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BIJLAGE 1

BIOGRAFISCH NAMENREGISTER 

DE MOEDERS

Moeder Dina is geboren in 1925. Na de huishoudschool ging dina werken in een naaiatelier 
werken. Ze trouwde in 1946 met een winkelier en werkte daarna in de kruidenierswinkel van 
haar man. Ze kreeg vier kinderen. Haar man overleed in 1959 na een langdurig ziekbed. Na zijn 
overlijden zette dina de winkel alleen voort.

Moeder Dora is geboren in 1920. Na de mulo en behaalde Dora diverse boekhouddiploma’s. 
Daarna ging ze op kantoor werken. Ze trouwde in 1944 en ze kreeg twee kinderen. Na tien jaar 
huwelijk scheidde Dora van haar man. Daarna verdiende ze de kost als boekhoudster en werd later 
cheffi  n van een afdeling.

Moeder Elly is geboren in 1916. Na de mulo volgde Elly een opleiding tot lerares ritmische gym-
nastiek en ging daarna werken. Ze trouwde in 1946 en ze kreeg twee kinderen. Na zeventien jaar 
huwelijk scheidde ze van haar man. Daarna vertrok ze met haar kinderen naar het buitenland. Elly 
ging daar als bewegingstherapeute in een psychiatrisch ziekenhuis werken.

Moeder Flora is geboren in 1920. Na het gymnasium volgde Flora de Academie van Beeldende 
Kunst. Ze trouwde in 1944 en ze kreeg drie kinderen. Flora scheidde in 1956. Daarna ging Flora 
werken als reclametekenares.

Moeder Lena is geboren in 1924. Ze volgde de detailhandelsschool en ging daarna op kantoor 
werken. Ze trouwde in 1948 en ze kreeg twee kinderen. Ze scheidde na vijf jaar huwelijk van haar 
man. Lena verdiende de kost als boekhoudster en werd eerste kracht op een afdeling.

Moeder Louise is geboren in 1928. Na de driejarige h.b.s., volgde ze een opleiding bij de Marva. 
Daarna ging ze werken als telexiste en receptioniste. Ze trouwde in 1952 en ze kreeg een kind. Ze 
scheidde in 1955 en had daarna verschillende banen o.m. op kantoor en in de mode.

Moeder Maria is geboren in 1922. Na de lagere school ging ze naar een naaischool en bleef verder 
thuis om haar moeder te helpen in het huishouden. Ze trouwde in 1946 en ze kreeg zes kinderen. 
Haar man overleed in 1958. Maria verdient daarna de kost met werk in en om het huis.

Moeder Nora is geboren in 1920. Ze ging naar de h.b.s., volgde een secretaresseopleiding en ging 
daarna werken. Ze trouwde in 1947 en ze kreeg twee kinderen. Ze scheidde in 1957. Daarna ver-
diende Nora de kost als secretaresse en klom op tot sales promotor.

Moeder Regina is geboren in 1915. Na het gymnasium ging ze naar de Academie voor Lichame-
lijke Opvoeding. Ze trouwde in 1940 en ze kreeg twee kinderen. Ze scheidde in 1951 en ging 
daarna de kost verdienen als gymnastieklerares.

Moeder Rita is geboren in 1927. Na het gymnasium volgde ze een secretaresseopleiding en ging 
daarna als secretaresse werken. Ze trouwde in 1951 en scheidde enige jaren later. In 1962 werd ze 
ongehuwd moeder. Rita heeft haar hele leven als secretaresse gewerkt en werd later leidinggevende 
op een afdeling.

Moeder Sonja is geboren in 1926 in Rusland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest ze naar 
Duitsland om daar in werkkampen te werken. Ze trouwde in 1946 met een Nederlandse man. 
Haar man overleed plotseling in 1951. Sonja bleef achter met drie kinderen, de jongste moest nog 
geboren worden. Na het overlijden van haar man nam ze alle werk aan dat voorhanden was. Ze 
verdiende de kost met onder meer landarbeid, schoonmaakwerk en fabriekswerk.
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Moeder Toos is geboren in 1921. Na de lagere school ging ze werken in de huishouding en haalde 
in de avonduren diploma’s. Ze trouwde in 1951 en ze kreeg twee kinderen. Haar man overleed in 
1957 na een langdurig ziekbed. Toos verdiende na het overlijden van haar man de kost als fi liaal-
houdster.

