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HOOFDSTUK X

CONCLUSIES

“Omstandigheden maken mensen, mensen maken omstandigheden”

Deze uitspraak lijkt de rode draad te zijn in dit onderzoek naar alleenstaande moe-
ders die in de jaren vijftig kostwinner waren en de levensloop van hun dochters. Na 
het wegvallen van hun man werden de moeders geconfronteerd met een sterke in-
komensdaling. Zij kwamen aan het hoofd van een eenoudergezin te staan, werden 
kostwinner voor hun gezin en moesten hun werk met de zorg voor hun kinderen 
combineren. En de dochters groeiden op in een eenoudergezin met een moeder als 
kostwinner.

Alleenstaande moeders die kostwinner waren voor hun gezin, vormden in de 
jaren vijftig een minderheid. De man als kostwinner was de norm en van moeders 
werd verwacht dat ze voor het gezin zorgden. De samenleving stond afwijzend te-
genover echtscheiding en werkende moeders met jonge kinderen. 
 De dochters groeiden op in een tijd van grote veranderingen. De verzuiling uit 
de jaren vijftig maakte plaats voor ontzuiling en de weerstand tegen echtscheiding 
en werkende gehuwde vrouwen nam af. De standaardlevensloop voor vrouwen uit 
de tijd van de moeders maakte langzamerhand plaats voor een keuzebiografi e, met 
meer keuzemogelijkheden voor vrouwen. 

Dit onderzoek is gebaseerd op levensverhalen van dertien alleenstaande moeders 
die in de jaren vijftig kostwinner waren en 34 dochters van wie de moeder kostwin-
ner was. Ondanks de vaak moeilijke perioden in hun leven waren deze vrouwen 
bereid het verhaal van hun leven aan mij te vertellen. 
 De moeders en dochters vertelden over hun feitelijke levensloop en over hun 
ervaringen en gevoelens. Het vertellen van de levensverhalen vormt een extra bron 
van kennis voor dit onderzoek. Tijdens het vertellen kwamen soms onverwachte as-
pecten naar voren. De bespiegelingen van de vrouwen in de levensverhalen konden 
leiden tot nieuwe inzichten. Soms werd hierdoor de inhoud van hun levensverhaal 
bevestigd. In andere gevallen werd die genuanceerd en soms ontstond er een ander 
beeld van de verteller dan op grond van het feitelijke levensverhaal was gevormd. 
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Ook de manier van vertellen en de verhaalstijl vergrootten het inzicht in de levens 
van de vertellers en konden leiden tot verdieping. 

Hierna worden de conclusies beschreven die uit de levensverhalen van de moe-
ders en dochters getrokken kunnen worden. Hierbij staan de volgende onderzoeks-
vragen centraal. Welke patronen zijn in de levensverhalen van de moeders en doch-
ters herkenbaar? Wat was de reden voor het kostwinnerschap van de moeders en 
hoe hebben moeders en dochters dit ervaren? Met wat voor werk verdienden de 
moeders de kost en hoe was hun werksituatie? Welke oplossingen vonden de moe-
ders om hun werk met de zorg voor hun kinderen te combineren? Hoe hielden 
de moeders zich staande in een samenleving, waarin zij afweken van de heersende 
normen voor vrouwen? Hoe hebben de moeders en dochters eenouderschap, kost-
winnerschap en het combineren van werk met de zorg voor kinderen ervaren en 
hoe kijken ze hierop terug? Hoe was de levensloop van de dochters en wat is de 
intergenerationele betekenis van eenouderschap en kostwinnerschap van moeders 
voor de levensloop van dochters? 
 De conclusies zijn gegroepeerd rond de volgende thema’s: verlies en veerkracht; 
uitzonderingen en normen; werkende en strijdbare moeders; dochters en hun twee-
de kansen; kinderopvang in vele vormen; intergenerationele patronen; “je leven zelf 
vorm geven”: tussen “agency” en “social constraints”. Aan het einde van dit hoofd-
stuk staan de slotconclusies en worden enkele aanbevelingen gedaan voor verder 
onderzoek.

VERLIES EN VEERKRACHT

Het verlies van de man en vader in het gezin vormde een keerpunt in de levens van 
de moeders en dochters uit dit onderzoek. De weduwes hadden vaak een langdurig 
ziekbed van hun man meegemaakt en de gescheiden moeders hadden een ener-
verende periode met huwelijksproblemen achter de rug. En voor de ongehuwde 
moeder uit dit onderzoek gold, dat zij tijdens haar zwangerschap ontdekte dat de 
vader van haar kind al gehuwd was. 

Na het wegvallen van de man en vader werden de gezinnen geconfronteerd met 
een fl inke inkomensdaling. Weduwes kregen een enkele keer een laag pensioen en 
de gescheiden moeders ontvingen soms alimentatie. Maar deze inkomsten waren 
veel te laag om het gezin van te onderhouden. Dat was de reden voor het kostwin-
nerschap van de moeders. Ze moesten voor het gezinsinkomen zorgen en een op-
lossing vinden om hun werk met de zorg voor hun jonge kinderen te combineren.

