ‘een soort van onverwoestbaar optimisme’ 
van hem heeft meegekregen. ‘Ik bedoel, wat er ook gebeurt in mijn leven, op de één of 
andere manier heb ik het niet moeilijk met onthechten. Als je iets kwijtraakt, als er iets 
gebeurt in je leven, dan voel ik het als een soort van test van mijn veerkracht of zo’. 
 Over deze veerkracht zegt Rina: ‘Je pakt gewoon iets beet waarvan je denkt: daar 
kan ik wat betekenen. Dat doe ik dus en dan zakt dat andere vanzelf wel weer af ’. En 
wat wil Rina meegeven aan haar kinderen? ‘Accepteer het leven nu maar zoals het is. 
Ga met die stroom mee, want je kunt wel roeien, maar je roeit er toch niet tegenop’. 
Ze geeft ook het vertrouwen dat haar grootouders in haar hadden, door aan haar 
kinderen. ‘Dan zeg ik: joh, ik wist dat je dat kon’. Op haar e-mails staat standaard: 
‘Morgen is er weer een dag’. Haar kinderen worden daar wel eens moe van, zegt Rina.

Ook in het levensverhaal van dochter Jos is sprake van ‘veerkracht’.  Haar moeder 
heeft haar meegegeven: ‘Hoe raar het er ook uitziet vandaag, als je morgenochtend 
wakker wordt en je loopt buiten dan staat er gewoon een bloemetje in het gras’. Haar 
moeder heeft dat niet letterlijk zo gezegd, dat is wat Jos er van gemaakt heeft en 
zoals zij dat vervolgens aan haar kinderen heeft meegegeven. ‘Ik kan het ook heel kort 
zeggen: ik heb een heilig geloof in het feit dat dingen gewoon altijd goed komen. Dat 
is mijn geloof ’. Aan haar kinderen heeft ze het verhaal van het bloemetje verteld. 
‘Maar je moet er natuurlijk zelf aan werken. Je moet niet denken dat het naar je toe 
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komt. Je moet er aan werken, maar het komt goed. Dat is wat ik ook letterlijk aan ze 
zeg, hoor’. Ook Jos heeft er een rotsvast vertrouwen in dat dingen ondanks tegen-
slagen uiteindelijk goed komen. Maar je moet er wel zelf aan werken. Rina en Jos 
hebben dit vertrouwen meegekregen van ouders of grootouders en geven dit ook 
weer door aan hun kinderen.

‘Ruimdenkendheid’
Moeder Regina kreeg al jong van haar ouders de vrijheid om haar studiewens te 
vervullen. ‘Nou ja, dat ik dus eerst het gymnasium kon doen en toen gewoon studeren. 
Want daar was mijn vader heel makkelijk in. En dat ik toen naar Amsterdam kon’. Dat 
was in 1932. Ze vertelt hoe vrienden van haar ouders opmerkten: ‘Hoe haal je het in 
je hoofd, je enige kind daar in Amsterdam op kamers. Dat kun je toch niet doen’. Maar 
haar vader kon ook streng zijn. Regina: ‘Want ik zat in het tweede jaar in Amsterdam 
en ik had er helemaal geen zin meer in. En ik was toen al verloofd en toen zei mijn 
schoonvader: gut, dan stop je toch, ik heb wel een baantje voor je. Dat zei ik tegen mijn 
vader. Nou, hij zei: oh, wee als je dat doet. Hij zegt: je maakt het af. Wat je daarna doet, 
kan me geen steek schelen dan mag je elk baantje van je schoonvader aannemen, maar 
afmaken. Nou dat heb ik hem later kunnen zeggen: wat ben ik je daar dankbaar voor’. 
Doordat haar vader erop stond, dat zij haar opleiding zou afmaken, kon ze na haar 
echtscheiding zelf de kost verdienen als gymnastieklerares. 
 Toen haar dochter Fleur in het kader van een uitwisselingsprogramma een jaar 
naar de Verenigde Staten wilde, gaf haar moeder haar eveneens de vrijheid. Fleur: 
‘Nou dat vond ik dus ook wel heel bijzonder van mijn moeder’. Er waren voor haar 
moeder geen fi nanciële middelen om haar op te zoeken. ‘Dus dat was gewoon echt 
afstand doen voor een jaar’. Als Fleur hieraan terugdenkt, zegt ze: ‘Nou dat heb ik 
altijd wel heel erg gewaardeerd dat ze mij dat avontuurlijke gedoe toestond’. 
 Zowel Regina als Fleur kregen in hun jeugd dus de vrijheid om zich te ontwik-
kelen. Fleur heeft van haar moeder tevens meegekregen om open te staan voor de 
mening van anderen. ‘Dus altijd de dingen van twee kanten bekijken. Dus niet zozeer 
je eigen visie alleen maar aanhangen, maar ook breed in het leven staan, breed ook naar 
de mensen toe’. Een terugkerend thema in het leven van Fleur is: ‘Dat ook vooral 
ieder zichzelf moet kunnen zijn en kunnen ontwikkelen. Niet te veel sturen bij wat je 
doet. Dus de vrijheid van ieder individu’. Fleur heeft deze levenshouding van huis uit 
meegekregen en probeert dit aan haar kinderen over te dragen. 