Moeder Willy is geboren in 1922. Na de mulo ging ze naar de kweekschool en ging daarna lesge-
ven. Ze trouwde in 1943 en ze kreeg een kind. Haar man overleed niet lang daarna in een concen-
tratiekamp. Enige jaren later hertrouwde Willy en ze kregen nog twee kinderen. In 1956 overleed 
ook haar tweede man. Daarna ging ze de kost verdienen als onderwijzeres.

DE DOCHTERS

Dochter Anne is geboren in 1934. Toen ze veertien jaar was overleed haar vader overleed plotseling. 
Haar moeder ging daarna in de gezondheidszorg werken. Ook kwamen er kostgangers in huis. 

Dochter Anneke is geboren in 1947. Haar vader overleed plotseling toen ze vier jaar was. Haar 
moeder Sonja ging daarna de kost verdienen met onder meer landarbeid, huishoudelijk werk en 
fabriekswerk. 

Dochter Barbara is geboren in 1953. Haar ouders scheidden toen ze vijf jaar was. Haar moeder 
verdiende daarna de kost als secretaresse en ging ’s avonds stofzuigers colporteren. 

Dochter Betty is geboren in 1938. Haar vader overleed tien dagen na haar geboorte. Haar moeder 
nam daarna een kruidenierswinkel over. 

Dochter Carla is geboren in 1944. Haar eerste vader overleed toen ze een jaar was en toen ze twaalf 
jaar was overleed haar tweede vader. Haar moeder Willy ging toen werken als onderwijzeres. 

Dochter Corrie is geboren in 1949. Haar vader is overleden toen ze drie jaar was. Haar moeder 
gaat daarna met huishoudelijk werk de kost verdienen. 

Dochter Ellen is geboren in 1950. Haar ouders scheidden toen ze drie jaar was. Haar moeder Lena 
gaat daarna werken als boekhoudster en wordt later eerste kracht. 

Dochter Els is geboren in 1952. Haar vader overleed toen ze zeven jaar was. Haar moeder Dina 
zette daarna de kruidenierswinkel van haar man alleen voort. 

Dochter Fleur is geboren in 1941. Haar ouders scheidden toen ze tien jaar was. Haar moeder 
Fleur gaat daarna de kost verdienen als gymnastieklerares. 

Dochter Gerda is geboren in 1930. Haar vader overleed toen ze dertien jaar was. De moeder van 
Gerda nam daarna een kruidenierswinkel over om de kost te verdienen. 

Dochter Hanna is geboren in 1939. Haar ouders scheidden toen ze veertien jaar was. Na de echt-
scheiding ging haar moeder de kost verdienen als verkoopster. 

Dochter Ida is geboren in 1934. Haar vader is overleden toen ze negen jaar was. Haar moeder 
heeft daarna de winkel van haar man voortgezet om de kost mee te verdienen. 

Dochter Ina is geboren in 1944. Haar ouders zijn gescheiden toen ze vier jaar was. Na de echt-
scheiding verdiende haar moeder de kost als werkster bij particulieren, schoonmaakster in een 
bioscoop en wordt later hoofd huishoudelijke dienst. 

Dochter Janny is geboren in 1940. Haar vader overleed toen ze tien jaar was. Haar vader had een 
eigen bedrijf. Na het overlijden van haar vader ging haar moeder als werkster de kost verdienen. 
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Dochter Joke is geboren in 1940. De ouders van Joke zijn gescheiden toen ze drie jaar was. Haar 
moeder werd daarna hoofdcommies bij een ministerie. 

