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SAMENVATTING

Dit oral history onderzoek gaat over alleenstaande moeders die in de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw kostwinner waren en de levensloop van hun dochters. De 
centrale vraagstelling luidt: hoe was de situatie van weduwes, gescheiden en on-
gehuwde moeders als kostwinner in de jaren vijftig en welke intergenerationele 
betekenis had het kostwinnerschap van deze moeders voor de levensloop van hun 
dochters? 
 Dit onderzoek is gebaseerd op levensverhalen van dertien moeders (zeven ge-
scheiden moeders, vijf weduwes en één ongehuwde moeder) en 34 dochters (ze-
ventien dochters met een jong overleden vader, zestien dochters van gescheiden 
ouders en één dochter van een ongehuwde moeder). De weduwes uit dit onderzoek 
hadden hun man, onverwacht of na een lang ziekbed, op jonge leeftijd verloren. 
De gescheiden moeders waren meestal na een turbulente periode van confl icten ge-
scheiden. En de ongehuwde moeder uit dit onderzoek ontdekte tijdens haar zwan-
gerschap dat de vader van haar kind al getrouwd was. 
De levensverhalen van deze vrouwen vormen in belangrijke mate de waarde van dit 
onderzoek. Tijdens het vertellen van de levensverhalen kon ingegaan worden op 
de persoonlijke ervaringen van de vertellers, hun drijfveren, afwegingen en keuzes. 
Daardoor kan meer diepgang, dynamiek en kleur in de levens van de vertellers ont-
staan. Naast het verhaal over hun feitelijke levensloop, vormden de refl ecties van de 
vrouwen op hun eigen leven en de manier van vertellen een extra bron van kennis. 
Voor dit onderzoek is een prosopografi sche benadering gevolgd, waarbij rond ver-
schillende thema’s “groepsportretten” van moeders en dochters zijn gevormd.
 
In de jaren vijftig werd het belang van het gezin en van de gezinsarbeid van vrou-
wen sterk benadrukt. De man als kostwinner was de norm en moeders zorgden 
voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Alleenstaande moeders als 
kostwinner en hun dochters vormden een minderheid. Naar deze groep is nog geen 
specifi ek onderzoek verricht. 
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 Echtscheiding werd in de jaren vijftig afgewezen, vooral als er jonge kinderen in 
het gezin waren. Met name kerken stonden hier afwijzend tegenover. De geschei-
den moeders uit dit onderzoek werden geconfronteerd met schande en sociale uit-
sluiting. Ze weken af van de sociale en morele normen in die tijd en werden daarom 
zelf ontweken. De gescheiden moeders waren teleurgesteld en verontwaardigd als 
ze hiermee geconfronteerd werden, maar hielden deze gevoelens voor zichzelf. Ze 
probeerden de afwijzende reacties uit hun omgeving te ontlopen.
 De weduwes uit dit onderzoek werden na het overlijden van hun man goed 
opgevangen. Ze ontvingen veel steun uit hun omgeving. De sociale omgeving be-
moeide zich soms ongevraagd met de weduwes, waardoor zij af en toe het idee 
kregen dat ze zich moesten verantwoorden. Soms echter bleef de steun die zij ver-
wachtten achterwege en de weduwes uitten dan openlijk hun verontwaardiging.

Na het wegvallen van hun man werden de moeders geconfronteerd met een sterke da-
ling van inkomsten. Dit was de oorzaak voor hun kostwinnerschap. Weduwes kregen 
weinig of geen pensioen en ook alimentatiegelden voor gescheiden moeders waren 
meestal zeer gering. In de jaren vijftig waren er nauwelijks fi nanciële voorzieningen 
voor alleenstaande moeders met jonge kinderen. De enkele moeders, die tijdelijk wel 
gebruik maakten van fi nanciële hulp hebben dit als zeer vernederend ervaren. 
 De moeders gingen aan het werk in een tijd dat er sprake was van een krappe 
arbeidsmarkt. De werkzaamheden van de moeders varieerden van laaggeschoold 
werk tot werk waarvoor een opleiding op middelbaar of hoger niveau was vereist. 
De moeders vertelden over werk dat nu niet meer als zodanig bestaat. Veel werk 
werd nog handmatig verricht, maar in hun levensverhalen klonken ook ontwikke-
lingen in hun werk door.