Bij dochters van wie de vader op jonge leeftijd overleed, waren er gevoelens van 
verdriet, boosheid, schaamte en angst. Verdriet mocht in die tijd vaak niet getoond 
worden en soms kon dit ook moeilijk gedeeld worden. Dochters voelden zich soms 
in de steek gelaten. Sommige dochters brengen het overlijden van hun vader in 
verband met verlatingsangst en gevoelens van onveiligheid. Het verdriet over het 
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verlies van de vader tijdens hun jeugdjaren blijkt soms hun hele leven door te wer-
ken en kwam in wisselende vormen naar boven.

De dochters van gescheiden ouders maakten, voorafgaand aan de echtscheiding, 
meestal een turbulente periode van confl icten en spanningen mee. Er waren ge-
voelens van verontwaardiging over het gedrag van hun vader. Na de echtscheiding 
moesten de dochters de relatie met hun ouders, en in het bijzonder met de vader 
die buitenshuis woonde, opnieuw defi niëren. Meestal verminderde het contact met 
de vader aanzienlijk, maar de dochters bleven vaak toch een bijzondere band voelen 
met hun “verloren” vader. 

Dit onderzoek laat zien hoe de moeders, na het wegvallen van hun man, erin 
slaagden om met veerkracht hun leven zelf vorm te geven. Ze werden hoofd van 
een eenoudergezin en kostwinner. De levenshouding van de moeders was gericht op 
overleven. Waarden als ‘gewoon doorgaan’, ‘alles zelf doen’, ‘je leven zelf maken’, ‘overle-
ven’ en ‘veerkracht’ blijken eigenschappen te zijn om tegenslagen in hun leven te over-
winnen. Het zijn vooral instrumentele, self-oriented waarden waarover ze vertellen. 
De dochters hebben dikwijls deze levenshouding van hun moeder overgenomen. 
Ze hebben van haar meegekregen, dat problemen er zijn om opgelost te worden en 
dat tegenslagen overwonnen kunnen worden. Ze voelen zich geen slachtoff er van 
omstandigheden, maar proberen deze naar hun hand te zetten. De veerkracht, die 
de dochters bij hun moeder hebben gezien en ervaren, werd ook een eigenschap in 
hun eigen leven wanneer ze te maken kregen met tegenslagen.  

UITZONDERINGEN EN NORMEN

Alleenstaande moeders die kostwinner waren, namen in de jaren vijftig een uit-
zonderingspositie in. Hun gezinssituatie week af van de sociale norm dat gezinnen 
bestaan uit een vader die kostwinner is, een moeder die voor het gezin zorgt, en 
kinderen. Ook de dochters vormden een uitzondering in hun omgeving. Ze groei-
den op in een gezin zonder vader, met een moeder aan het hoofd, hun moeder ging 
werken om de kost te verdienen en was daardoor overdag en soms ook ’s avonds 
langdurig afwezig.

Dit onderzoek laat zien hoe de moeders en dochters, wegens de bijzondere posi-
tie die ze innamen, geconfronteerd werden met normen uit hun sociale omgeving. 
Geloof en kerk speelden in de jaren vijftig nog een belangrijke rol. Kerken stonden 
meestal afwijzend tegenover echtscheiding, eenouderschap en werkende moeders 
met jonge kinderen. Uit de levensverhalen blijkt hoe deze opvattingen in het dage-
lijkse leven werden gebruikt om de moeders te beïnvloeden.  

De gescheiden moeders werden geconfronteerd met schande en sociale uitslui-
ting. Ook dochters van gescheiden ouders moesten zich soms verantwoorden voor 
de echtscheiding van hun ouders en kregen te maken met stigmatisering. Ze wer-
den evenals hun moeder geconfronteerd met sociale uitsluiting door hun omgeving 
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en moesten zelf hun houding hierin bepalen. De afwijzende houding jegens echt-
scheiding, zoals in de literatuur is beschreven, wordt door dit onderzoek dan ook 
bevestigd.