Dochter Jos is geboren in 1945. Haar ouders scheidden een jaar later. De moeder van Jos ver-
diende de kost als werkster, later ging ze in een fabriek werken en uiteindelijk werd ze verkoopster. 

Dochter Lia is geboren in 1945. Haar ouders scheidden toen ze elf jaar was. Haar moeder Flora 
ging daarna werken als reclametekenares. 

Dochter Magda is geboren in 1946. Haar ouders scheidden toen ze acht jaar was. Haar moeder 
Dora verdiende de kost als boekhoudster en werd later cheffi  n van een afdeling. 

Dochter Marga is geboren in 1935. Haar ouders zijn offi  cieel gescheiden toen ze veertien jaar was. 
Haar vader was toen al geruime tijd uit huis. Haar moeder verdiende de kost als naaister. 

Dochter Margriet is geboren in 1956. Haar vader overleed toen ze twee jaar was. Haar moeder 
Maria ging daarna de kost verdienen met werk in en om het huis. 

Dochter Marijke is geboren in 1948, haar vader overleed toen ze vier jaar was. Haar moeder nam 
daarna kostgangers in huis en verhuurde ‘s zomers een deel van de woning. 

Dochter Marion is geboren in 1942. Haar ouders zijn gescheiden toen ze zeven jaar was. Haar 
moeder verdiende de kost als verpleegkundige. 

Dochter Marja is geboren in 1938. Haar vader overleed toen ze acht jaar was. Haar moeder zette 
daarna de winkel van haar man voort. 

Dochter Merel is geboren in 1947 als dochter van een ongehuwde moeder. Haar moeder werkte 
overdag als huishoudster en maakte ’s avonds kantoren schoon. 

Dochter Mieke is geboren in 1945. Haar vader overleed toen ze vier jaar was. Haar moeder ging 
daarna de kost verdienen als naaister. 

Dochter Mine is geboren in 1955. Haar ouders zijn gescheiden toen ze acht jaar was. Haar moeder 
verdiende daarna de kost als bewegingstherapeute. 

Dochter Natasja is geboren in 1947. Ze was negen jaar toen haar moeder voor de tweede keer scheidde.
Haar moeder ging daarna de kost verdienen als winkelierster en werd later technicus in een fabriek. 

Dochter Riet is geboren in 1936. Toen ze acht jaar was, overleed haar vader plotseling. Haar moe-
der zette daarna de boerderij alleen voort. 

Dochter Rina is geboren in 1942. Haar vader was vaak langdurig afwezig en haar ouders zijn toen 
ze negentien jaar was gescheiden. Haar moeder verdiende de kost als fi jnstrijkster in een wasserij. 

Dochter Roos is geboren in 1941. Haar vader overleed toen ze zeven jaar was. Haar moeder zette 
daarna de winkel van haar man alleen voort. 

Dochter Sylvia is geboren in 1948. Haar vader overleed toen ze zes jaar was. Haar moeder ging 
daarna de kost verdienen als administratieve kracht. 

Dochter Tiny is geboren in 1941. Haar vader overleed toen ze zestien jaar was. Haar moeder ging 
daarna de kost verdienen als schoonmaakster in een bedrijf. 

Dochter Trees is geboren in 1936. Haar ouders scheidden toen ze tien jaar was. Haar moeder 
werkte als verloskundige. 

Dochter Wilma is geboren in 1943. Haar ouders scheidden toen ze elf jaar was. Haar moeder ging 
daarna de kost verdienen als huishoudster. 
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BIJLAGE 2

DE MOEDERS EN DOCHTERS UIT DIT ONDERZOEK: ENKELE ACHTERGRONDGEGEVENS

Aan dit onderzoek werkten 47 vrouwen mee: dertien alleenstaande moeders die in de jaren vijftig 
voor hun gezin kostwinner waren en 34 dochters met een moeder als kostwinner in die tijd. Van 
de dertien moeders uit dit onderzoek waren zeven gescheiden, vijf moeders waren weduwe en er 
was één ongehuwde moeder. Van de 34 dochters uit dit onderzoek was van zeventien de vader 
op jonge leeftijd overleden, van zestien dochters waren de ouders in hun jeugdjaren gescheiden 
en er was één dochter van een ongehuwde moeder. Negen moeders en dochters hebben samen 
meegewerkt aan dit onderzoek: vijf gescheiden moeders en hun dochters en vier weduwes en hun 
dochters. De moeders van de andere dochters waren al overleden.