 In de literatuur wordt regelmatig de nadruk gelegd op de achtergestelde positie 
van werkende vrouwen in de jaren vijftig. Dit onderzoek laat zien dat er in die tijd 
ook vrouwen waren die zich hiertegen verzetten. De moeders streden voor hoger 
loon, betere arbeidsomstandigheden of stelden grenzen aan hun dienstbaarheid. Zij 
verkeerden hierbij in een eenzame positie, zonder voorbeelden in hun omgeving.
 Duidelijk wordt dat de moeders zich bij hun strijd lieten leiden door de om-
standigheden waarin ze verkeerden. Wanneer ze zich in een afhankelijke positie 
bevonden, volgden zij de richtlijnen van de werkgever. Maar wanneer moeders zich 
minder afhankelijk voelden, probeerden ze zaken naar hun hand te zetten. Zij ko-
zen er nadrukkelijk voor om zich niet als slachtoff er op te stellen en benadrukten, 
dat zij erin slaagden hun strijd veelal met succes te voeren. 
 Opmerkelijk is voorts hoe sommige moeders carrière maakten. Ze waren in dat 
geval de eerste vrouw die een leidinggevende positie innam. Als reactie hierop kre-
gen ze soms te maken met tegenwerkende krachten. 
 Terwijl de moeders werkten vanuit extrinsieke arbeidsmotivatie, werken om de 
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kost te verdienen, is in hun verhalen juist ook intrinsieke arbeidsmotivatie te horen. 
De moeders kijken veelal met trots en voldoening terug op hun kostwinnerschap. 
Zij verbinden dit meestal met het feit dat hun kinderen goed terecht zijn gekomen. 
Sommige moeders beschouwen het kostwinnerschap als een mogelijkheid om zich-
zelf te ontplooien. 

Toen de moeders kostwinner werden, moesten ze een oplossing vinden om hun 
werk met de zorg voor hun kinderen te combineren. Huishoudelijk werk was in de 
jaren vijftig nog een tijdrovende bezigheid en er waren weinig voorzieningen voor 
kinderopvang. 
 In de levensverhalen komen vijf oplossingen van de moeders naar voren om hun 
werk met de zorg voor hun kinderen te combineren. Sommige kinderen werden 
“sleutelkind”, anderen werden opgevangen door familie of buren, soms kwam er 
oppas thuis, sommige moeders organiseerden hun werk in en om het huis en en-
kele moeders brachten hun kinderen naar een crèche of kindertehuis. Gescheiden 
moeders maakten vooral gebruik van de oplossing “sleutelkind”, terwijl weduwes 
het meest voor de oplossing “werk in en om het huis” kozen. 
 De ervaringen van de moeders en dochters met deze oplossingen zijn heel di-
vers, soms ook hebben moeder en dochter eenzelfde oplossing verschillend ervaren. 
Over de oplossing “sleutelkind” zijn regelmatig negatieve ervaringen te horen en de 
enkele moeders die tijdelijk kozen voor de oplossing “kindertehuis” hebben dit als 
zeer negatief ervaren. Over de drie andere oplossingen zijn zowel positieve, neutrale 
als negatieve bevindingen te horen. Regelmatig blijkt dat niet zozeer de oplossing 
op zich, maar de persoonlijke invulling hiervan door de moeder bepalend was voor 
de ervaringen van de dochters. 
 Tijdgebrek wegens de dubbele belasting van de moeders klinkt in veel levensver-
halen van dochters door. Maar als moeders samen met hun kinderen activiteiten 
ondernamen, zijn daar altijd liefdevolle herinneringen aan verbonden. Voorts wordt 
duidelijk dat verschuivende familierollen, waarvoor in de literatuur wordt gewaar-
schuwd, meestal geen problemen voor de dochters opleverden. Dochters hechtten 
zich ook aan familieleden die een andere rol vervulden dan hun oorspronkelijke 
familierol en hebben hier regelmatig positieve herinneringen aan. Daartegenover 
staat dat dochters die een zorgende rol voor hun moeder of het gezin hadden, re-
gelmatig nadelen noemden. Maar ook dan blijkt de persoonlijke invulling hiervan 
door de moeder bepalend te zijn.  
 Dit onderzoek laat tevens zien hoe de dochters wegens de vaak langdurige afwe-
zigheid van hun moeder al op jonge leeftijd voor situaties werden geplaatst waarin 
ze zelfstandig moesten handelen. Uit hun levensverhalen blijkt hoe omstandighe-
den waar zij zelf niet voor hadden gekozen, maar waar ze wel door gevormd zijn, 
maakten dat zij al vroeg mondig én heel vroeg volwassen waren.
