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Samenvatting 
 

Meisjesboeken van na de Tweede Wereldoorlog kennen een weinig literaire status. Over het 

algemeen wordt aangenomen dat de plot in deze boeken bijna volledig om liefde draait. Deze 

studie over tien meisjesboeken uit de periode 1945-1970 wijst uit dat dit beeld genuanceerder 

ligt. Vanaf 1945 ontwikkelen zich twee stromingen binnen de meisjesliteratuur. Enerzijds is er 

oppervlakkige literatuur waarin zelfreflectie en ontwikkeling bij de hoofdpersoon ontbreken. 

Anderzijds verschijnen er ontwikkelingsromans waarin juist die innerlijke groei centraal staat. 

Auteurs van deze ‘betere’ meisjesboeken schipperen tussen zorgzaamheid als gewenste karakter-

eigenschap van het meisje en haar vrijheid autonome keuzes te maken. In de loop der jaren wint 

het onafhankelijksheidsdenken terrein, parallel aan ontwikkelingen op het gebied van vrouwen-

emancipatie in de samenleving. De gelijkheid tussen man en vrouw neemt toe en er verschijnen 

meer studerende en werkende (getrouwde) vrouwen. Tussen deze meisjesboeken en de realiteit, 

bestaat slechts een wereld als verschil. De boeken algemeen afdoen als traditionele, oppervlakkige 

meisjesliteratuur, doet vele van hen tekort.  
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Voorwoord 
 

Een voorwoord is voor veel mensen ‘dat stukje dat ik altijd oversla’. Toch wil ik het schrijven. 

Omdat ik wegens ziekte lang heb gedacht dat het voltooien van deze scriptie een prestatie was die 

buiten mijn bereik lag. Na twee jaar kon ik weer aan de slag en die scriptie ligt er nu. Over een 

onderwerp dat mij veel plezier heeft gebracht en waar ik met enthousiasme aan gewerkt heb. 

Meisjesboeken zijn voor veel mensen – ja, voornamelijk vrouwen – een ontspannen herinnering 

aan vroeger tijden; toen ze het zich nog konden en durfden veroorloven om met een boek in een 

hoekje te kruipen. De maatschappelijke relevantie van dit onderwerp lijkt daardoor al gauw te 

ontbreken. Toch kunnen deze boeken ons kennis brengen; juist over vroegere tijden. Daarom ben 

ik het KinderBoekenHuis dankbaar dat zij haar collectie voor onderzoek beschikbaar heeft 

gesteld. Iedere donderdag vond ik in de museum-bibliotheek mijn werkplek en waren de mede-

werkers bereid tot hulp en het delen van expertise. Er werden grote koeken en grote koppen thee 

– want koffie lust ik niet – naar mijn bureau gebracht. Er moest tenslotte ‘wel goed voor de 

studentes gezorgd worden’. Waarvoor mijn onuitsprekelijke dank. 

 Mijn grootste dank gaat uit naar mijn man. Frederik, zonder jouw liefdevolle hulp en toe-

wijding was ik nooit zo sterk uit die twee jaren gekomen. Bedankt dat je me hebt gesteund, soms 

zelfs letterlijk hebt gedragen en dat je er nu bent om net zo blij met dit moment te zijn als ik ben. 

Er zijn nog vier mensen die ik niet ongenoemd wil laten. Jonna, het was spannend om na twee jaar 

weer met werken en studeren te beginnen. Jij hebt die overgang voor mij gemakkelijker gemaakt 

door de prettige samenwerking waaruit vriendschap kon ontstaan. Mam, met jou deel ik mijn 

liefde voor meisjesboeken. Een van de eerste bakvisromans die ik las toen ik ongeveer elf jaar oud 

was, kwam uit jouw boekenkast en was nog van jouw moeder geweest. Samen zijn we met veel 

plezier naar Nieuwerkerk aan den IJssel gereisd, opzoek naar nieuwe meisjesboeken om te lezen. 

Martine en Huib, jullie hebben ons hier zo gastvrij ontvangen dat ik er regelmatig met een warm 

en dankbaar gevoel aan terugdenk. Dat moment, die enorme stapel boeken waar ik mee thuis-

kwam, markeerde het begin van mijn scriptie. Met veel enthousiasme heb ik me op het onderwerp 

meisjesromans gestort en ik heb van het onderzoeksproces genoten. Ik vind het bijna jammer dat 

het nu voltooid is. 

 

 

Yolanda Haan Leinenga 

 

22 juni 2017 

Groningen 
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Inleiding  
 

In april 2016 schreef Sylvia Witteman in het Volkskrant Magazine een lofzang op meisjesboeken. 

Op oude meisjesboeken. Op hoe heerlijk het is je behaaglijk te wentelen in de sfeer van het boek 

en je in te leven in het overzichtelijke leven van de heldin.1 Aanleiding voor dit artikel was het 

verschijnen van een ander nostalgisch geïnspireerd werk: Meisjesboeken van weleer. Wat Joop, 

Polly, Pitty, Pat en Ann zo leuk maakt van Kristine Groenhart. Zij maakte een trip down memory 

lane naar de meisjesboeken van haar jeugd, in een poging erachter te komen wát het is dat deze 

boeken zo aantrekkelijk maakt. Recenter dan het stuk van Witteman en het boek van Groenhart 

verscheen er een biografie van de hand van Monica Soeting. Onderwerp van aandacht was Cissy 

van Marxveldt, schrijfster van enkele van de meest bekende boeken in het genre meisjesliteratuur. 

Deze uitgave bracht op haar beurt een reeks krantenartikelen en recensies op gang waaronder in 

Trouw en het Nederlands Dagblad. Meisjesboeken zijn ‘oud’, ‘gedateerd’, ‘stigmatiserend’ of 

‘onfeministisch’ en toch! Toch hebben ze ook in deze eeuw nog een enorme aantrekkingskracht 

op een groot deel van bevolking. Moeders geven meisjesboeken uit haar eigen jeugd en die van 

háár moeder door aan hun dochters, waardoor weer een nieuwe generatie kennismaakt met het 

fenomeen meisjesliteratuur.  

 

KinderBoekenHuis 
Er zijn zovele boeken binnen dit genre verschenen, dát er ook heel wat door te geven valt. In het 

Groningse Winsum staat het KinderBoekenHuis. Een museum annex bibliotheek dat een collectie 

van 30.000 kinderboeken beheert, verschenen tussen 1770 en het heden. Een groot deel van de 

planken wordt in beslag genomen door, jawel, meisjesboeken. Deze museumbibliotheek is feitelijk 

het resultaat van het levenswerk van één vrouw, historisch sociologe Toos Saal-Zuurveen. Voor 

haar studie naar het kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen heen zocht en kreeg zij vele 

kinderboeken. De collectie groeide dusdanig dat er een heel nieuw pand nodig was om deze in 

onder te brengen. Er werd een stichting opgericht die verantwoordelijk werd voor de collectie en 

die zich na het overlijden van Toos Saal-Zuurveen tot op heden over haar nalatenschap ontfermt. 

Vanuit deze stichting is er nu de wens de grote collectie dichter bij de bezoeker te brengen. Op dit 

moment treft men een prachtige ruimte vol met oude boeken aan, maar de verhalen achter de 

boeken blijven vaak verborgen achter de vele boekruggen. Om deze verhalen van de plank te 

krijgen en gemakkelijker te kunnen ontsluiten voor geïnteresseerden, heeft de stichting het 

KinderBoekenHuis met de volledige collectie beschikbaar gesteld voor onderzoek. Het onder-

havige onderzoek is dan ook tot stand gekomen deels door en voor het KinderBoekenHuis. Het 

heeft mede tot doel een deel van de collectie uit te lichten en haar opnieuw onder de aandacht te 

brengen. In het afsluitende hoofdstuk zal daarom worden stilgestaan bij wat dit onderzoek voor 

het KinderBoekenHuis kan betekenen. 