De moeders uit dit onderzoek zijn geboren tussen 1914 en 1928. 
Zes moeders zijn gescheiden tussen 1950 en 1958. Een moeder die in 1964 gescheiden is, wijkt 
hiervan af. Zij is toch bij dit onderzoek betrokken omdat zij al geruime tijd voor haar echtschei-
ding werkte om bij te dragen aan het gezinsinkomen. De ongehuwde moeder was gescheiden in 
1954 en kreeg later een kind. Zij was haar hele leven kostwinner.
De vijf weduwes uit dit onderzoek verloren hun man tussen 1944 en 1960. Een moeder werd twee 
keer weduwe. De moeder die in 1960 weduwe werd, verdiende al ruim voor het overlijden van haar 
man de kost omdat haar man langdurig ziek was. 
De moeders woonden ten tijde van het interview in negen provincies: Groningen, Drenthe, Over-
ijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland. Maar de 
levensverhalen speelden zich regelmatig af in andere provincies: vier levensverhalen vonden hoofd-
zakelijk plaats in grote steden in Zuid-Holland plaats en vijf in grote steden in Noord-Holland. De 
leeftijd van de moeders ten tijde van het interview varieerde van 78 tot 92 jaar, de meesten waren 
tussen de 84 en 87 jaar. De moeders hadden een tot zeven kinderen, de meesten hadden een tot 
drie kinderen.
 De 34 dochters uit dit onderzoek zijn geboren tussen 1931 en 1955. 
Van de zestien echtscheidingsdochters vond de echtscheiding van hun ouders plaats tussen 1944 
en 1957. Twee dochters wijken hiervan af. De moeder van een dochter is, zoals hiervoor bij de 
moeders is beschreven, in 1964 gescheiden en van een andere dochter zijn de ouders in 1960 ge-
scheiden. Maar hun moeders werkten al geruime tijd voor de echtscheiding. 
Het overlijden van de vader van de zeventien dochters vond plaats tussen 1939 en 1960. De we-
duwe die in 1960 weduwe was, zoals hiervoor is beschreven, vanwege ernstige ziekte van haar man 
al geruime tijd kostwinner voor het gezin.
De dochters woonden ten tijde van het interview in alle twaalf provincies van Nederland. Een 
dochter woonde in het buitenland. Zij is telefonisch geïnterviewd. De meesten woonden in de 
provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. De jeugdjaren van negen dochters speelden zich af 
in Noord-Holland en van veertien in Zuid-Holland, in het bijzonder in de grote steden Amster-
dam, Den Haag en Rotterdam. Vooral dochters van gescheiden ouders brachten hun jeugdjaren 
door in deze grote steden. De leeftijd van de dochters ten tijde van het interview varieerde van 48 
tot 74 jaar. Verreweg de meesten waren tussen de zestig tot zeventig jaar. De grote leeftijdsverschil-
len van de dochters uit dit onderzoek houden verband met de verschillen in leeftijd ten tijde van 
het wegvallen van de vader. Sommigen waren heel jong, anderen waren oudste (thuiswonende) 
dochters terwijl er nog jongere kinderen in het gezin waren.
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BIJLAGE 3