Normen blijken ook op andere manieren door te werken in de levens van de ge-
scheiden moeders. Dit wordt zichtbaar in hun levensverhalen, wanneer ze vertelden 
over afwijzing van hun aanstaande echtgenoot door hun ouders, terwijl hun ouders 
later bezwaar maakten tegen echtscheiding van diezelfde man. In deze afwijzing 
waren de verschillen tussen normen van grootvaders en grootmoeders (de vaders 
en moeders van de moeders uit dit onderzoek) opmerkelijk. Grootvaders maakten 
bezwaar tegen de aanstaande huwelijkspartner en grootmoeders probeerden een op 
handen zijnde echtscheiding tegen te houden. Het lijkt erop dat de grootvaders in 
hun afwijzing verband leggen met de statustoekennende functie van een huwelijk 
voor een gezin, terwijl bij de grootmoeders gevoelens van schande en schaamte 
wegens echtscheiding lijken mee te spelen.  Soms lijkt het er op dat bij de geschei-
den moeders de afwijzing van hun echtscheiding, ruim vijftig jaar geleden, nog 
doorwerkt. Zo kunnen de uitgebreide verhalen over afwijzing van hun man door 
haar ouders als een copingstrategie opgevat worden om hun destijds omstreden be-
sluit tot echtscheiding in een bredere context te plaatsen en daardoor de nuanceren. 
 Terwijl de samenleving zich afwendde van de gescheiden moeders, wilde de so-
ciale omgeving de weduwes juist omarmen en invloed uitoefenen op hun leven. Als 
gevolg hiervan kregen ze te maken met bemoeizucht en soms hadden ze het idee 
dat zij zich moesten verantwoorden. Ook dochters met een jong overleden vader 
werden geconfronteerd met hun uitzonderingspositie. Dat kwam tot uiting als ze 
gepest werden door leeftijdgenootjes vanwege hun dode vader. 

Duidelijk wordt dat er bij het stellen van normen niet sprake was van eenrich-
tingverkeer. Want niet alleen de samenleving bleek normen te stellen, maar ook 
moeders hadden verwachtingen van hun sociale omgeving. Dat wordt duidelijk uit 
de levensverhalen van weduwes. Zij verwachtten na het overlijden van hun man 
steun en medeleven uit hun omgeving, in het bijzonder van de kerk. En wanneer 
de verwachte steun uitbleef, waren zij teleurgesteld of verontwaardigd hierover. De 
oorzaak van het eenouderschap en kostwinnerschap van de moeders bepaalde dus 
in belangrijke mate hoe zij door hun sociale omgeving bejegend werden en wat zij 
hiervan verwachtten. 

Terwijl in de literatuur de bestemming van vrouwen in de jaren vijftig zich be-
perkte tot moederschap en zorg voor het gezin, maakt dit onderzoek duidelijk dat 
er in die tijd ook moeders waren die zich niet lieten weerhouden door heersende 
normen voor moeders met jonge kinderen en zelf de kost gingen verdienen.
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WERKENDE EN STRIJDBARE MOEDERS

Dankzij de krappe arbeidsmarkt in de jaren vijftig kunnen de moeders na het weg-
vallen van hun man gemakkelijk werk vinden. De moeders verdienden de kost als 
winkelierster of kleine zelfstandige, of met werk op kantoor, in het onderwijs, de 
gezondheidszorg, in de mode of met laaggeschoold werk. Daarbij valt op dat alleen 
weduwes werkzaam waren als winkelierster of kleine zelfstandige. In de andere be-
roepsgroepen werkten zowel weduwes, gescheiden of ongehuwde moeders. 
De moeders zijn sterk betrokken bij hun werk en kijken hier met trots, voldoening 
en tevredenheid op terug. Opvallend is dat, hoewel de moeders werkten vanuit 
extrinsieke arbeidsmotivatie, in de verhalen van de moeders vooral intrinsieke ar-
beidsmotivatie tot uitdrukking komt. 

In de literatuur over werkende vrouwen in de jaren vijftig wordt de nadruk 
gelegd op de achtergestelde positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ook uit de 
levensverhalen van de moeders blijkt dat zij regelmatig geconfronteerd werden met 
belemmerende structuren voor werkende vrouwen en met ongunstige arbeidsvoor-
waarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. 
 Maar, in tegenstelling tot het beeld van werkende vrouwen in de literatuur, ma-
ken de moeders uit dit onderzoek duidelijk, dat er in dit tijd ook vrouwen waren 
die zich niet schikten in hun achtergestelde positie en actie ondernamen om hun 
werksituatie te verbeteren. Ze streden voor hoger loon en betere arbeidsomstan-
digheden. Ze maakten regelmatig carrière en werden op hun werk soms de eerste 
vrouw in een leidinggevende positie. In hun strijd stonden ze veelal alleen, zonder 
voorbeelden in hun omgeving. De moeders lieten zich in hun strijd leiden door 
de omstandigheden waarin ze verkeerden. De inzet van hun strijd hing af van hun 
afhankelijkheid van de baan en de behoefte van de werkgevers om de moeders aan 
zich te binden. Ook hieruit blijkt hoe omstandigheden mensen maken en mensen 
omstandigheden.

De dochters hebben het kostwinnerschap van hun moeder verschillend ervaren. 
Ze zijn meestal trots op hun werkende moeder. Zij benadrukten de grote inzet op 
haar werk, vertelden dat hun moeder goed was in haar vak en over waardering van 
collega’s voor hun moeder. De dochters waren als kind sterk betrokken bij het werk 
dat hun moeder verrichtte. Zij kenden vaak de werkplek van hun moeder en heb-
ben herinneren aan haar werk en haar collega’s. Als het werk aan of bij huis was, 
hielpen ze mee. Zij onderscheidden zich op die manier van hun leeftijdgenootjes. 