Dit onderzoek concentreert zich rondom meisjesliteratuur. Zoals gezegd vormt zij een niet 

gering deel van deze nalatenschap van Toos Saal-Zuurveen. Nu is meisjesliteratuur een groot 

begrip dat een ruime tijdspanne omvat. Ook in het KinderBoekenHuis zijn er boeken te vinden 

van zeker honderdvijftig jaar oud en boeken die pas deze eeuw verschenen zijn. Gedurende deze 

periode is er veel veranderd. De maatschappij, maar ook het meisjesboek heeft zich aan 

verandering onderhevig getoond. Onderzoek naar de ontwikkeling van het meisjesboek in de 

                                                             
 
1 Witteman, 24. 
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eerste helft van de twintigste eeuw wijst erop dat er met het verstrijken van de jaren meer 

aandacht kwam voor de persoonlijke ontwikkeling van de hoofdpersonen in deze boeken.2 

Sommige zaken bleken echter nauwelijks veranderd met als voornaamste voorbeeld het 

huiselijke ideaal dat gestalte kreeg in huwelijk en moederschap. Dit was onlosmakelijk verbonden 

met de opvattingen over de vrouw; haar vrouwelijkheid, haar positie in de samenleving, haar 

Bijbels geïnspireerde functie van moeder en echtgenote. In onderzoeken vanaf de jaren zeventig 

wordt er een verschuiving gesignaleerd van meisjesboeken naar zogenoemde probleemboeken 

en blijkt er in toenemende mate niet meer gesproken te worden van meisjesliteratuur, maar van 

jeugd- of adolescentenliteratuur. Ook hier hebben ontwikkelingen op het gebied van vrouwen-

emancipatie een rol gespeeld, met voorvechtsters van modernere meisjesboeken als Miep 

Diekmann en An Rutgers van der Loeff. Naar de tussenliggende periode, van 1945 tot 1970, blijkt 

in verhouding echter maar weinig onderzoek te zijn gedaan. Niettemin er, getuige ook de collectie 

van het KinderBoekenHuis, in deze periode vólop meisjesromans verschenen. In dit onderzoek 

staat derhalve de volgende vraag centraal:  

 

Hoe heeft het meisjesboek zich ontwikkeld tussen 1945 en 1970 en hoe verhoudt deze 

ontwikkeling zich tot de opvattingen over de rol, positie en geaccepteerde eigen-

schappen van vrouwen gedurende deze periode? 

 

Antwoord op deze vraag zou kunnen bijdragen aan een nu nog ontbrekende schakel in de kennis 

die er over meisjesliteratuur bestaat. Het geeft een beter inzicht in de ontwikkelingen van dit 

specifieke literaire genre en mogelijke invloeden van maatschappelijke veranderingen daarop. 

Om de vraag te beantwoorden is er allereerst een corpus samengesteld van tien meisjesboeken 

die een representatie bieden van meisjesliteratuur in de onderhavige periode. Deze boeken zijn 

alle tien langs dezelfde meetlat gelegd, die de overeenkomsten en verschillen in weergave van de 

vrouwelijke hoofdpersonen en haar omgeving blootlegt. 

 

Corpus 
Het corpus van meisjesboeken moest aan een aantal eisen voldoen. Allereerst moeten de boeken 

verspreid over de periode ’45-’70 zijn verschenen om überhaupt iets van ontwikkeling te kunnen 

vaststellen. Een heel concrete eis daarbij is dat bekend is in welk jaar het boek voor het eerst is 

uitgegeven. In veel boeken staat echter geen druk en geen jaartal vermeld. De catalogus van het 

KinderBoekenHuis vermeldt alleen de jaartallen wanneer die in het boek zelf staan geprint. Om 

welke druk het gaat, blijft dan onzeker. Ook bronnen als de catalogus van de Koninklijke 

Bibliotheek, het Centraal Bestand Kinderboeken of websites van de verschillende uitgevers 

bieden niet altijd een oplossing. Een groot deel van de beschikbare meisjesboeken valt door een 

gebrek aan exacte datering af.  

Het corpus moet ook een realistisch beeld geven van de beschikbare én gelezen boeken in 

die tijd. Van ieder boek afzonderlijk is het lastig te bepalen hoe populair het was. Van de 

schrijvers/schrijfsters is dat eenvoudiger. Veel bekendheid genoten, in willekeurige volgorde, 

Arja Peters, Miep Diekmann, Fenna Feenstra, Anneke Bloemen, Freddy Hagers en Leni Saris. In 

veel lijsten zijn ook de namen van Nel van der Zee, Max de Lange-Praamsma, Hans Borrebach, 

Netty Koen-Conrad, Mien van ’t Sant, Esther Hagers, Betty van der Plaats en Mimi van den Heuvel 

opgenomen. Dat de meeste van deze schrijvers zeer productief waren, getuigt de collectie van het 

                                                             
 
2 Couweleers, 56. 
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KinderBoekenHuis. Van ieder van hen is daar een grote verzameling boeken aanwezig. Dat is 

tevens de derde eis. Daar dit onderzoek aan het KinderBoekenHuis verbonden is, dient het 

betrekking te hebben op boeken die daar aanwezig zijn. De laatste voorwaarde is dat het boeken 

betreft die geschreven zijn voor meisjes niet jonger dan twaalf en niet ouder dan zestien jaar. 

Speciaal opgenomen in het corpus als eerbetoon aan de vrouw die aan de wieg stond van het 

KinderBoekenHuis, is een meisjesboek van de hand van Toos Saal-Zuurveen. Voor dit specifieke 

boek geldt dat het (nog) niet in de huidige collectie is opgenomen, maar wel voldoet aan de eisen 

van beschikbare verschijningsinformatie en de leeftijdscategorie van de beoogde doelgroep.  

 Bovenstaande overwegingen meegenomen, is het volgende corpus samengesteld: 

 

 

Auteur Titel Jaar Uitgever Leeftijd 

Hans Borrebach Madeleine erft een Kostschool 1947 
Nederlandse 

Boekenclub 
 

Miep Diekmann Anders is niet altijd beter 1954 Westfriesland 12 – 15 jaar 

Fenna Feenstra Het recht van de ander 1959 
Van Holkema 

en Warendorf 
 

Freddy Hagers Zeg jij ’t maar Marjolein 1956 Kluitman 14 – 16 jaar 

Netty Koen-Conrad Als je 1000 weken bent 1949 Westfriesland 12 – 15 jaar 

Max de Lange-

Praamsma 
Goud-Elsje verlooft zich 1948 Callenbach 12 – 15 jaar 

Mien van ’t Sant 
Mieke… De vrije vogel laat 

zich niet vangen 
1969 De Eekhoorn  

Leni Saris Toen kwam jij, Annemarie! 1965 Westfriesland 12 – 15 jaar  

Nel van der Zee Pam krijgt een vader 1963 Westfriesland 12 – 15 jaar 

Toos Zuurveen Vlinder in het net 1966 Westfriesland 12 – 15 jaar 
 

Tabel 1: Corpus 

 

 

Weergegeven in een tijdbalk ziet de spreiding er als volgt uit: 
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Op één na vallen deze boeken in de online catalogus van de Koninklijke Bibliotheek onder dezelfde 

code: 1505 bed Opvoeding en onderwijs; [Kinderlectuur] → Kinderlectuur → Kinderboeken → 

Nederlands. De uitzondering is Mieke… De vrije vogel laat zich niet vangen. Dit boek ontbreekt in 

de KB-collectie. Het is samen met de andere boeken wel opgenomen in de catalogus van het 

Centraal Bestand Kinderboeken. Alle boeken uit het corpus worden in deze catalogus onder het 

genre meisjesboeken geschaard, wederom op Mieke… De vrije vogel laat zich niet vangen na. Dat 

boek valt onder het genre schoolverhalen. Het voorafgaande en hierop volgende deel vallen echter 

wel onder meisjesboeken. Dat maakt het aannemelijk dat ook dit boek als meisjesboek gezien kan 

worden.  