DE WERVING

De interviews vonden plaats in de periode 2004 tot en met 2007. Verreweg de meeste interviews 
waren in 2006.
Bij de aanvang van dit onderzoek was bekend dat moeders als kostwinner in de jaren vijftig en hun 
dochters een minderheidsgroep vormden. De kans om deze vrouwen te vinden was daarom klein. 
Een extra moeilijkheidsfactor was de hoge leeftijd van de moeders. De moeders zouden als zij nog 
in leven waren tijdens de interviewperiode, tachtig jaar of ouder zijn. 
Het was dan ook niet eenvoudig om deze moeders en dochters te vinden. Gelukkig waren er vanaf 
het begin behulpzame vrienden, collega’s en bekenden die hun “voelhoorns” uitstaken en in hun 
sociale omgeving enkele moeders en dochters vonden die mee wilden werken aan dit onderzoek.
Voor de werving van de moeders heb ik daarnaast schriftelijke oproepen in enige zorgcentra ver-
spreid en heb ik oproepen geplaatst in enkele bladen met een beperkt verspreidingsgebied. Op 
deze oproepen kwamen twee reacties. 
Om meer moeders en dochters te vinden voor dit onderzoek, heb ik in januari 2006 een kleine 
advertentie geplaatst in “Plus magazine”, een landelijk maandblad voor senioren. Toen hierop na 
twee maanden nog geen reacties waren binnengekomen, heb ik een “noodkreet” naar de redactie 
van dit blad gestuurd. En dat had succes. Een redacteur was bereid om een artikel op te nemen op 
een redactionele pagina. In mei 2006 verscheen een artikel met een oproep om mee te werken aan 
dit onderzoek. Direct daarna stroomden de reacties binnen. Na een eerste “stormloop” bleven de 
reacties binnenkomen tot bijna een jaar daarna. Toen reageerden vooral lezers die het tijdschrift in 
wachtkamers hadden gelezen. In maart 2007 meldde zich de laatste dochter die aan dit onderzoek 
heeft meegewerkt. Dit alles heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat in totaal 47 vrouwen aan dit 
onderzoek hebben meegewerkt. 

De moeders en dochters, die meewerkten aan dit onderzoek, kenden mij op een enkele uit-
zondering na, niet persoonlijk. Voorafgaand aan het interview had ik met de vrouwen, als ze niet 
te ver weg woonden, een persoonlijk kennismakingsgesprek. Wanneer de reisafstanden erg groot 
waren, voerde ik telefonisch een uitgebreid kennismakingsgesprek. Tijdens deze gesprekken ver-
telde ik over mijn eigen achtergronden met een moeder als kostwinner, mijn drijfveren voor dit 
onderzoek en over het doel en de opzet van dit onderzoek. Ook sprak ik met de vrouwen af dat ik 
enige gegevens over hun persoonlijke achtergronden zou veranderen. De geïnterviewde moeders 
kregen desgewenst een cd met het interview. Dit werd meestal zeer op prijs gesteld.
Het vertrouwen dat in mij gesteld werd was groot. Dat gold in het bijzonder voor de alleenwonen-
de hoogbejaarde moeders, die mij toelieten in hun huis en hun levensverhaal aan mij toevertrouw-
den. Maar ook de dochters lieten mij toe in hun leven en deelden vaak hun gevoelens met mij. 
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BIJLAGE 4

DE INTERVIEWS

Het woord “interviewen”, waarbij de interviewer vragen stelt en de geïnterviewde antwoordt, is 
eigenlijk niet van toepassing op de werkwijze voor dit onderzoek. 
Aan het begin van de interviews vroeg ik de moeders en dochters om vanuit zichzelf hun levens-
verhaal aan mij te vertellen. In de praktijk bleek dat de meeste vrouwen, na soms een eerste aarze-
ling, al vrij snel hiermee begonnen. Maar het kwam ook voor dat vrouwen erop aandrongen dat 
ik vragen zou stellen. Ze vertrouwden erop dat ik hen door het interview heen zou loodsen. Ik 
hielp de vrouwen dan vaak op weg met enkele vragen over het gezin waarin ze opgegroeid waren. 
Vrijwel altijd kwam hun levensverhaal dan als vanzelf op gang en vertelden ze het verhaal van hun 
leven aan één stuk door. 