Bij de gescheiden moeders en hun dochters zijn het eveneens vooral instrumentele, 
self-oriented waarden waarover ze vertellen. Het belang van cultureel kapitaal in 
de vorm van kennis vergaren is een terugkerend thema in hun levens. Dit is op-
merkelijk, omdat in gezinnen meestal de vaders benadrukken dat studeren belang-
rijk is.73 In de levensverhalen klinkt, bij afwezigheid van de vaders, regelmatig de 
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stem van de grootvaders door. Dit komt overeen met een uitspraak van Spock die 
van mening is dat grootvaders op kunnen treden als plaatsvervangers van vaders.74 
Moeders en dochters vertellen daarnaast, hoe zij zich door veerkracht en met ruim-
denkendheid staande konden houden. Door hun levenservaring hebben zij geleerd, 
dat tegenslagen er zijn om overwonnen te worden.

WAARDEN GEWOGEN

Ouders zouden die waarden aan hun kinderen trachten over te dragen, waarvan 
ze denken dat die vitaal zijn om fysiek te overleven en voor behoud of versterking 
van hun maatschappelijke positie, aldus Brinkgreve en Van Stolk.75 De waarden, 
waarover de moeders en dochters vertellen, bevestigen deze verwachting. Waarden 
als ‘gewoon doorgaan’, ‘alles zelf doen’, ‘je leven zelf maken’, ‘veerkracht’, ‘overleven’ en 
‘kennis verwerven’ waren herhaaldelijk te horen. De waarden ‘doorgaan’ en ‘overleven’ 
hadden betrekking op het kostwinnerschap. Ze kunnen omschreven worden als 
extrinsieke of instrumentele waarden, met als doel het gezin te onderhouden.76 
 De waarden ‘je leven zelf maken’, ‘op jezelf vertrouwen’ en ‘veerkracht’ kunnen als 
intrinsieke waarden en extrinsieke waarden omschreven worden. Ze zijn doel op 
zich (intrinsiek) en tegelijkertijd waarden met een doel-middel relatie, in dit geval 
om zich in het leven staande te houden en om vooruit te komen. De moeders had-
den aan den lijve ondervonden hoe zij deze waarden nodig hadden om te overleven 
en gaven dit door aan hun kinderen. De dochters hadden in hun formatieve jaren 
het belang van deze waarden leren kennen.

Waarden, die vaders en moeders aan hun kinderen meegeven, kunnen onderling 
verschillen. Zo blijken vaders meestal als eerste het leren te benadrukken, terwijl de 
moeders het gelukkig zijn belangrijk vinden.77 Waarden die leeftijdgenoten van de 
moeders aan hun kinderen willen doorgeven bestaan vooral uit eerlijkheid, liefde, 
zorgzaamheid, geloof en goedheid.78 In deze waarden overheersen dus vooral in-
trinsieke, niet-instrumentele en altruïstische, other-oriented waarden. De waarden 
die de moeders uit dit onderzoek benadrukken, wijken dus duidelijk hiervan af. 
 Door de afwezigheid van de echtgenoot en vader in het gezin kregen de dochters 
meestal alleen waarden van hun moeder en haar familie mee. In enkele levensver-
halen was duidelijk te horen hoe grootvaders aan hun kleindochters doorgaven dat 
het belangrijk is om te studeren. Zo lijken de waarden, die de vader in het gezin 
meestal doorgeeft, bij zijn afwezigheid ook door grootvaders overgedragen te wor-
den. En veel dochters met een moeder als kostwinner gaven, als een reactie op de 
gemiste kansen in hun jeugdjaren, aan hun eigen kinderen mee om toch vooral 
tijdens de jeugdjaren een zo hoog mogelijke opleiding te voltooien om daarna te 
gaan werken. 
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9.6 TERUGBLIK

In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe intergenerationele patronen met betrekking 
tot verweduwing, echtscheiding, eenouderschap en kostwinnerschap in de familie-
geschiedenis van de moeders vaak vele generaties teruggaan. Vooral de gescheiden 
moeders vertelden uitgebreid over hun voormoeders die alleen kwamen te staan en 
zelf de kost moesten verdienen voor hun gezin. Het lijkt er soms op dat deze moe-
ders met de verhalen over hun familiegeschiedenis een context willen geven voor 
hun veelal omstreden besluit tot echtscheiding in de jaren vijftig. De wilskrachtige 
voormoeders in hun familie lijken dan een referentiegroep voor hun eigen hande-
len te vormen. 
 Ook de weduwes vertelden over intergenerationele patronen van eenouderschap 
en kostwinnerschap. Maar terwijl de gescheiden moeders in hun levensverhaal veel 
aandacht aan deze patronen besteedden, vertelden de weduwes hier slechts terloops 
over. Bij de weduwes zijn het toch vooral de zorgen die doorklinken. Zij lijken de 
intergenerationele patronen van verweduwing in hun familie te gebruiken om hun 
eigen omstandigheden te vergelijken met die van hun verweduwde voormoeders. 