Maar dochters hebben ook negatieve associaties met het kostwinnerschap van 
hun moeder. Ze benadrukten hoe hard hun moeder moest werken. Moeders waren 
vaak vermoeid door de dubbele belasting. De dochters voelden zich regelmatig een-
zaam door de langdurige afwezigheid van hun moeder. En als moeders hun werk 
aan huis hadden, moesten zij regelmatig hun moeder helpen met haar werk.

Het kostwinnerschap van de moeders blijkt ook in het latere leven van de doch-
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ters van invloed te zijn. Dochters verbinden het kostwinnerschap van hun moeder 
met een levenshouding van sterk, zelfstandig en nuttig willen zijn. De moeders 
vervulden regelmatig een voorbeeldfunctie. Soms stelden moeders zichzelf als voor-
beeld wanneer ze hun dochter wezen op het risico dat zij later misschien in een 
situatie terecht konden komen waarin ze kostwinner moesten zijn. Moeders bleken 
vaak een voorbeeld voor hun dochter te zijn als het gaat om fi nanciële onafhanke-
lijkheid en de mogelijkheid om werk en zorg te combineren.

Opmerkelijk zijn verder de verschillen in beleving van het kostwinnerschap door 
moeders en dochters. Moeders zijn trots op hun werk en leggen soms een verband 
met de producten die ze leverden. Ook dochters zijn trots, maar zij associëren dit 
met respect voor hun werkende moeder. Ook de verhalen over collega’s van de moe-
ders zijn verschillend. Bij de moeders zijn collega’s mensen met wie ze met meer of 
minder plezier samenwerkten, terwijl voor de dochters de collega’s van hun moeder 
de sociale omgeving van de werkkring van hun moeder vormden. Voorts leggen 
moeders en dochters soms een ander accent als het gaat om plezier in het werk. Bij 
de moeders klinkt vooral intrinsieke arbeidsmotivatie door. Dochters verbinden 
het plezier dat hun moeder aan haar werk beleefde, regelmatig met het harde wer-
ken van hun moeder. Dat gebeurt vooral als moeders laaggeschoold werk verricht-
ten. Het lijkt er op dat het hoorbare plezier van de moeders tijdens hun werk de 
nadelen van het harde werken enigszins vergoedde. 

Dit onderzoek laat zien dat er in de jaren vijftig vrouwen waren, die zich niet 
schikten in hun achtergestelde positie op de arbeidsmarkt en actie ondernamen om 
hun werksituatie te verbeteren. Voor de dochters blijkt het kostwinnerschap van de 
moeders zowel in hun jeugdjaren als in hun latere leven van invloed. Tijdens hun 
jeugd waren het vooral praktische gevolgen waarmee ze te maken kregen, terwijl 
de dochters als volwassene het voorbeeld van hun werkende moeder regelmatig 
toepassen in hun eigen leven. 
   
DOCHTERS EN HUN TWEEDE KANSEN

De dochters uit dit onderzoek hebben het wegvallen van hun vader heel verschil-
lend ervaren. Na de ingrijpende periode wegens het overlijden van de vader of echt-
scheiding van de ouders blijkt het opgroeien in een gezin zonder vader ook gevol-
gen in hun latere leven te hebben. Ze hebben soms moeite met autoritaire mannen 
die de vaderrol willen overnemen. Het komt ook voor dat dochters de afwezigheid 
van een vader relateren aan beperkingen in de ontwikkeling van hun vrouwzijn of 
van sociale vaardigheden, maar soms blijkt zijn afwezigheid juist te kunnen leiden 
tot een zelfstandige houding en zelfvertrouwen. Uit alles blijkt hoe het verlies van 
de vader gedurende het gehele leven van de dochters van invloed is.

De levensloop van de dochters blijkt, naast de bijzondere positie die zij in hun 
jeugdjaren innamen, nog op twee andere aspecten af te wijken van die van hun 
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leeftijdgenoten. Allereerst de geringe kansen tijdens de jeugdjaren en jongvolwas-
senheid en daarnaast de tweede kansen die zij later benutten om verder te komen. 
Deze tweede kansen lagen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in hun relaties. 

De dochters gingen in vergelijking met hun leeftijdgenoten jong van school en 
jong aan het werk. Sommigen hadden weinig tijd om te studeren, omdat ze mee 
moesten helpen in het huishouden of hun moeder moesten assisteren bij haar werk. 
Maar ook de turbulente tijd voorafgaand aan de echtscheiding, het gebrek aan 
stimulans om door te leren en een streven naar fi nanciële zelfstandigheid blijken 
motieven voor de dochters te zijn om op jonge leeftijd van school te gaan. Veel 
dochters moesten jong van school om geld te verdienen om het inkomen van hun 
moeder aan te vullen. Opmerkelijk hierbij is dat de leeftijd van de dochters en de 
plaats in het gezin tijdens het wegvallen van de vader regelmatig van doorslagge-
vende invloed waren op hun eerste kansen.