Tijdens de eerste interviews voor dit onderzoek gaf ik de vrouwen volledig de ruimte om hun 
levensverhaal te vertellen. Mijn bijdrage bestond er toen voornamelijk uit om vragen ter verdui-
delijking te stellen en te bewaken dat de onderwerpen uit de vraagstelling van dit onderzoek ter 
sprake kwamen. Deze aanpak had tot gevolg dat er soms lange uitweidingen kwamen die weinig 
met dit onderzoek te maken hadden. Maar er zaten ook positieve kanten aan. Doordat ik de 
vrouwen de vrijheid gaf om naar eigen inzicht hun levensverhaal te vertellen, ontstond er ruimte 
voor onverwachte aspecten, zoals de transgenerationele patronen van eenouderschap en kostwin-
nerschap die enkele moeders in het begin van de interviewperiode naar voren brachten. Het belang 
van het vrije vertellen wordt hierdoor onderstreept.

Na acht interviews heb ik voor een gemengde methode gekozen. Op basis van de vraagstelling 
in dit onderzoek en de resultaten van de eerste interviews had ik de lijst met thema’s verder uitge-
werkt en verdeelde ik de interviews in twee delen. 
Aan het begin van de interviews nodigde ik de vrouwen uit om hun levensverhaal te vertellen. Zij 
konden zelf de volgorde en de onderwerpen bepalen en accenten leggen op aspecten in hun leven 
die zij belangrijk vonden. In dit deel beperkte ik mij tot het vragen om toelichting als mij iets niet 
duidelijk was, en door te vragen, door te vragen.  
In het tweede deel van het interview nam ik met de vrouwen de lijst met thema’s door. Deze 
thema’s bracht ik ter sprake in de vorm van “open vragen”. Veelal waren na het vertellen van het 
levensverhaal de meeste onderwerpen al ter sprake gekomen, maar aan de hand van deze lijst kon 
dit gecontroleerd worden. Soms werd dan nog dieper ingegaan op hetgeen daarvoor al verteld was. 
De vrouwen die meewerkten aan dit onderzoek kunnen door deze werkwijze dan ook maar gedeel-
telijk als “geïnterviewden” omschreven worden. Ze vertelden vooral hun eigen verhaal en hadden 
voor een groot deel de regie van het vertellen van hun levensverhaal in eigen hand. Daarom kun-
nen de moeders en dochters uit dit onderzoek beter omschreven worden als  “vertellers”.  

De lengte van de interviews varieerde van anderhalf uur tot vier uur. De meeste interviews 
duurden ongeveer tweeëneenhalf uur. Vrijwel alle interviews vonden in één bijeenkomst plaats, 
maar soms waren de levensverhalen zo uitgebreid en/of zo complex, dat ik later nog een keer terug 
kwam. Dat gebeurde vier keer. 
De vrouwen hadden zich meestal goed voorbereid op de interviews. Enkele moeders hadden hun 
levensverhaal vooraf in het kort op papier gezet. De interviews bij de vrouwen thuis gaven mij 
een indruk van hun leefsituatie. Soms hing er een levensgroot portret van een familielid dat een 
rol speelde in het levensverhaal. Dochters lieten mij regelmatig foto’s van hun overleden moeder 
zien. Soms stonden moeder en dochter samen op de foto. Er waren ook foto’s van moeders die aan 
het werk waren. Regelmatig kreeg ik foto’s van dochters in communiejurkjes te zien. De vrouwen 
lieten mij ook documenten zien, zoals een gedichtje van een moeder die haar man op jonge leeftijd 
had verloren, de polis van een wezenuitkering en de “contre-lettre” van een gescheiden moeder die 
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haar vrijsprak van schuld. Enkele dochters lieten de rouwkaart van hun moeder zien of boeken 
over het leven van hun moeder of van de familie. In dit boek staan enkele afbeeldingen van deze 
foto’s en documenten. 