Veel boeken kennen daarnaast een leeftijdsindicatie die tussen de twaalf en zestien ligt. 

Voor de volledigheid staat er bij het boek van Nel van der Zee nog vermeld dat het “een boek voor 

grotere meisjes” betreft en bij de boeken van Miep Diekmann, Leni Saris en Toos Saal-Zuurveen: 

“roman voor oudere meisjes”. – Waarbij opgemerkt dat de laatste van deze drie die toevoeging 

alleen krijgt in de catalogus van de KB en niet in die van het CBK. – Over de boeken van Hans 

Borrebach en Fenna Feenstra wordt in geen van beide catalogi nadere informatie verstrekt. De 

gemene deler van het genre meisjesboek en de codering in de KB-catalogus biedt echter 

voldoende grond om deze boeken toch in het corpus op te nemen. 

 

Werkwijze 
Het meetinstrument dat is gebruikt om de meisjesboeken te analyseren, is ontleend aan het 

proefschrift van Harold van Dijk: ‘In het liefdeleven ligt gansch het leven’. Van Dijk formuleert vijf 

vragen naar de representatie van vrouwen:3 

 

1. Hoe wordt het uiterlijk van vrouwfiguren beschreven? 

2. Welke conclusies zijn er te trekken aangaande hun karakter en drijfveren? 

3. Welke eigenschappen worden toegekend aan personages en welk beeld krijgt de lezer van 

hun persoonlijkheid op grond van het geheel van hun daden en belevenissen? 

4. Hoe is de interactie met de overige figuren en welke contrasten zijn er tussen de figuren? 

5. Is de ruimtewerking van belang: in welke ruimtes bewegen figuren zich hoofdzakelijk en 

hoe wordt de ruimte gewaardeerd? 

 

Hierop volgend legt Van Dijk een link tussen de representatie van de romanpersonages enerzijds 

en het thematische niveau van het werk anderzijds. Deze link is gebaseerd op het idee dat de 

weergave van de romanfiguren logisch voortkomt uit de visie van waaruit de auteur het werk 

vormgeeft. 

 

Een verhaal presenteert niet alleen een aantal figuren in interactie, het drukt ook 

steeds een bepaalde visie uit. Evenals de uitbeelding van de figuren ‘meehelpt’ aan 

het tot stand komen van die thematische inhoud, kleurt het gedachtegoed van de 

roman de representatie van de onderdelen en dus ook die van de figuren.4 

                                                             
 
3 Van Dijk, 13-14. 
4 Van Dijk, 14. 
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In het eerdergenoemde onderzoek naar de ontwikkeling van meisjesromans in de eerste helft van 

de twintigste eeuw zijn de vijf voornoemde vragen van Van Dijk eveneens als uitgangspunt voor 

het analysemodel gebruikt. Ilse Couweleers heeft ze voor dat onderzoek omgevormd tot:5 

 

1. Hoe wordt het uiterlijk van de personages beschreven? 

2. Welke karaktereigenschappen worden er aan de personages toegekend? 

3. Welk beeld krijgt de lezer van hun persoonlijkheid op grond van hun daden en beleve-

nissen? 

4. Welke conclusies kunnen er worden getrokken wat betreft de drijfveren van de perso-

nages? 

5. In welke ruimtes begeven de hoofdpersonages zich en hoe wordt die ruimte gewaardeerd? 

6. Hoe verloopt de interactie met de andere personages en welke contrasten met het hoofd-

personage zijn er zichtbaar? 

 

De voornaamste aanpassing van Couweleers zit hem in het uit elkaar trekken en deels weer 

samenvoegen van de oorspronkelijke vragen twee en drie. Omwille van de eenduidigheid en 

continuïteit, wordt deze omvorming ook in dit onderzoek gehandhaafd. De thematische inhoud 

van het werk heeft Couweleers in haar analysemodel niet opgenomen. Wel besteedt ze in haar 

laatste paragraaf aandacht aan de boodschap van de verschillende boeken. Hiermee toont ook zij 

dat de visie van de auteur geen onbelangrijk gegeven is als het gaat om ontwikkeling in 

meisjesboeken. Voor dít onderzoek is daarom een zevende vraag opgesteld: 

 

7. Welke visie spreekt er uit de representatie van de romanpersonages zoals die uit voor-

gaande vragen naar voren is gekomen? 

 

De genoemde vragen leiden tot antwoorden die zich concentreren op de weergave van vrouwen, 

zowel wat betreft hun karakter en toegekende eigenschappen als de rol die zij op zich nemen dan 

wel toebedeeld krijgen binnen de omgeving waarin zij verkeren en de positie die zij innemen in 

de fictieve samenleving van het verhaal. Gezamenlijk kunnen deze antwoorden een beeld geven 

van de mogelijke ontwikkelingen die het meisjesboek gedurende vijfentwintig jaar heeft 

ondergaan.  

 

Opbouw van de tekst 
Onderzoek naar meisjesliteratuur bevindt zich op het snijvlak van twee onderzoeksterreinen. 

Waar de inhoud gebaat is bij een cultuurgeoriënteerde benadering, vereist de verschijningsvorm 

een literaire inslag. Beide onderdelen zullen aan bod komen alvorens de analyseresultaten van 

het onderzoek te bespreken. In het eerste hoofdstuk wordt er stil gestaan bij het fenomeen 

meisjesroman. Enkele aannames en begrippen die aan dit onderzoek ten grondslag liggen, zullen 

vastgesteld en afgebakend worden zodat duidelijk is waarover gesproken wordt. Daarnaast is het 

goed om te weten wat het vertrekpunt is, wanneer er over ontwikkeling gesproken wordt. Zo-

doende zal er aandacht worden besteed aan wat de meisjesroman inhoudt anno 1945 en hoe hij 

op dat punt gekomen is. Om uiteindelijk iets te kunnen zeggen over de verhouding van de 

werelden binnen de boeken en eventuele ontwikkelingen daarin ten opzichte van de wereld en 

haar ontwikkelingen daarbuiten, wordt er in het tweede hoofdstuk een historisch overzicht 

                                                             
 
5 Couweleers, 5. 
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geschetst van de jaren 1945-1970. Een aantal algemeen maatschappelijke omwentelingen wordt 

hierin meegenomen, maar voornamelijk richt dit overzicht zich op de veranderingen die zich in 

het denken over vrouwen en dientengevolge in de praktijk hebben voorgedaan. In het derde 

hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten besproken worden aan de hand van de zeven hier-

boven genoemde analysevragen om in het laatste hoofdstuk de balans te kunnen opmaken. Hier 

wordt de conclusie besproken en wordt er nogmaals een koppeling gemaakt met het Kinder-

BoekenHuis. De praktische betekenis van dit onderzoek voor de stichting zal hier nader vorm 

krijgen. 

 In de bijlages zijn van ieder meisjesboek een samenvatting en een overzicht van de in dit 

onderzoek genoemde romanpersonages opgenomen. Lezing hiervan alvorens aan hoofdstuk drie: 

Ontwikkelingen in het meisjesboek, te beginnen, kan leiden tot een beter overzicht en beter begrip 

van de besproken analyseresultaten.  
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Meisjesromans 
 

Het genre meisjesromans is er allerminst een dat zich binnen vastomlijnde kaders laat vatten. 

Maatschappelijke ontwikkelingen gedurende de afgelopen eeuw hebben de vorm en inhoud ervan 

veranderd. Enigszins afhankelijk van het tijdvak circuleren er synoniemen als bakvisromans, 

adolescentenromans, jeugdromans en probleemromans.6 Begrippen die hetzelfde, maar soms 

toch net iets anders lijken te betekenen. Het feit dat er geen absolute consensus bestaat over wat 

een meisjesroman is, bemoeilijkt het debat erover. Bijkomend probleem is dat de aandacht 

voornamelijk naar slechts twee specifieke periodes uitgaat. Veel is er gezegd en geschreven over 

de bakvisboeken die voor 1945 zijn verschenen. Veel is er ook gezegd en geschreven over de 

probleemboeken die zich ontwikkeld hebben vanaf begin jaren zeventig. Weinig informatie is er 

in verhouding echter over meisjesboeken die verschenen in de periode 1945-1970, de periode die 

dit onderzoek omvat.  