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Het wegvallen van de vader vormde een ingrijpende gebeurtenis in de levens van de 
dochters uit dit onderzoek. Ze groeiden daarna op in een eenoudergezin met een 
moeder aan het hoofd als kostwinner en vormden evenals hun moeder een uitzon-
dering in hun omgeving.
 Voor de dochters met een jong overleden vader betekende zijn overlijden een 
keerpunt in hun leven. De vorm waarin sommige dochters hun levensverhaal ver-
telden, zoals het ontbreken van een chronologische volgorde en het vergeten van 
delen uit het leven, bevestigt hoe ingrijpend het verlies van hun vader was. Doch-
ters voelden zich in de steek gelaten, kregen soms te maken met verlatingsangst of 
voelden zich onveilig. Gevoelens van schaamte en schuld kregen soms een andere 
invulling dan in de literatuur is beschreven. Het verdriet over het verlies van de 
vader kon hun hele leven doorwerken en kwam in wisselende vormen naar boven.
Uit de levensverhalen wordt tevens duidelijk hoe tijdgebonden opvattingen over 
het omgaan met emoties zijn. Wegens het taboe op het uiten van emoties in de 
jaren vijftig kon verdriet soms niet in het gezin gedeeld worden. Voor de dochters 
kon dit leiden tot sociaal isolement in het gezin.
 Dochters van gescheiden ouders maakten voorafgaand aan de echtscheiding 
veelal een turbulente tijd met confl icten en spanningen door. Regelmatig is ver-
ontwaardiging over het gedrag van vaders te horen. Nadat hun vader het gezin 
had verlaten, moesten de dochters de relatie met hun ouders, in het bijzonder met 
de vader, opnieuw vorm geven. De meeste vaders verdwenen naar de achtergrond 
en kunnen omschreven worden als “divorce-deactivated fathers”. Maar regelmatig 
bleef er een bijzondere band tussen vader en dochter bestaan, een band die soms 
diepe emoties kon oproepen. Voor de dochters kon dit betekenen dat zij soms twee 
keer van hun vader afscheid namen: toen hun vader het gezin verliet en na zijn 
overlijden. 
 De dochters hebben het opgroeien in een gezin zonder vader heel verschillend 
ervaren. Dochters werden soms geconfronteerd met stigmatisering door hun om-
geving. Sommige dochters legden een verband tussen het opgroeien in een gezin 
zonder vader en een “zachte” levenshouding, maar anderen benadrukten juist dat 
zij door zijn afwezigheid een zelfstandige houding en zelfvertrouwen hebben gekre-
gen. Soms hadden dochters moeite met autoritaire mannen of benadrukten ze dat 
de afwezigheid van hun vader leidde tot beperkingen in de ontwikkeling van hun 
vrouwzijn. De levensverhalen maken bovenal duidelijk dat de gevolgen van het 
wegvallen van de vader in de jeugdjaren heel lang kunnen doorwerken.  
 
De dochters waren als kind meestal sterk betrokken bij het werk van hun moeder 
en hebben regelmatig gedetailleerde herinneringen aan haar werk. Ook daardoor 
namen zij een afwijkende positie in ten opzichte van hun leeftijdgenoten. De doch-
ters kenden vaak de werkplek van hun moeder en haar collega’s en hebben herin-
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neringen aan haar werkzaamheden. Ze benadrukten haar grote inzet op haar werk 
en vertelden regelmatig dat hun moeder goed was in haar vak. Ze hebben meestal 
veel waardering voor hun werkende moeder en zijn trots op haar.
 Maar dochters hebben ook negatieve associaties met het kostwinnerschap van 
hun moeder. Dit kwam tot uiting als zij benadrukten hoe hard hun moeder moest 
werken en als ze vertelden over de vermoeidheid van hun moeder wegens haar dub-
bele belasting. Zij benadrukten regelmatig ook de eenzaamheid in hun jeugd en het 
gemis aan gezelligheid. Soms werden dochters door hun moeder ingeschakeld om 
mee te werken. Vooral oudste thuiswonende dochters moesten hun moeder regel-
matig helpen als haar werk in of bij huis was. Dit kon leiden tot belemmeringen in 
ontplooiingskansen voor dochters. 
 Het kostwinnerschap van de moeders was ook van invloed op het latere leven 
van de dochters. De dochters hadden ervaren dat hun moeder in een situatie te-
recht was gekomen dat zij zelf de kost moest verdienen. Dochters hielden daar in 
hun eigen leven ook rekening mee. Soms ook waarschuwden moeders hun dochter 
voor dit risico. 