314

BIJLAGE 5

LIJST MET AANDACHTSPUNTEN VOOR TWEEDE DEEL INTERVIEWS

VOOR DE MOEDERS

Geboortejaar
Geboorteplaats
Huwelijksjaar
Geboortejaren kinderen

Kindertijd
- wanneer en waar geboren
- plaats in het gezin

o hoe ervaarde u dat
- wie waren uw ouders:

o hun opleidingen, werk
o hun geloof, levensovertuiging
o waarden, denkbeelden

- verhuizingen
- welke boodschappen kreeg u mee:

o Van uw moeder
o Van uw vader

Onderwijs
- welke opleidingen hebt u gevolgd
- hoe tot deze keuze gekomen

Werk voor het huwelijk
- heeft u gewerkt voor uw huwelijk
- wanneer, waar begonnen met werken; functies

Relaties/huwelijk
- wanneer getrouwd
- met wie: achtergronden

Kinderen
- aantal kinderen: jongens/meisjes
- in welk jaar geboren

Werk tijdens huwelijk?
- heeft u gewerkt tijdens uw huwelijk
- wat voor werk was dat, functies
- wat waren uw drijfveren om te gaan werken
- hoe combineerde u arbeid en zorg 

Voor de weduwes
- in welk jaar is uw man overleden
- hoe oud was u toen uw man overleed
- waaraan is hij overleden
- pensioen
- hoe oud waren de kinderen toen
- wat betekende dit overlijden voor u
- wat betekende dit voor uw kinderen
- hoe reageerde uw omgeving 
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Voor de gescheiden meoders
- in welk jaar bent u gescheiden
- wat was de oorzaak hiervan
- hoe oud waren de kinderen toen
- hoe gegaan: wie heeft echtscheiding aangevraagd enz.
- hoe geregeld: bezoekregeling enz.
- alimentatie
- wat betekende echtscheiding voor u
- wat betekende het voor de kinderen
- hoe reageerde de omgeving

Werk na echtscheiding of overlijden man
- waren er sociale voorzieningen
- wanneer en waar begonnen met werken
- wat waren uw drijfveren om te gaan werken 
- hoe bent u aan dat werk gekomen
- wat voor werk verrichtte u, welke functies
- hoe zag een dag eruit
- hoe combineerde u werk, zorg voor de kinderen en huishouden
- hoe reageerde uw omgeving en hoe ging u daarmee om
- waren er andere voorbeelden van werkende moeders in uw omgeving
- wat betekende dit werken in uw leven 
- hoe kijkt u daar op terug

Leven in een eenoudergezin
- wat betekende de afwezigheid van een vader
- heeft dit invloed gehad op de opvoeding en het opgroeien van de kinderen
- waren er andere voorbeelden van eenoudergezinnen in uw omgeving
- hoe reageerde de omgeving en hoe ging je daar mee om

Geloof, levensovertuiging
- bent u gelovig/kerkelijk opgevoed
- waren geloof/kerk van invloed op uw leven
- en tijdens en na overlijden man
- en toen u ging werken

Levensthema’s en levenspatronen
- welke levensthema’s ziet u in uw eigen leven
- welke patronen ziet u in uw eigen leven
- wat wilt u overdragen aan uw kinderen
- is er sprake van intergenerationele patronen

Betekenis kostwinnerschap voor uw leven
- als u terugkijkt op uw leven:

o hoe kijkt u dan terug op uw werk en kostwinnerschap
o wat is de belangrijkste betekenis hiervan geweest 

- hoe is dit tot uitdrukking gekomen
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VOOR DE DOCHTERS

Kindertijd
- wanneer en waar geboren
- wie waren ouders:

o hun opleidingen
o hun werk
o hun waarden
o hun geloof, levensovertuiging

- plaats in het gezin
o wat betekende dat/hoe ervaarde je dat

- verhuizingen
- welke boodschappen kreeg je mee:

o van je moeder
o van je vader

Bij overlijden van vader
- hoe oud was je toen je vader overleed en hoe oud waren je broers/zusters toen
- hoe heb je dit ervaren en hoe ging je daar mee om
- wat betekende dat in je leven
- hoe reageerde de omgeving en hoe ging je daar mee om
- hoe kijk je daar op terug