 Om überhaupt op zoek te kunnen gaan naar een antwoord op de onderzoeksvraag, is het 

noodzakelijk eerst enkele zaken omtrent de meisjesroman nader te duiden. Alvorens op de inhoud 

van de meisjesroman in te gaan, zal de aandacht uitgaan naar begripsomschrijving en de algemene 

kenmerken van het genre. Vervolgens zullen de ontstaansgeschiedenis en luttele informatie die 

beschikbaar is over de periode na 1945 worden beschreven. 

 

Inhoud en kenmerken van de meisjesroman 
Meisjesromans zijn er in soorten en maten. Er zijn de vrolijke, luchthartige, tamelijk oppervlakkige 

boeken voor de bakvisleeftijd, er zijn boeken meer serieus van toon voor de wat oudere meisjes 

en er zijn combinaties van beide.7 De leeftijd van de geïntendeerde doelgroep speelt hierbij een 

rol, evenals de leeftijd van het meisje dat de hoofdrol speelt in het verhaal.  

 

Leeftijd van de bakvis 

Twee veelvoorkomende synoniemen voor het meisjesboek en haar hoofdpersoon, zijn bakvis-

roman en bakvis. Twee termen die tegenwoordig minder bekendheid genieten dan vroeger, maar 

in de literatuur over meisjesboeken nog veelvuldig gebruikt worden. Om in ieder geval binnen de 

kaders van dit onderzoek onduidelijkheid hieromtrent weg te nemen, is enige aandacht voor deze 

begrippen op zijn plaats. 

De bakvis kan worden gezien als een vooroorlogs equivalent van de vrouwelijke adoles-

cent.8 Aan het eind van negentiende eeuw kwam er ruimte voor een adolescente leeftijdsfase, die 

zich bevond tussen de kindertijd en volwassenheid. Industrialisatie en wetgeving vanuit de over-

heid waren er debet aan dat dit fenomeen zich in alle lagen van de bevolking zou doorzetten.9 Deze 

periode bood ruimte voor lichamelijke en geestelijke rijping en kende als belangrijkste vraag die 

naar de eigen identiteit.10 Tegenwoordig zouden we over deze leeftijdsfase kunnen spreken in 

termen van puberteit. Hoewel de leeftijd en omschrijving van de bakvis, de adolescent en de puber 

dicht bij elkaar liggen, zijn er verschillen. De Van Dale omschrijft deze drie als volgt:11 

                                                             
 
6 Van Lierop-Debrauwer en Bastiaansen-Harks, 20. 
7 Holtrop, 411; Schmitz, 46. 
8 Ros, “Bakvissen waren we,” 12. 
9 Ghesquière, 12. 
10 Van Lierop-Debrauwer en Bastiaansen-Harks, 20. 
11 Den Boon en Geeraerts, 284, 79, 2817. 
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Bakvis: meisje tussen de veertien en de zeventien jaar (vaak met de bijgedach-

te: giechelig, stoeierig, onervaren) 

 ≈ pubermeisje 

 

Adolescent: jongere van ca. 15 tot 20 jaar 

 

Puber: jongen of meisje in de periode van de puberteit 

 

Puberteit: levensperiode waarin de geslachtsrijpheid intreedt en zich ontwikkelt  

 

Waar de puberteit zich al vanaf een jaar of elf kan manifesteren, worden de bakvis en de adoles-

cent ingedeeld in de tweede helft van de tienerjaren. Bakvisboeken zouden in dit licht gericht zijn 

op de wat oudere meisjes van ongeveer veertien tot en met zeventien jaar. Dit komt overeen met 

de karakterisering van een zeventienjarige vrouwelijke romanfiguur als bakvis, door Toos Zuur-

veen.12 Dit strookt echter niet met de opvattingen van Aukje Holtrop, die de tamelijk luchthartige 

bakvisboeken tegenover de serieuzere boeken voor oudere meisjes plaatst.13 Bakvisboeken 

wáren oorspronkelijk: boeken voor oudere meisjes. Zelf zegt Holtrop over de oorzaak van deze 

verwarring dat bakvisboeken waren bedoeld voor één bepaalde leeftijdscategorie: vroeger voor 

oudere meisjes, vanaf veertien/vijftien jaar, maar die leeftijd is in de loop der jaren gezakt. Een 

verklaring voor de oorspronkelijke leeftijd vindt zij in de aanname dat de liefdesperikelen in de 

boeken niet voor jonger publiek geschikt werden geacht, vanwege het opwindende karakter van 

de romantiek.14 Kinderen vertonen echter steeds eerder kenmerken van jeugdigen15 en de jeugd 

lijkt steeds eerder rijp. Naarmate de decennia voorbij glijden, verschuift de leeftijdsgrens dus naar 

beneden. De bakvisboeken die vroeger slechts geschikt werd geacht voor meisjes van veertien 

jaar en ouder worden nu met gemak gelezen door meisjes van een jaar of elf of jonger nog.16 Dit 

maakt de weg vrij voor serieuzere boeken voor oudere meisjes. 

 Wat het leeftijdsvraagstuk vooral illustreert, is de organische betekenistoekenning van het 

begrip bakvis- dan wel meisjesroman. Door de jaren heen is er sprake van een maatschappelijke 

verschuiving die het rechtvaardigt om van een bakvisroman te spreken wanneer het meisjes, 

lezeressen en protagonisten, van vijftien jaar en jonger betreft, en van een ‘roman voor oudere 

meisjes’ wanneer de geïntendeerde leeftijd dertien à veertien jaar of ouder is. Nu in de huidige tijd 

het onderscheid tussen beide categorieën minder duidelijk te maken blijkt en wellicht ook minder 

relevant is, vallen beide subgenres samen onder de noemer ‘meisjesroman’. Deze overkoepelende 

term omvat boeken voor meisjes tussen de 12 en 17 jaar en staat centraal in dit onderzoek. 

 

Kenmerken van de meisjesroman 

Omdat er zoals gezegd weinig onderzoek gedaan is naar meisjesboeken uit de naoorlogse decen-

nia, is het wetenschappelijke beeld dat van meisjesromans circuleert voornamelijk gebaseerd op 

vooroorlogse boeken. Hoewel deze boeken onderling, uiteraard, sterk kunnen verschillen, kennen 

zij een aantal gemene delers die als het ware het startpunt in 1945 formuleren, waarvandaan dit 

onderzoek vertrekt.  