Het opleidingsniveau van de dochters na het verlaten van het voltijds onderwijs 
blijkt regelmatig lager te zijn dan dat van hun moeder. Deze tendens is vooral 
zichtbaar bij dochters van gescheiden ouders. Dit is opmerkelijk, omdat er lande-
lijk juist een stijging in het opleidingsniveau van de generatie van de dochters ten 
opzichte van de generatie van de moeders te zien is. Het lijkt er dan ook op dat de 
verminderde onderwijskansen van de dochters, wegens het wegvallen van hun va-
der en de verslechterde inkomenssituatie in het gezin, niet gecompenseerd konden 
worden door het hogere opleidingsniveau van de moeders.

Voor de meeste dochters blijkt het onderwijsniveau, waarmee ze in hun jeugdja-
ren het voltijds onderwijs verlieten, echter niet een eindpunt te zijn. Veel dochters 
leerden als volwassene door. Vanaf de jaren zeventig nam het volwassenenonder-
wijs een grote vlucht en veel dochters benutten deze tweede onderwijskans om 
hun opleidingsniveau te verhogen. Ze volgden veelal kwalifi cerend onderwijs, in 
tegenstelling tot vrouwen in de leeftijdsgroep van de dochters die juist vaker niet-
kwalifi cerend onderwijs volgden. Dochters waren zich ervan bewust dat ze “meer 
in huis hadden” en benutten hun capaciteiten in hun volwassen leven. De dochters 
haalden zo de gemiste onderwijskansen uit hun jeugdjaren in met de tweede kans 
die het volwassenenonderwijs hun bood.

Ook de beroepscarrières van de dochters zijn opvallend en wijken af van het 
landelijk beeld. In tegenstelling tot hun leeftijdgenoten blijkt er in de loopbaan 
van veel dochters een (aanzienlijk) opgaande lijn zichtbaar te zijn. Ze maakten 
regelmatig carrière door de hogere onderwijskwalifi caties die ze als volwassene had-
den behaald. Zo ontstond er een aanzienlijk verschil tussen de eerste baan die ze 
aanvaardden en het functieniveau dat ze uiteindelijk bereikten. 

De afwijkende levensloop van de dochters blijkt zich niet te beperken tot de terrei-
nen van onderwijs en arbeidsmarkt. Ook hun relatiepatroon wijkt af van dat van hun 
leeftijdgenoten: de gemiddelde leeftijd waarop ze trouwden is iets lager en de dochters 
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scheidden vaker. Ze leggen voor hun echtscheiding regelmatig een verband met het 
wegvallen van hun vader, het opgroeien in een eenoudergezin en het voorbeeld van 
fi nanciële zelfstandigheid van hun moeder. Maar na hun echtscheiding diende zich 
voor vrijwel alle dochters een tweede kans aan. Ze vonden een nieuwe partner, her-
trouwden en bouwden met hun tweede partner een langdurige relatie op.

Onderzoek naar de gevolgen van het opgroeien in een eenoudergezin concen-
treert zich veelal op de eff ecten hiervan op de korte termijn. Kinderen uit een-
oudergezinnen hebben veelal een lager opleidingsniveau dan hun leeftijdgenoten 
en scheiden vaker. Dit onderzoek laat zien hoe de negatieve eff ecten op de korte 
termijn gecompenseerd werden op de lange termijn. Veel dochters herkenden en 
benutten hun tweede kansen. Ze gingen als volwassene doorleren, maakten carrière 
en vonden nieuwe partners. 

KINDEROPVANG IN VELE VORMEN

De moeders moesten een oplossing vinden om hun werk met de zorg voor hun 
kinderen te combineren in een tijd dat er nog weinig voorzieningen voor kinderop-
vang waren. De oplossingen van de moeders zijn zeer gevarieerd. Dochters werden 
sleutelkind of werden opgevangen door familie en buren of oppas thuis. Soms or-
ganiseerden moeders hun werk in en om het huis en enkele kinderen gingen naar 
een crèche of kindertehuis. 

De ervaringen van de moeders en dochters hiermee zijn heel verschillend. Bij de 
oplossingen “opvang door familie of buren”, “oppas thuis” en “werk in en om het 
huis” klinken zowel positieve, neutrale als negatieve ervaringen door. Bij de oplos-
singen “opvang door familie of buren” of “oppas thuis” blijkt, naast de kwaliteit van 
de oppas, ook de plaats die de oppas in het gezin inneemt belangrijk te zijn. Over 
de oplossing “sleutelkind” waren regelmatig negatieve ervaringen te horen. En de 
oplossing “kindertehuis” werd door de enkele moeders die hiervoor tijdelijk kozen 
als zeer negatief ervaren.