Bij echtscheiding van ouders
- hoe oud was je toen je ouders scheidden en hoe oud waren je broers/zusters toen
- hoe heb je dit ervaren en hoe ging je daarmee om
- wat betekende dat in je leven
- had je vader nog invloed op je leven en hoe dan
- hoe reageerde de omgeving en hoe ging je daar mee om
- hoe kijk je erop terug

Werkende moeder
- wat voor werk deed je moeder
- heb je haar wel zien werken en wat zag je toen
- hoe heb je het werken van je moeder als dochter ervaren
- waren er andere voorbeelden van werkende moeders in je omgeving
- hoe reageerde de omgeving en hoe ging je daar mee om
- wat betekende het werken van je moeder voor je leven

Combinatie arbeid en zorg
- hoe zag een dag er uit
- hoe combineerde je moeder haar werk en de zorg voor haar kinderen
- hoe heb je dat als dochter ervaren

Leven in eenoudergezin
- was de afwezigheid van een vader van invloed op je leven
- wat betekende dat dan
- waren er andere voorbeelden van eenoudergezinnen in je omgeving
- hoe reageerde de omgeving en hoe ging je daar mee om
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Eigen huwelijk, relaties
- wanneer getrouwd
- met wie:

o achtergronden
Kinderen

- aantal kinderen; jongens, meisjes
- wanneer geboren

Onderwijs 
- welke opleidingen heb je gevolgd
- welke richtingen en hoe tot deze keuze gekomen

Werk
- wanneer ben je begonnen met werken
- welke drijfveren om te werken
- wat voor soort werk deed, welke functies en waar
- hoe tot deze keuze gekomen
- gewerkt tijdens huwelijk, relatie
- gewerkt na geboorte kinderen

Geloof, levensovertuiging
- waren je ouders kerkelijk, gelovig
- was dit van invloed toen je moeder weduwe werd/scheidde/ging werken
- hoe dan
- is geloof, levensovertuiging, kerk van invloed geweest op je eigen leven
- hoe dan

Levensthema’s en levenspatronen
- welke patronen zie je in je eigen leven
- welke levensthema’s zie je
- is er sprake van intergenerationele patronen
- wat wil je overdragen aan je kinderen

Betekenis kostwinnerschap moeder voor dochter
- als je terugkijkt op het kostwinnerschap van je moeder, wat is dan de belangrijkste 

betekenis hiervan geweest
- hoe is dit tot uitdrukking gekomen
- hoe kijk je hier nu op terug
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BIJLAGE 6

DE TRANSCRIPTIES

Voor dit onderzoek zijn alle mondelinge levensverhalen volledig getranscribeerd. De interviews 
zijn opgenomen met een digitale recorder. Daardoor kon ik de interviews met enige vertraging 
afspelen. Bij het verwerken van de interviews heb ik de volgende stappen genomen. Allereerst heb 
ik de interviews woordelijk uitgeschreven. Naast de letterlijke tekst heb ik ook aangetekend als 
vrouwen emoties uitten tijdens het interview en wanneer er sprake was van vocale reacties. 
Tijdens en na het uitwerken van de transcripten plaatste ik de teksten in kleur, aan de hand van de 
belangrijkste thema’s die voortkwamen uit de vraagstelling. Zo werd alles wat met werk te maken 
had met “geel” gearceerd en opleidingen in “geel en cursief ”. Alle verhalen die betrekking hadden 
op de combinatie arbeid en zorg werden met “roze” gearceerd, verhalen over geloof werden “grijs” 
gekleurd en over waarden in “grijs en cursief ”. Uitspraken waarin terugblik en refl ectie in voorkwa-
men werden “donkerblauw” gemaakt en intergenerationele patronen werden in “donkerblauw en 
cursief ” geplaatst. Stukken die gingen over de reden voor het kostwinnerschap werden “lichtblauw” 
gemaakt. Tot slot werden fragmenten over inkomsten in “cursief zonder kleur” gezet. Ook zette ik 
uitspraken en passages die volgens mij zeer belangrijk waren en soms verscholen zaten in de tekst, 
direct in “vet”.