                                                             
 
12 Zuurveen, 574. 
13 Holtrop, 411. 
14 Holtrop, 418. 
15 Ghesquière, 69. 
16 Holtrop, 418. 
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Staande in de boekenkast is het meisjesboek onder meer herkenbaar aan: 17 

 

- De titel, deze bevat vaak het woord ‘meisjes’ of de naam van de hoofdpersoon met een 

toevoeging die al veel van het verhaal weggeeft  

- Ondertitels als ‘meisjesroman’ of ‘roman voor oudere meisjes’ 

- Een omslag waarop een meisje alleen of een heel groepje meisjes, prominent aanwezig is 

- Het feit dat het in veel gevallen onderdeel uitmaakt van een serie 

 

Aan de binnenkant van het kaft is het aantal overeenkomsten nog vele malen groter. Zo is er altijd 

sprake van een heldin met een aantrekkelijk uiterlijk wier, meesttijds, alledaagse belevenissen de 

rode draad van het verhaal vormen, speelt het verhaal zich af in de betere milieus, is er een duide-

lijke scheiding tussen goed en kwaad, bevinden naast vrouwen ook mannen zich in vaste rolpa-

tronen, is het vertelperspectief zo gekozen dat het identificatie vanuit de lezeres vergemakkelijkt 

en kent het verhaal een goed einde dat bestaat uit een huwelijk en wellicht zelfs moederschap.18 

Om te beginnen is het belangrijkste kenmerk altijd: de heldin. Meestal is zij een vlotte 

meid, jongensachtig, sportief, eerlijke en quasi-onverschillig. De typische bakvis. Helma van 

Lierop-Debrauwer en Neel Bastiaansen-Harks beschrijven haar uitgebreider wanneer ze stellen 

dat de bakvis een hart van goud heeft, rechtvaardig is en solidair met degenen van wie zij houdt, 

dapper en rebels is en een hekel heeft aan aanstellerij.19 Ze heeft een aantrekkelijk uiterlijk en is 

vaak de leider van haar groepje vriendinnen. Met deze club deelt ze haar belevenissen op school, 

soms haar prille werkervaringen en, in enkele gevallen, de beslommeringen van het huiselijk 

leven. Haar wederwaardigheden zijn vaak alledaags, en daardoor herkenbaar, en de jonge vrou-

welijke hoofdpersoon (ver)draagt ze immer zoals de meeste jonge meiden ze zouden willen 

dragen: als een heldin. Wat het is dat een heldin tot heldin maakt, wordt door Jetske Bilker treffend 

verwoord. Zij omschrijft haar als een meisje dat niet op haar mondje is gevallen, van aanpakken 

weet en recht door zee is. Dat over het algemeen vlot en modern is, maar niet té modern. Stuk voor 

stuk zijn deze meisjes behulpzaam zonder te klagen. Onzelfzuchtigheid doet het goed. Daarbij 

blijkt het zelfstandig verwerken van problemen zonder anderen daarmee lastig te vallen een hoog 

scorende eigenschap. De heldin heeft een goed humeur waar anderen zich aan op kunnen trekken 

en is steeds een zonnetje voor haar omgeving.20 Tegelijk blijven de heldinnen in de betere meisjes-

boeken herkenbaar voor haar publiek. Hoe kranig en stoer ook, ook zij kent onzekere momenten 

met gevoelens van twijfel over zichzelf en haar omgeving.21  

 Deze omgeving is er vaak een die gesitueerd is in de betere klassen van de samenleving. 

Vader is onderwijzer of zelfs bankier en er is geld genoeg voor de jongedame om de hbs te bezoe-

ken en, wanneer dit maatschappelijk verantwoord wordt geacht, verder te studeren. Een auto en 

de dienstmeid kennen een vanzelfsprekende aanwezigheid en het eten van taartjes of het geven 

en bezoeken van fuiven dan wel dancings zijn enkele veelgeproefde geneugten van het leven. In 

dit leven wordt de hoofdpersoon uiteraard niet alleen vergezeld door haar vriendinnen(-club). 

Een vaste rol lijkt weggelegd voor de aanbeden, geplaagde of soms grenzeloos geminachte leraar 

                                                             
 
17 Ghesquière, 158; Holtrop, 411; Van Lierop-Debrauwer, “Het bestaansrecht van meisjesliteratuur,” 115. 
18 Holtrop, 411; Van Lierop-Debrauwer, “Het bestaansrecht van meisjesliteratuur,” 115. 
19 Van Lierop-Debrauwer en Bastiaansen-Harks, 39; Ros en De Jonckheere, 253. 
20 Bilker, 40-43. 
21 Ros, “Bakvissen waren we,” 13.  



18 

 
 

of lerares.22 Vaak is dit een schooldocent, maar ook niet zelden een bijlesjuf die de bakvis klaar 

moet stomen voor haar diploma en haar verdere leven.  

 Welhaast onmisbaar in het meisjesboek is de antiheldin. De contrabakvis. Zij geeft gestalte 

aan de tegenstelling tussen goed en kwaad. Deze nuf is “in meer of mindere mate egoïstisch, 

aanstellerig, zwak, onbegrepen, snobistisch, nerveus, hecht grote waarde aan uiterlijkheden, zoals 

afkomst, manieren en schoonheid en sleept zich kwijnend en ontevreden het boek door.”23 In alles 

blijkt zij de tegenpool van de oprechte, vrolijke hoofdpersoon. Haar aanwezigheid maakt de bakvis 

met haar bakvisachtige eigenschappen nog vele malen aantrekkelijker dan zij al is. Pamela 

Pattynama brengt echter te berde dat de nuf niet alléén maar een negatieve versie van de vrouw 

voorstaat. Zij vervult een dubbelzinnige functie daar zij eveneens de eigenschappen vertegen-

woordigt die mannen in de eerste helft van de twintigste eeuw in hun vrouw wensten terug te 

vinden; eigenschappen waar de bakvis naar zou moeten streven: aanpassingsvermogen, gehoor-

zaamheid, netheid en het vermogen haar klasse hoog te houden.24 De scheiding tussen goed en 

kwaad blijkt hiermee nog niet zo duidelijk als hij schijnt. Veel hangt hierin uiteraard af van de 

periode waarin het boek geschreven is en de boodschap die het uit wil dragen.  

 Net als het karakter van de nuf, staan ook de mannelijke personages in meisjesboeken in 

verband met contemporaine opvattingen over gewenste eigenschappen en gedrag. Hun karakter-

tekening lijkt echter wel een stuk eenduidiger te zijn dan die van de nuf. In vrijwel alle meisjes-

romans, hoe feministisch of vooruitstrevend ook, blijft de man ongeveer dezelfde. Vader en/of 

aanstaande echtgenoot vervullen de rol van betrouwbare volwassene. Zij zijn de ‘goeien’: liefde-

vol, betrouwbaar, onafhankelijk en met een sterk karakter en een sterke wil.25 Daartegenover 

staan de ‘slechten’. Mannen die o zo aantrekkelijk zijn, maar een verderfelijke invloed op de jonge-

dames hebben. Die veel beloven, maar weinig waarmaken. Gelukkig geldt echter: “hoe meer 

bakviselementen het vrouwelijke personage rijk is, hoe beter de maatschappelijke status, het 

karakter en het uiterlijk van haar toekomstige levenspartner”26 zijn.  

De stereotypie die opgaat voor de mannelijke personages, lijkt eveneens op de loer te 

liggen voor de dames zelf als het om hun eindbestemming gaat: de positie van echtgenote en, 

indien gegeven, het moederschap. Nu zijn er ook meisjesboeken waarin deze levensfase in het 

geheel niet aan de orde komt; die slechts de schoolgaande periode beschrijven of alleen een tipje 

van de sluier oplichten door een mogelijke verloving in het vooruitzicht te stellen. In de meeste 

boeken is evenwel het krijgen van een levenspartner een vast gegeven. Het is lang niet altijd zo 

dat de zoektocht naar een gemaal het centrale verhaal van het boek vormt, maar het huwelijk als 

gelukkig eindstation, van het boek althans, is een vanzelfsprekendheid waar de meeste meisjes-

romans in meegaan.  