 Daarnaast gaven de moeders het voorbeeld van fi nanciële zelfstandigheid aan 
hun dochters mee. Veel dochters hebben in hun jeugdjaren gezien dat werken van-
zelfsprekend is. Ze willen in hun eigen leven ook zelf geld verdienen en streven naar 
fi nanciële onafhankelijkheid. 
 Voor veel dochters was hun moeder ook een voorbeeld om werk en zorg voor 
kinderen te combineren. Zij hadden meegemaakt dat dit mogelijk is en schrok-
ken daar in hun latere leven niet voor terug. Maar voor sommige dochters was 
hun moeder juist een negatief voorbeeld. Zij hadden negatieve ervaringen met het 
kostwinnerschap van hun moeder en de wijze waarop hun moeder arbeid en zorg 
combineerde en kozen er nadrukkelijk voor om het voorbeeld van hun moeder niet 
te volgen.
 
De levensloop van de dochters wijkt, afgezien van de bijzondere positie die zij in 
hun jeugd innamen, ook in hun latere leven af van die van hun leeftijdgenoten. 
 Zij gingen allereerst op relatief jonge leeftijd van school. Geld verdienen was 
vaak de reden om de school verlaten. Het inkomen van de dochters was nodig 
om het gezinsinkomen aan te vullen. Sommige dochters brengen het vroegtijdig 
schoolverlaten in verband met onrust in het gezin en gebrek aan stimulans. Het 
kwam ook voor dat dochters jong van school moesten om hun moeder te assisteren 
bij haar werk. 
In tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen blijkt voorts dat het opleidingsni-
veau van de dochters bij het verlaten van het voltijds onderwijs regelmatig lager 
was dan dat van hun moeder. Dat geldt in het bijzonder voor de dochters van 
gescheiden ouders.
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 Het tweede patroon waarin de dochters afwijken van hun leeftijdgenoten is het 
doorleren op latere leeftijd. Veel dochters pakten als volwassene weer een studie op 
en maakten volop gebruik van de uitbreiding van het volwassenenonderwijs in die 
jaren. Ze volgden vooral kwalifi cerende opleidingen, terwijl hun leeftijdgenoten 
toen vaker niet-kwalifi cerend onderwijs volgden. Veel dochters behaalden zo een 
aanzienlijk hoger opleidingsniveau dan het niveau waarmee ze in hun jeugdjaren 
het voltijds onderwijs verlieten. 
 De dochters gingen veelal jong aan het werk. De meeste dochters stopten met 
werken na de geboorte van hun eerste kind en gingen later, als de kinderen ouder 
waren, weer aan de slag. Sommige dochters bleven doorwerken. Soms kregen ze als 
werkende moeder met jonge kinderen te maken met weerstanden. 
 De dochters moesten evenals hun moeder hun werk met de zorg voor hun kin-
deren combineren. In hun oplossingen hiervoor klinken regelmatig ervaringen uit 
hun jeugd door. Sommige dochters met negatieve ervaringen in hun jeugdjaren 
kozen ervoor om niet te werken zo lang de kinderen klein waren of om hun werk zo 
in te richten dat er altijd iemand thuis was om voor de kinderen te zorgen. Andere 
dochters, met min of meer positieve ervaringen met het combineren van werk en 
zorg door hun moeder, volgden het voorbeeld van hun moeder of maakten gebruik 
van voorzieningen voor kinderopvang.
 De opmerkelijke carrières van de dochters vormen het derde patroon waarin zij 
afwijken van hun leeftijdgenoten. Terwijl in de literatuur over de arbeidspositie van 
vrouwen in de leeftijdsgroep van de dochters benadrukt wordt dat vrouwen toen 
weinig kansen hadden om carrière te maken, blijkt uit de levensverhalen van de 
dochters dat er in hun loopbaan regelmatig een aanzienlijke opgaande lijn te zien is.
 Het vierde patroon waarin de dochters afwijken van hun leeftijdgenoten is hun 
relatiepatroon: de gemiddelde leeftijd waarop ze trouwden is iets lager en de doch-
ters scheidden vaker. 

In de levensverhalen van de moeders en dochters zijn diverse intergenerationele 
patronen herkenbaar. Allereerst is er het intergenerationele patroon van eenou-
derschap waarover zowel moeders als dochters vertelden. De moeders vertelden 
regelmatig over hun “voormoeders”, die een of meerdere generaties terug ook ge-
confronteerd werden met eenouderschap en kostwinnerschap. 