Uit de levensverhalen van de dochters blijkt, dat niet zozeer de gekozen oplossing 
voor het combineren van werk en zorg bepalend is, maar de invulling hiervan door 
de moeder. Soms kregen dochters verantwoordelijkheden die niet pasten bij hun 
leeftijd. Ook was er sprake van verschuivende familierollen, die, in tegenstelling tot 
bevindingen in de literatuur, niet altijd problemen opleverden en door dochters 
soms juist als positief werden ervaren. Opvallend hierbij is hoe grootvaders, bij 
afwezigheid van de vader in het gezin, regelmatig een prominente rol kregen.

In de jaren vijftig werd het accent gelegd op het belang van een continue relatie 
tussen moeder en kind. Wegens het kostwinnerschap van de moeders en hun veelal 
langdurige afwezigheid in het gezin konden zij hier niet aan voldoen. Dochters be-
nadrukten regelmatig de eenzaamheid in hun jeugd en het gemis van geborgenheid 
en gezelligheid. Maar uit de levensverhalen van de dochters wordt tegelijkertijd 
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duidelijk dat moeders en dochters de schaarse momenten van samenzijn vaak in-
tensief beleefden. De kwaliteit van de interacties tussen moeder en kind blijkt dan 
belangrijk te zijn. Positieve herinneringen van dochters aan korte momenten van 
intensief samenzijn konden veel goed maken van de langdurige afwezigheid van de 
moeder. Het in gezamenlijk overleg maken van afspraken over de taakverdeling in 
huis tussen moeders en kinderen werd eveneens als positief ervaren. 

De meeste dochters stopten in hun latere leven met werken na de geboorte van 
hun eerste kind en gingen later, als de kinderen ouder waren, weer aan het werk. 
Sommigen bleven doorwerken en moesten hun werk met de zorg voor hun kinde-
ren combineren. Sommigen kozen er nadrukkelijk voor om thuis te blijven of om 
hun werk zo te organiseren dat hun kinderen niet alleen hoefden te zijn. Anderen, 
die goede ervaringen hadden met het combineren van arbeid en zorg door hun 
moeder, bleven werken als ze zelf kinderen kregen. Bij de dochters is er, evenals 
bij de moeders, een grote variatie in oplossingen om werk en zorg te combineren. 
Maar er zijn wel verschillen tussen de oplossingen van de moeders en dochters. 
Zo waren er, in de tijd dat de dochters opvang zochten voor hun eigen kinderen, 
meer voorzieningen voor kinderopvang. Bovendien konden dochters regelmatig 
ook hun man inschakelen.

De ervaringen van de dochters met het combineren van arbeid en zorg door de 
moeders zijn dus verschillend. In overeenstemming met de literatuur blijkt niet 
zozeer de kwantiteit van de interacties tussen moeder en kind belangrijk te zijn, 
maar de kwaliteit hiervan. In de keuzes die de dochters in hun latere leven maken 
om werk en zorg te combineren, wordt duidelijk hoe hun jeugdervaringen hierin 
doorwerken. Als dochters in hun jeugdjaren de oplossingen van hun moeder als 
positief hebben ervaren, dan passen ze deze ook toe in hun eigen leven. Maar als zij 
oplossingen als negatief hebben ervaren, kiezen zij voor een andere aanpak.

INTERGENERATIONELE PATRONEN

De levensverhalen van de moeders en dochters laten drie intergenerationele patro-
nen zien die betrekking hebben op het kostwinnerschap van de moeders. Deze drie 
patronen zijn: eenouderschap, beroepsarbeid en levenshouding. 
Op grond van de literatuur bestond bij de aanvang van dit onderzoek de verwach-
ting dat er intergenerationele patronen van eenouderschap en arbeid tussen moe-
ders en dochters zichtbaar konden worden. Maar tijdens het eerste interview bleek 
dat deze patronen zich niet alleen beperkten tot de moeders en dochters uit dit 
onderzoek, maar vele generaties terug konden gaan. Dit vormde een aandachtspunt 
voor de volgende interviews. 

Het intergenerationele patroon van eenouderschap blijkt een patroon te zijn dat 
zowel bij gescheiden moeders, de ongehuwde moeder als weduwes en hun doch-
ters naar voren komt. Vooral de gescheiden moeders benadrukken dit patroon en 
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vertellen regelmatig uitgebreid over hun “voormoeders” die met eenouderschap te 
maken hadden. Af en toe gingen deze patronen zo ver terug in hun familiegeschie-
denis, dat er sprake lijkt te zijn van mythevorming. Het lijkt er soms op dat zij 
dit terugkerende patroon in hun familiegeschiedenis als copingstrategie naar voren 
brengen om hun echtscheiding in een bredere context te plaatsen en zo te nuance-
ren. Ook de weduwes vertellen over patronen van eenouderschap in hun familie, 
maar zij maken veel meer een vergelijking tussen hun eigen levensomstandigheden 
en die van hun voormoeders. 
 Bij de dochters wordt eveneens het intergenerationele patroon van eenouder-
schap zichtbaar. Zij scheidden in vergelijking met hun leeftijdgenoten vaker. De 
dochters brengen hun eigen echtscheiding regelmatig in verband met ervaringen 
tijdens hun jeugdjaren, het wegvallen van hun vader, het voorbeeld van eenouder-
schap en kostwinnerschap van hun moeder en een streven naar onafhankelijkheid 
en zelfstandigheid. 