Wat al de bovenstaande ingrediënten extra aantrekkelijk en begrijpelijk maakt, is het 

vertelperspectief waarin ze worden opgediend. Vaak is in meisjesboeken sprake van een ik-

verteller. Deze in directe rede sprekende ik-figuur vergemakkelijkt het identificatieproces vanuit 

de lezeres27 en versterkt dier band met de hoofdpersoon.28 Extra treffend is dan de tegenstelling 

wanneer de heldin in de directe rede spreekt en de antiheldin niet of nauwelijks zelf aan het woord 

                                                             
 
22 Holtrop, 415. 
23 Schmitz, 62. 
24 Pattynama, 19. 
25 Holtrop, 411. 
26 Schmitz, 55. 
27 Holtrop, 415. 
28 Van Lierop-Debrauwer en Bastiaansen-Harks, 39. 
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komt.29 Middels focalisatie en vertelperspectief wordt de lezeres zo nadrukkelijk in de richting 

van het juiste rolmodel gewezen. Datzelfde principe geldt wanneer niet de directe rede, maar de 

vrije indirecte rede wordt gebruikt. Beide perspectieven stellen de lezeres in staat mee te gaan 

met de gedachten van de hoofdpersoon. In de vrije indirecte rede is het dikwijls onduidelijk wie 

er aan het woord is, de verteller of het personage zelf. Op die manier kan de auteur vrij gemakke-

lijk bepaalde opvattingen overbrengen en de lezeres in de juiste (gewenste) richting sturen.30  

Naast het vertelperspectief kan ook de verschijningsvorm bijdragen aan het vergroten van 

identificatiemogelijkheden. Briefromans en een dagboekstijl waren decennialang geliefde keuzes 

van schrijfsters. Beide “versterken het quasi-onthullend karakter [van het gekozen vertelperspec-

tief] waardoor de identificatie sterker aan de lezeres wordt opgedrongen.”31 

 

Geschiedenis van het meisjesboek  
In 1945 was de meisjesroman een fenomeen dat al zeker een halve eeuw oud was en in vooraf-

gaande jaren een ongekende bloei had doorgemaakt. Enerzijds was er gedurende deze jaren 

weinig aan het genre veranderd. Anderzijds hadden maatschappelijke ontwikkelingen hun 

uitwerking ook in deze boeken niet gemist. Met de grote vlucht die het meisjesboek had genomen 

na haar succesvolle entree, was er ook de nodige kritiek gekomen. Aan zowel de ontwikkelingen 

als die kritiek zal in deze paragraaf aandacht worden besteed. Aansluitend wordt kort stilgestaan 

bij enkele zaken die wél reeds bekend zijn over het meisjesboek van na de Tweede Wereldoorlog. 

 

De Tomboy en de New Edwardian Girl  

Nederlandse schrijfsters hadden zich tot het genre laten inspireren door collega-schrijfsters uit 

onder andere Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten. In de VS was rond de eeuwwisseling 

de New Woman opgestaan. Een strijdster voor vrouwenrechten, initiatiefrijk en met professionele 

ambities. In haar kielzog ontpopte zich de tomboy die gezien werd als haar adolescente voor-

loper.32 In Nederland kreeg deze tomboy een equivalent in de bakvis die eveneens zelfstandiger 

en mondiger was dan voor een jong meisje gewoon was, maar die zich op de drempel van volle 

wasdom nog altijd had aan te passen aan de huidige moraal. 

 In Engeland ontstond ongeveer gelijktijdig de ‘New Edwardian Girl’ ofwel ‘Modern Girl’. Zij 

“beantwoordde aan de behoefte van het lezende meisjes om onderwijs te volgen en deel te nemen 

aan, het door mannen bepaalde, maatschappelijke leven.”33 Zij had een jongensachtig voorkomen 

en met haar entree gaf zij het startsein voor de komst van een nieuw subgenre binnen de meisjes-

literatuur, dat in Nederland veel navolging kreeg: de kostschoolroman. Zo stond er een nieuw type 

meisje op in de meisjesboeken. Hoewel deze nog vol moraliserende levenslessen stonden en de 

eerste bakvissen niet zelden “in hun hart buitengewoon oppassende kleine vrouwen”34 waren, 

waren de boeken leesbaar, spannend en vrolijk.35 En buitengewoon aantrekkelijk. 

 

                                                             
 
29 De Raat, 50. 
30 Ghesquière, 165. 
31 ibid. 
32 Van Lierop-Debrauwer, “Tomboys en flappers,” 3. 
33 Schmitz, 49. 
34 Holtrop, 412. 
35 ibid. 
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De emanciperende bakvis 

De bakvis deed dus haar intrede als romanfiguur op wie nieuwe ideeën en sociale posities konden 

worden geprojecteerd. Toch moest zij zich conformeren aan de maatschappelijke visie op jonge 

vrouwen. Hoewel Nederland sterk verzuild was en deze visie van zuil tot zuil nog enigszins kon 

verschillen, behelsde hij onder andere dat vrouwen uit de gegoede klasse niet hoefden te werken. 

Dat er steeds meer protagonisten in meisjesromans toch op zoek gaan naar een baantje of te 

maken krijgen met andersoortige strubbelingen, kan worden uitgelegd als de crisis die in de loop 

der jaren dertig ook in de hogere kringen voelbaar wordt.36 Tegelijkertijd kan het worden opgevat 

als teken van stille emancipatie. De heldin krijgt een kans zichzelf en de wereld te leren kennen. 

Deze kennismaking breidt zich verder uit naar andere terreinen. Er komen meer studerende pro-

tagonisten en de onderlinge verhoudingen met leeftijdsgenoten van het andere geslacht worden 

losser en frequenter. 

Veel van deze veranderingen in de karakterschets en omgeving van de papieren bakvis, 

gaan net als in de werkelijke wereld niet gepaard met groots vertoon, maar geleidelijk aan. 

Nieuwigheden en verschuivingen die binnen het genre optreden, zijn meestal een reactie op 

veranderingen die reeds in de samenleving gaande waren. Net als de meeste jeugdboeken tonen 

meisjesboeken zich hiermee eerder trendvolgers dan trendsetters.37 Langzaamaan worden de 

rokken korter, de vormen van amusement moderner en de taal losser. Naaikransjes en picknicks 

maken plaats voor schoolclubs en fuifjes, wandeltochten worden verruild voor fietstochten en 

autoritten. En “wat eerst ‘ongehoorzaamheid in de school’ is, wordt later ‘pretmaken in de klas’ 

en heet tegen 1940 al ‘herrieschoppen’. Wat omstreeks 1900 ‘romantische gevoelens’ werd 

genoemd, heet twintig jaar later ‘innige liefde’ en weer twintig jaar verder ‘verliefdheid’.”38 Want 

hoewel de setting verandert, blijft de strekking van het gemiddelde meisjesboek wel ongeveer 

hetzelfde: het jonge schoolgaande meisje komt in haar puberteit, gedraagt zich in sommige 

gevallen als een goed en gehoorzaam voorbeeld voor haar lezeressen, maar zet zich vaker in meer 

of mindere mate af tegen haar omgeving; door weliswaar goed te doen, maar niet altijd even 

gehoorzaam. Het is een periode in haar leven als de toekomstige vrouw die doet denk aan de 

rumspringa die gebruikelijk is bij Amish en Mennonieten in de Verenigde Staten. Veel is in deze 

levensfase toegestaan en geoorloofd, mits de bakvis in kwestie voor aanvang van het volwassen 

leven maar blijk geeft van evenwichtigheid en aanvaarding van haar lotsbeschikking. Deze ligt 

bijna zonder uitzondering in de handen van een geschikte en rechtvaardige man. Dat zij 

vervolgens na haar huwelijk stopt met werken, ligt geheel in lijn met de toenmalige maatschap-

pelijke opvattingen. In de samenleving was dit toentertijd voor vrouwen in ambtelijke dienst zelfs 

nog wettelijk verplicht. Aan samen door het leven gaan werd in zijn algemeenheid meer waarde 

en geluk toegekend dan aan werkend door het leven gaan.  