 Opvallend is hoe deze patronen een verschillende functie in levensverhalen lij-
ken te vervullen. Zo vertelden enkele gescheiden moeders en de ongehuwde moe-
der heel uitgebreid over deze patronen in hun familiegeschiedenis. De intergene-
rationele patronen van eenouderschap en kostwinnerschap in hun familie zouden 
dan een referentiekader voor hun eigen echtscheiding kunnen vormen.  De wedu-
wes vertelden in tegenstelling tot de gescheiden moeders slechts terloops over de 
intergenerationele patronen van eenouderschap en kostwinnerschap in hun fami-
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liegeschiedenis. Zij vergeleken hun eigen situatie met die van hun verweduwde 
voormoeders en benadrukten veel meer de zorgen.
 Ook in de levensverhalen van de dochters is het intergenerationele patroon van 
eenouderschap herkenbaar. Relatief veel dochters zijn zelf gescheiden, dat geldt in 
het bijzonder voor de dochters van gescheiden ouders. De dochters brengen de rela-
tionele problemen die leidden tot hun echtscheiding in verband met een gebrek aan 
voorbeelden van echtelijke rollen, het voorbeeld van eenouderschap en kostwinner-
schap van hun moeder en een streven naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. 
 Het intergenerationele patroon van beroepsarbeid is een tweede patroon dat in 
de levensverhalen zichtbaar wordt. Moeders leggen regelmatig een verband met 
hun voormoeders, die evenals zij de kost moesten verdienen. Ook bij de dochters 
wordt het intergenerationele patroon van kostwinnerschap zichtbaar. Alle dochters 
gingen na hun echtscheiding zelf de kost verdienen, terwijl in die tijd gescheiden 
moeders met jonge kinderen vaak “bijstandsmoeder” werden. Ze hadden in hun 
jeugdjaren meegemaakt dat betaald werk en zorgtaken te combineren zijn. Toen ze 
alleen kwamen te staan, kozen ze er dan ook voor om zelf de kost te verdienen.
 Het derde intergenerationele patroon wordt zichtbaar in de levenshouding en 
waarden die van moeder op dochter overgaan. De waarden van de moeders kun-
nen omschreven worden als extrinsieke of instrumentele, self-oriented waarden. 
Het zijn waarden die er op gericht zijn om te overleven, terwijl hun leeftijdgenoten 
vooral intrinsieke, niet-instrumentele en altruïstische, other-oriented waarden aan 
hun kinderen mee wilden geven. De waarden die de moeders benadrukten, wijken 
dus duidelijk af van die van hun leeftijdgenoten. 
 De moeders slaagden er in om na het wegvallen van hun man met veerkracht 
hun leven zelf vorm te geven. Ze hebben ervaren dat tegenslagen er zijn om over-
wonnen te worden en gaven dit ook aan hun kinderen mee. Deze veerkracht van 
de moeders werd ook een eigenschap van de dochters in hun eigen leven, wanneer 
ze geconfronteerd werden met tegenslagen.
 Dit onderzoek laat tevens zien dat patronen ook doorbroken kunnen worden. De 
dochters hertrouwden, in vergelijking met de moeders, veel vaker na de echtschei-
ding van hun eerste man. Ook zetten ze zich in om, na een echtscheiding, het con-
tact tussen hun kinderen en de vader van hun kinderen in stand te houden. En veel 
dochters benadrukten bij hun kinderen het belang van studeren op jonge leeftijd. 
Ook wordt duidelijk hoe het maatschappelijk klimaat jegens eenouderschap en 
kostwinnerschap is veranderd. Terwijl de moeders nog geconfronteerd werden met 
sociale beperkingen, werden de dochters hier veel minder door gehinderd.

In de levensverhalen is regelmatig sprake van agency. Moeders en dochters voelden 
zich niet slachtoff er van omstandigheden, maar laten duidelijk horen hoe zij hun 
leven zelf vorm gaven. Uit de levensverhalen van de moeders blijkt hoe zij, na het 
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wegvallen van hun man, met veerkracht hun leven zelf vorm gaven. Ze lieten zich 
niet weerhouden door heersende normen voor moeders met jonge kinderen, wer-
den kostwinner voor hun gezin en combineerden met wisselend succes hun werk 
met de zorg voor hun kinderen. Dit onderzoek laat tevens zien hoe de negatieve 
gevolgen van het wegvallen van de vader veelal op de lange termijn hersteld werden. 
Veel dochters herkenden en benutten tweede kansen die zich aandienden en had-
den hiervan in hun latere leven profi jt. 