Werken om de kost te verdienen blijkt eveneens een patroon te zijn dat van 
moeder op dochter overgaat. Moeders leggen een verband met hun voormoeders 
die evenals zij de kost moesten verdienen. Maar ook bij de dochters wordt het 
intergenerationele patroon van kostwinnerschap zichtbaar. Regelmatig stelden zij 
zich pro-actief op door alvast een baan te zoeken, als een echtscheiding dreigde. 
Ze kozen er nadrukkelijk voor om geen beroep te doen op sociale voorzieningen, 
waar veel gescheiden moeders toen gebruik van maakten. Ook is er vaak een inter-
generationeel patroon herkenbaar in de beroepen en sectoren waarin moeders en 
dochters werkten.

In de levenshouding van moeders en dochters zijn eveneens intergenerationele 
patronen herkenbaar. De waarden, die hieraan ten grondslag liggen, zijn vaak be- 
ïnvloed door de levensomstandigheden waarin de vrouwen verkeerden. Het zijn 
vooral instrumentele, self-oriented waarden die in hun levensverhalen naar voren 
komen. Deze waarden, die de moeders aan hun dochters doorgaven, lijken meer op 
waarden die vaders aan hun kinderen meegeven en wijken daarmee af van gangbare 
waarden, die aan vrouwen van de generatie van de moeders toegeschreven worden. 

Maar patronen blijken ook doorbroken te kunnen worden. Zo hertrouwden de 
dochters in vergelijking met de moeders veel vaker nadat ze van hun eerste man 
gescheiden waren. 
Soms ook wilden dochters hun eigen kinderen behoeden voor negatieve ervaringen 
uit hun jeugdjaren. Zo zetten ze zich ervoor in om het contact tussen hun kinderen 
en de vader van hun kinderen in stand te houden. Dochters benadrukten bij hun 
kinderen voorts het belang van studeren op jonge leeftijd. Dit als een reactie op hun 
eigen leven, waarin ze jong van school moesten en pas op volwassen leeftijd weer 
verder konden studeren. 

Dit onderzoek laat zien hoe ervaringen met eenouderschap en kostwinnerschap 
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in de jeugdjaren van de dochters kunnen leiden tot intergenerationele patronen 
in de levensloop van moeders en dochters. Deze patronen blijken zich niet te be-
perken tot de moeders en dochters uit dit onderzoek, maar kunnen vele generaties 
teruggaan. 
 Tijdens het vertellen van de levensverhalen werd tevens duidelijk dat interge-
nerationele patronen op twee manieren een functie kunnen vervullen. Allereerst 
kunnen voorbeelden van moeders leiden tot intergenerationele patronen tussen 
moeder en dochter. Deze patronen kwamen regelmatig in de levensverhalen van 
de dochters naar voren. Daarnaast kunnen intergenerationele patronen ook een 
functie hebben om de eigen levensloop achteraf mee te verklaren. Zo vormden de 
voormoeders van de moeders uit dit onderzoek soms een referentiegroep waarmee 
de moeders zich vergeleken. Doordat de moeders en dochters de vrijheid kregen 
om hun levensverhaal naar eigen inzicht te vertellen, konden deze twee functies van 
intergenerationele patronen zichtbaar worden. 

“JE LEVEN ZELF VORM GEVEN”: TUSSEN “AGENCY” EN “SOCIAL CONSTRAINTS”
In de levensverhalen van de moeders blijkt regelmatig sprake te zijn van agency. 
Terwijl in de literatuur over vrouwen in de jaren vijftig wordt benadrukt, dat zij te 
maken kregen met beperkingen, laten de moeders uit dit onderzoek zien hoe zij 
hun leven zelf vorm gaven. 

Het traditionele beeld van gehuwde vrouwen, zoals dat in de literatuur naar vo-
ren komt, werd door deze moeders doorbroken. Ze namen zelf besluiten over hun 
leven en lieten zich niet leiden door heersende opvattingen over moeders en kin-
deren in die tijd. Ze lieten zich niet afschrikken door regels die nadelig waren voor 
vrouwen en trokken ten strijde om hierin verandering te brengen. Maar de moeders 
werden ook geconfronteerd met beperkingen. Gescheiden moeders kregen te ma-
ken met afwijzing door hun sociale omgeving. Ook werden de vrouwen geconfron-
teerd met beperkingen in structuren: vrouwen namen een ondergeschikte positie in 
op de arbeidsmarkt en er waren nauwelijks voorzieningen voor kinderopvang. De 
moeders waren in hun strijd om hun situatie te verbeteren veelal afhankelijk van 
de omstandigheden waarin ze verkeerden. Ze schatten hun kansen in en handelden 
daarnaar. 