Dat haar einddoel vrijwel altijd hetzelfde is, wil niet zeggen dat alle boeken rondom dit 

thema gecentreerd zijn. De bloemlezing van Wim Hora Adema in Meisjes blijven meisjes blijven 

meisjes toont boeken die geschreven zijn rond uiteenlopende kwesties. De liefde staat in deze 

boeken helemaal niet zo centraal. “Vaak duikt de echtgenoot in spe als een duveltje uit een doosje 

pas aan het eind van het verhaal op.”39 Dit maakt het beeld van de trouwlustige bakvis genuan-

ceerder dan op het eerste oog lijkt.   
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Kritiek op de meisjesroman: oppervlakkigheid troef versus socialisatieproces 

Hoewel haar enorme populariteit iets anders zou doen vermoeden, is parallel daaraan kritiek op 

meisjesboeken altijd prominent aanwezig geweest. De eerste kritiek ontstond vrij snel na het 

verschijnen van de eerste meisjesboeken,40 werd in vrijwel ongewijzigde vorm in 1945 nog steeds 

geuit en wordt ook nu nog door veel onderzoekers onderschreven. Een belangrijk deel van deze 

kritiek concentreert zich rondom het meisjesboek als oppervlakkige vorm van vermaak; rolbeves-

tigend, geestdodend, zoet en sentimenteel en het nodigt zijn lezeressen slechts uit “tot een vlucht 

in een wereld van rozengeur en maneschijn.”41 Zij wordt veelal verketterd als ongeloofwaardig, 

slecht geschreven en met weinig aandacht voor de ernst des levens.42 Al in 1906 uitte Mathilde 

Wibaut-Berdenis van Berlekom kritiek op de oppervlakkigheid in veel meisjesboeken die zich 

bijna allemaal concentreren rond het thema (niet-)trouwen: 

 

Bescheidenheid, nederigheid, onderdanigheid, dat zijn de deugden die de meisjes 

tot vervelens toe worden opgedrongen in de vele boeken die voor echte meisjes-

boeken doorgaan. O, dat oppervlakkige in die lectuur, wat een kwaad doet het aan 

de meisjes. Kracht en flinkheid om zich in het moeilijke leven staande te houden, 

dat hebben onze meisjes nu toch wel in de eerste plaats noodig.43 

 

Daarnaast is het bezwaar dat de aansluiting bij de werkelijkheid waar veel meisjes in leven ont-

breekt.44 Zo zijn de milieus waarin de boeken zich afspelen niet de kringen waarin het gemiddelde 

meisje zich begeeft en is er ondanks de alom aanwezige romantiek van ook maar enige toespeling 

op seksualiteit bijvoorbeeld geen sprake. 

De gemene deler in deze meisjesboeken is aanpassingsvermogen van het opgroeiende 

meisje en de zoektocht naar een man die uitloopt in een huwelijk dat garantie biedt voor een 

gelukkige en rustige verdere levensloop. De beelden zoals die van zowel vrouw als man gecreëerd 

worden, zijn star en gestoeld op traditionele waarden. Noemde Wibaut al bescheidenheid, nede-

righeid en onderdanigheid als gewenste kwaliteiten voor een vrouw, daar kan in dezelfde adem 

zachtmoedigheid, opofferingsgezindheid en bereidwilligheid en tevredenheid in het volbrengen 

van huishoudelijke taken aan toegevoegd worden. De maatschappelijk-pedagogische rol die de 

moraliserende meisjesboeken vervullen, bestaat eruit de jongedames voor te bereiden op hun 

toekomst door hen te doordringen van hun plaats en taken als vrouw. Het socialisatieproces is 

feitelijk een aanpassingsproces. Kenmerkend voor het verloop van dit proces is de in de vorige 

paragraaf reeds genoemde periode van kennismaking met de wereld en zichzelf. Een tijdelijk 

toegestane periode van onaangepastheid. De bakvis mag unladylike met haar armen en benen 

zwieren, het wordt haar toegestaan ongechaperonneerde autoritjes met mannelijke tegenspelers 

te maken, ze mag studeren zonder dat ze in haar verdere leven een professie zal uitoefenen en ze 

heeft zelfs zo nu en dan permissie om tijdens haar studententijd op kamers te wonen. De vooraf 

vastliggende uitkomst van deze vrije blije levensfase beweegt criticasters echter ertoe te zeggen 

dat het dit soort paternalistische romans zijn, die de vrouwelijke individualiteit geweld aandoen. 

Daarin gaat het niet om wat het meisje wil, maar om wat de maatschappij van haar verwacht.45  

                                                             
 
40 Van Lierop-Debrauwer, “Tomboys en flappers,” 2. 
41 Ghesquière, 159. 
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Vasthouden aan kritische, starre oordelen doet echter geen recht aan een groot aantal meisjes-

boeken dat wél diepte kent, wél een feministische inslag lijkt te hebben en de lezeressen wél 

ruimte biedt haar eigen gedachten en ideeën te formuleren. De laatste tien jaar is er naast alle 

kritiek dan ook steeds vaker een meer positieve benadering van (de inhoud van) het meisjesboek 

waarneembaar. Deze benadering velt een veel gematigder oordeel over het genre en kenmerkt 

zich door oog te hebben voor tekenen van onafhankelijkheid en persoonlijk groei in de meisjes-

boeken.46 Inderdaad is er vaak sprake van die typerende periode van onaangepastheid en inder-

daad eindigt het ouder geworden meisje vaak met een ring aan haar vinger. In plaats echter van 

het focussen op de onvermijdelijke huwelijkse status aan het einde van het boek, wijst deze 

zienswijze op de bildung die eraan voorafgaat. In dit socialisatieproces is ruimte voor innerlijke 

groei en de ontwikkeling van een eigen identiteit die meer inhoudt dan slechts “het verwisselen 

van de ene rol, die van het meisje, voor de andere, namelijk die van echtgenote en moeder.”47 Niet 

iedere heldin krijgt te maken met zware tegenslagen, maar ze hebben bijna allemaal wel iets in 

hun karakter dat overwonnen moet worden.48 Deze thema’s zijn wellicht indirect, onderbelicht of 

minimaal, maar niet afwezig. Onder anderen Bea Ros, Wendela de Raat en Stefanie Boonen tonen 

dat het voor meisjesboekenauteurs vaak schipperen is tussen traditie en emancipatie,49 tussen de 

drang tot zelfontplooiing en de sociale conventie over de rol en positie van de vrouw.50 Want hoe 

modern of zelfs feministisch een boek ook beoogt te zijn, het is onlosmakelijk verbonden met de 

contemporaine samenleving en haar mores en opvattingen.  

 

Het meisjesboek na 1945 

In de eerste twee delen van deze paragraaf is de geschiedenis van het meisjesboek besproken, 

vanaf het ontstaan ervan tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel dit gezien 

het startjaar in dit onderzoek, een logisch eindpunt van deze paragraaf zou zijn, is het nuttig nog 

een korte blik over deze tijdsgrens heen te werpen, op de periode die dit onderzoek beslaat en 

daarna. Dat er weinig over deze onderhavige periode geschreven is, wil niet zeggen dat er 

helemaal niets over bekend is. De kritiek op het meisjesboek die hierboven besproken is, blijft 

onverminderd hoorbaar met betrekking tot meisjesboeken die na de oorlog verschijnen, zowel 

ten tijde van die verschijning zelf als tegenwoordig nog steeds. Is men over het algemeen van 

mening dat meisjesboeken van voor de oorlog nog enige literaire status kunnen bezitten, voor 

boeken verschenen na de oorlog zou dit ten enenmale niet meer gelden.51 Het meisjesboek zou 

inmiddels zijn vervallen aan massaproductie die de kwaliteit niet ten goede komt. Dit (voor-) 

oordeel wordt veelvuldig herhaald, maar weinig onderbouwd. Het is gestoeld op de aanname dat 

er vanaf de jaren vijftig slechts sprake is van ordinair maakwerk zonder enige diepgang, met een 

plot die weinig verheffende elementen kent en volledig draait om de liefde.52 

In reactie op deze en de eerdergenoemde kritiek over het socialisatieproces dat feitelijk 

een aanpassingsproces is, ontstaat in de jaren zeventig en tachtig het zogenoemde probleemboek. 

