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I NLEIDING

Moeders en dochters
Je was onderdeel van een lange keten van moeders en dochters. Sinds
mensenheugenis werden gebruiken, tradities, kennis, voorschriften,
verboden, taboes, denkbeelden en vaak ook kapsels van moeder op
dochter doorgegeven. Het was dan wel geen gevangenis, maar je werd
als vrouw behoorlijk ingeperkt.
Zoals onze moeders wilden wij het niet. Geen slaaf van het huishouden, niet elk jaar een kind, niet in alles afhankelijk zijn van je man.
Het waren onze generaties die de keten – soms hardhandig, vaak met
veel plezier – doorbraken.
Eerst gooiden de dochters het haar los, namen de pil en wierpen
hun bh in het vuur. Niet veel later zaten hun moeders op een VOScursus te emanciperen. De man werd begin jaren zeventig officieel
uit zijn functie als wettelijk hoofd van het gezin ontheven.
Wij profiteerden van de vrijheid die ontstond door de tijdgeest.
De scholen werden gemengd, de liefde kon opbloeien.
Wij groeiden op in woelige tijden toen alles anders werd.
In dit boek zie je een stukje van die jeugd terug.
We wensen je veel kijk- en leesplezier,
Heleen Tichler en Annelies van Grinsven
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IN

DE WIEG GELEGD ...

Hoera, een meisje!
We waren in de wieg gelegd om moeder te worden, ijverig het
huis schoon te houden, eenvoudige doch voedzame maaltijden te
koken voor man en kinderen, sokken te stoppen, truien te breien,
met de hand enorme bergen was te verzetten en elke cent
twee keer om te draaien.
Daar hadden wij dus helemaal geen zin in. We ontpopten ons
tot vrijgevochten meiden die de wereld veroverden en definitief
van aanzien veranderden, behendig surfend op de toppen van de
tweede emancipatiegolf.
Maar zover was het nog niet. Eerst moesten we nog een tijdje in
het strenge keurslijf dat onze ouders voor ons hadden klaargelegd.
En in die oude kinderwagen waar al een heel regiment neefjes en
nichtjes mee was rondgereden.

Voorbehoedsmiddelen
mochten niet en waren
alleen stiekem onder de
toonbank verkrijgbaar.
Periodieke onthouding
dan maar? Dat betekende zo goed als zeker
dat er periodiek weer
een nieuw kindje kwam.
Daar hielp geen moedertjelief aan.
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F LESJE

OP ...

Ineens was er dan dat
nieuwe zusje of broertje.
Moeder was in de buik
gepikt door de ooievaar,
of het kind was uit de
rodekool gekomen. De
schokkende waarheid
hoorde je pas heel veel
later van vriendjes of
vriendinnetjes.
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... LAAT

JE RIJDEN

11

J ONG
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GELEERD ...

ZE

ZEGT MAMA TEGEN ME

Toekomstperspectief
De wereld was nog overzichtelijk. Een meisje ging na de lagere
school naar de huishoudschool of in uitzonderlijke gevallen naar
de mulo. Een paar jaar werken in de fabriek of op kantoor en dan
trouwen en kinderen krijgen. We werden speels op onze toekomst
voorbereid met poppen die in de loop der jaren steeds realistischer
gedrag vertoonden. Het begon met echt haar, oogjes die open en
dicht konden en al gauw konden ze mama zeggen, lopen en zelfs
plassen.
We reden ze rond in poppenwagens en leerden ze alles wat we zelf
van onze moeders hoorden of afkeken.
Steeds realistischer werden
de poppen, maar borsten kregen ze pas toen Barbie op de
markt verscheen.
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P OPPENMOEDERTJE
De poppen leken niet
meer op die van vroeger. Plastic en kunststof
veroverden de markt en
verruimden de mogelijkheden. Toch deelden ze
bijna allemaal een rozige
vleeskleur.
Je kon je poppen vertroetelen en verwennen,
maar ze ook onbarmhartig straffen. Of in
een drieste bui hun haar
knippen. De almacht
die moeder ook over jou
had.
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L OPENDE

KOPREGEL
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K EN

JE

B ARBIE

Je kon helemaal opgaan
in Barbies wereld. Al
was het maar bij het
vriendinnetje dat er zo
veel had en die de kleertjes gewoon uit de winkel kreeg. Gelukkig dat
oma zo handig was met
de naaimachine en af
en toe tijd had voor de
kleinkinderen. Dan kon
je Barbie een gehaakt
stolaatje omhangen, van
mohairwol. Het vleugje
chic dat in het dagelijks
leven zo vaak ontbrak.
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