Dit onderzoek maakt tevens duidelijk dat de negatieve gevolgen van het wegval-
len van de vader en het opgroeien in een eenoudergezin op korte termijn, waar in 
de literatuur veelal de nadruk op wordt gelegd, op de lange termijn omgebogen 
kunnen worden. 
Terwijl de moeders te maken kregen met sociale beperkingen, werden de dochters 
aanzienlijk minder geconfronteerd met beperkingen wegens echtscheiding, een-
ouderschap en buitenshuis werken met jonge kinderen. Ook de dochters maakten 
regelmatig keuzes in hun leven die nog geen gemeengoed waren voor vrouwen 
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uit hun leeftijdsgroep. Ze gaven, evenals hun moeder, hun leven zelf vorm, maar 
werden, in vergelijking met hun moeder, veel minder gehinderd door sociale be-
perkingen.

TOT SLOT

“Je leven zelf vorm geven”, dat is de ondertitel van dit onderzoek naar moeders als 
kostwinner in de jaren vijftig en de levensloop van hun dochters. Deze uitdruk-
king, die is ontleend aan een uitspraak van enkele vrouwen uit dit onderzoek, staat 
lijnrecht tegenover bevindingen in de literatuur over vrouwen in de jaren vijftig. 
Dit onderzoek maakt duidelijk, dat er in de jaren vijftig vrouwen waren die zich 
niet conformeerden aan heersende normen voor moeders met jonge kinderen. Ze 
werden zelf kostwinner voor hun gezin en combineerden met wisselend succes hun 
werk met de zorg voor hun kinderen. De moeders maakten tevens duidelijk, dat zij 
zich niet schikten in hun achtergestelde positie op de arbeidsmarkt en zo nodig ac-
tie ondernamen om hun situatie te verbeteren. Ze voelden zich geen slachtoff er van 
de omstandigheden waarin ze verkeerden, maar gaven iedere keer met veerkracht 
hun leven zelf vorm. 
 Dit onderzoek laat zien hoe intergenerationele patronen tussen moeders en 
dochters kunnen doorwerken en hoe deze patronen een functie kunnen vervullen 
in hun leven. Tevens wordt duidelijk hoe de levensloop van de dochters, niet alleen 
in hun jeugdjaren maar ook als volwassene, regelmatig afwijkt van de levensloop 
van hun leeftijdgenoten. De levensverhalen van de dochters maken duidelijk dat 
de negatieve eff ecten van het wegvallen van de vader, het opgroeien in een eenou-
dergezin en het kostwinnerschap van hun moeder in hun jeugdjaren, in hun latere 
leven met veerkracht hersteld kunnen worden. Veel dochters herkenden en benut-
ten de tweede kansen die zich aandienden en hadden hiervan profi jt in hun latere 
leven. Met deze inzichten kan het beeld over alleenstaande moeders als kostwinner 
in de jaren vijftig en van dochters, die toen opgroeiden in eenoudergezinnen, wor-
den aangevuld en genuanceerd.

Sommige conclusies uit dit onderzoek nodigen uit tot verder onderzoek. Dat geldt 
in het bijzonder voor de levensloop van de dochters. In hun leven speelde het 
kostwinnerschap van hun moeder een belangrijke rol. Maar hoe is het de dochters 
vergaan van wie de moeder na het wegvallen van haar man een uitkering ontving 
en niet ging werken? Een verschijnsel dat sinds de invoering van de Algemene 
Bijstandswet in 1965 regelmatig voorkwam. Opvallend in de levensloop van de 
dochters is voorts de functie van tweedekansonderwijs voor volwassenen. Vormden 
de dochters uit dit onderzoek een uitzondering of blijkt het volwassenenonderwijs 
juist aan kinderen uit eenoudergezinnen vaker een tweede kans te bieden? Maar 
niet alleen de situatie van dochters nodigt uit tot verder onderzoek. Een moeder 
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vertelde tijdens het interview: ‘Mijn zoon heeft zijn vader heel erg gemist’. Zij advi-
seerde: ‘Je zou nog eens een keertje daar aandacht aan moeten besteden’. Deze moeder 
was niet de enige die de aandacht vestigde op de gevolgen van het wegvallen van 
vaders voor hun zonen. Dit vormt dan ook een aandachtspunt voor verder onder-
zoek. En ten slotte het patroon van veerkracht dat zo duidelijk uit de levensverhalen 
naar voren komt. In hoeverre is een ingrijpende gebeurtenis tijdens de jeugdjaren 
van invloed op veerkracht tijdens de volwassenheid? De Amerikaanse kunstenaar 
Chuck Close van wie de vader plotseling overleed toen hij elf jaar was, zei hierover: 
“Maar je leert er ook iets van als je een belangrijk iemand zo jong al moet missen. Je 
leert ervan dat je toch weer gelukkig wordt en dat je er altijd weer bovenop komt”.1 
Deze belangrijke constatering klinkt ook door in dit onderzoek en nodigt eveneens 
uit voor verder onderzoek.