Het intergenerationele patroon van eenouderschap kwam ook naar voren bij de 
dochters. Relatief veel dochters scheidden en hertrouwden later. Echtscheiding en 
eenouderschap waren in de tijd dat de dochters hiermee geconfronteerd werden 
minder uitzonderlijk geworden. De echtscheidingsgronden van de dochters blijken 
voor een belangrijk deel overeen te komen met uitkomsten van landelijk onder-
zoek. Ook zij noemen relationele problemen, overspel, overmatig alcoholgebruik 
en geweld als oorzaak voor hun echtscheiding. Opmerkelijk is echter dat relatio-
nele problemen bij de dochters vaak een andere invulling krijgen. Zij verbinden 
relationele problemen vooral met onvoldoende voorbeelden van echtelijke rollen. 
Ook het voorbeeld van een zelfstandige moeder bleek de drempel voor een eigen 
echtscheiding te kunnen verlagen. 

“Wij werken” is bij veel dochters, net zoals bij hun moeders, een onderdeel van 
hun identiteit geworden. De dochters laten duidelijk horen dat het voorbeeld van 
fi nanciële zelfstandigheid dat ze van hun moeders meekregen, ook een leidraad in 
hun eigen leven was toen een echtscheiding dreigde. “De staat als kostwinner”, 
waar veel gescheiden vrouwen uit de leeftijdsgroep van de dochters voor kozen, was 
voor de dochters uit dit onderzoek ondenkbaar. Zij kozen ervoor om na hun echt-
scheiding zelf kostwinner te worden. Tevens blijkt dat de beroepen van de dochters 
regelmatig in het verlengde van het werk van hun moeder liggen. 

Het kostwinnerschap van de moeders klinkt ook door in de levenshouding van 
de moeders en de waarden die zij aan hun dochters meegeven. In een tijd dat veel 
vrouwen uit de generatie van de moeders hun leven ervoeren als “een lot”, droegen 
de moeders als kostwinner vooral instrumentele waarden aan hun dochters over, 
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zoals ‘gewoon doorgaan’ en ‘alles zelf doen’. Het zijn waarden om na het wegvallen 
van hun man te overleven en hun leven zelf vorm te geven. Opmerkelijk is voorts 
dat bij een waarde als ‘kennis vergaren’, die vaders veelal in gezinnen aan hun kinde-
ren meegeven, regelmatig de stem van grootvaders te horen was. Deze grootvaders 
lijken zo de plaats in te nemen van de afwezige vaders. 
 Naast de doorgaande lijnen tussen generaties zijn er ook verschillen tussen ge-
neraties te onderscheiden. Zo was voor de gescheiden moeders uit dit onderzoek 
echtscheiding veelal verbonden met schande en sociale uitsluiting. Veel dochters, 
zowel dochters met een jong overleden vader als van gescheiden ouders, bleken ge-
scheiden te zijn van hun eerste man. Maar bij deze dochters is vrijwel nooit iets te 
horen over schande of sociale uitsluiting. Dat geldt eveneens voor het buitenshuis 
werken van moeders met jonge kinderen. Terwijl de moeders uit dit onderzoek re-
gelmatig laten doorklinken hoe ingewikkeld dit was, blijken veel dochters zelf later 
door te werken, ook als zij kinderen hebben. In het gemak en de bijna vanzelfspre-
kendheid waarmee ze hierover vertellen, klinkt een groot verschil met hun moeder 
als kostwinner door. De veranderde opvattingen over echtscheiding en buitenshuis 
werken door moeders met jonge kinderen klinken zo in de levensverhalen van de 
moeders en dochters door. 

Moeders en dochters vertelden ook hoe zij patronen doorbraken. Vrouwen, die 
als kind het contact met hun vader gemist hadden, zetten zich in om de contacten 
met de vader van hun kind te behouden. Terwijl de moeders vrijwel nooit her-
trouwden, besloten verreweg de meeste dochters om wel een nieuwe relatie aan te 
gaan. En de dochters, die zelf jong moesten werken om geld te verdienen, gaven 
aan hun kinderen het belang van het verwerven van cultureel kapitaal in de vorm 
van opleidingen in de jeugdjaren mee. Zij maken zo duidelijk hoe zij negatieve er-
varingen in hun jeugdjaren ten positieve willen ombuigen voor hun eigen kinderen.