Een fenomeen dat kort enige toelichting verdient. Invloeden op het gebied van vrouwenemanci-

patie waar in het volgende hoofdstuk op in wordt gegaan, hebben bijgedragen aan het ontstaan 

                                                             
 
46 Boonen, 22; De Raat, 58-59; Ros, “Heldinnen met een beroep,” 129. 
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van een nieuw soort meisjesboek dat handelt over meisjes die zelfstandiger zouden zijn, meer 

zelfvertrouwen zouden hebben, goed opgeleid zouden zijn, assertief en seksueel actief: het 

probleemboek.53 Het clichémeisje zou – bijna een eeuw na haar ontstaan – hebben plaatsgemaakt 

voor een nieuw meisje, dat zich los heeft gemaakt van haar vanzelfsprekende gehoorzaamheid, 

zorgzaamheid en trouwlustigheid.54 In de optiek van critici wordt het ene cliché echter al snel 

omgezet in het andere cliché. Nu de door de maatschappij gewenste rol, positie en eigenschappen 

van het meisje niet gekenmerkt worden door inschikkelijkheid, zijn vrijheid en onafhankelijkheid 

daarvoor in de plaats gekomen. Het ene rolpatroon vervangen door het andere.55 In kritische ogen 

is het meisjesboek daarmee weinig opgeschoten. De nadruk in het probleemboek ligt volgens de 

critici nog steeds te weinig op de psychologie van de personages56 en biedt lezeressen daarmee 

nog steeds niet de ruimte haar eigen mening te vormen, zoals het een ‘goed’ boek betaamt. Het 

‘nieuwe’ meisjesboek is zodoende nog even ‘onfeministisch’ als in de voorgaande decennia.  

Nu zijn er onbetwistbaar verschillen tussen meisjesboeken wat betreft hun literaire 

niveau, zoals binnen ieder genre het geval is. Het is echter de vraag of deze verschillen zo zwart-

wit zijn als door critici gesteld werd en wordt, en of ze zich zo afgebakend in vastgestelde tijds-

kaders voordoen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen wellicht ook in dit licht een bijdrage 

kunnen leveren aan de discussie over meisjesboeken. 

 

Samengevat 
Na hun introductie eind negentiende eeuw, kennen meisjesboeken al heel snel een heel grote 

populariteit. De aantrekkelijke heldin van het boek is meestal afkomstig uit een goed milieu en 

beweegt zich in een wereld waarin een duidelijke scheiding tussen goed en kwaad bestaat, vervat 

in vaste rolpatronen voor zowel mannen als vrouwen. Ondersteund door het gekozen vertelpers-

pectief vormen de bakvisboeken een geschikt identificatiemodel voor vele jonge dames. 

 Vanaf de jaren twintig/dertig komen er langzaamaan meer werkende protagonisten in de 

meisjesboeken voor en met het verstrijken van de tijd verandert de setting van de verhalen zoals 

ook de maatschappij zelf verandert. Veranderingen in de boeken volgen op nieuwigheden en voor-

uitgang in de samenleving. Wat daar niet verandert, verandert in de boeken ook nauwelijks. 

Hoewel veel meisjesromans zich concentreren rondom problemen die niet of nauwelijks te maken 

hebben met een verloving of huwelijk, eindigen veel boeken wel met een geschikte levenspartner. 

Kritiek op dit repeterende patroon blijft niet lang uit. Al rond 1900 spreken critici zich uit, die 

menen dat de meisjes in de boeken niet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot wie ze zelf 

zouden willen zijn, maar zich moeten voegen naar het keurslijf van de samenleving. Dat betekent 

na een tijdelijke periode van betrekkelijke vrijheid, trouwen met een degelijke man en hem voor 

het verdere leven toegewijd zijn. Veeleer dan een socialisatieproces zou het hier gaan om een aan-

passingsproces. Daarnaast vinden deze critici dat de boeken niet aansluiten bij de belevings-

wereld van veel meisjes. Deze afkeuring blijft een hele eeuw lang hoorbaar en wordt vandaag de 

dag nog steeds gehoord. Hiertegenover staan echter lezers en onderzoekers die menen dat deze 

kritiek veel te kort door de bocht is. Er zijn weliswaar boeken waarin enkel ruimte lijkt voor starre 

denkbeelden, maar er zijn vele boeken waarin wel degelijk gesproken mag worden van een socia-
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lisatieproces. Boeken waarin ruimte is voor innerlijke groei en ontwikkeling van de eigen iden-

titeit van de hoofdpersoon en dientengevolge van de lezeres. 

Het startpunt van dit onderzoek ligt in 1945. Hier begint een periode waarin men voortbouwt op 

de situatie zoals deze sinds 1940 ongeveer ongewijzigd is gebleven. Dat betekent meisjesboeken 

waarin de protagonist in meer of mindere mate ruimte zoekt en neemt om zich af te zetten tegen 

haar omgeving, in goede gevallen leert over haar omgeving en zichzelf en uiteindelijk trouwt met 

een man die een verrijking is voor haarzelf. Een huwelijk is in de meeste gevallen niet het 

hoofddoel van de bakvis, maar vormt enkel een duidelijke afspiegeling van de tijdgeest. 

 

  



25 
 
 

‘De vrouw’ tussen 1945 en 1970  
 

In 1967 publiceert Joke Kool-Smit een artikel in De Gids met als titel: Het onbehagen bij de vrouw.57 

Als huisvrouw met jonge kinderen verwoordt zij haar frustraties op het vlak van de onvoltooide 

emancipatie van de vrouw. Ze voelt zich afgesloten van de buitenwereld en van alle mogelijkheden 

zich op persoonlijk en professioneel vlak verder te ontwikkelen. Ze roept op tot een betere 

rolverdeling tussen man en vrouw in het beroepsleven en in het gezin. Getuige de vele reacties die 

op de publicatie volgen, vindt haar oproep weerklank bij vele vrouwen. Kool-Smit lijkt een gevoel 

van onbehagen te hebben aangeboord, dat onder deze vrouwen al langer sluimert. 

Inmiddels wordt de publicatie van Kool-Smit gezien als belangrijke aanjager van de 

tweede feministische golf. Organisaties werden opgericht om de posities van man en vrouw 

(meer) gelijk te trekken en acties werden ondernomen met als doel: meer rechten voor de vrouw. 

De manifestatie van deze tweede emancipatiegolf vond in Nederland vooral plaats in de jaren 

zeventig, maar werd mede mogelijk gemaakt door veranderingen in de jaren die daaraan vooraf-

gingen; de jaren die dit onderzoek beslaan. In de komende paragraaf zal eerst worden stilgestaan 

bij algemene veranderingen die de hele samenleving raakten en de arbeidsparticipatie van 

vrouwen in het bijzonder. In de paragrafen erna wordt er ingegaan op de verhouding tussen man 

en vrouw en het begin van de tweede feministische golf. In de laatste paragraaf wordt aandacht 

besteed aan de factor die aan alle daarvoor besproken zaken ten grondslag ligt: de manier waarop 

er tegen beide seksen werd aangekeken. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen en de werkende vrouw 
 

De fatsoenlijke jaren veertig en vijftig 

In veel landen om ons heen is de Tweede Wereldoorlog een scharnierpunt in het arbeidende leven 

van vrouwen in het algemeen. De mannen zijn naar het front, ondergedoken of niet meer in leven 

waardoor vele werkzaamheden die voorheen door mannen werden uitgevoerd, nu door vrouwen 

moeten worden overgenomen. Al tijdens de oorlog worden er ook in Nederland veranderingen 

doorgevoerd die het tekort aan mannelijke werknemers moeten oplossen. Zo wordt het ambtena-

ressen mogelijk gemaakt om tijdens hun huwelijk te blijven werken, om zo de ontstane noodsitu-

atie binnen het ambtelijk apparaat op te vangen.58 Door toenemende schaarste van levens-

middelen en huishoudproducten, hebben veel vrouwen hun handen echter vol aan het runnen van 

hun huishouden. Voor een baan buitenshuis hebben zij geen tijd en energie meer. Al met al is het 

percentage werkende vrouwen in de naoorlogse jaren ongeveer gelijk aan dat in 1930, respec-

tievelijk 19,5% om 19,1%.59  

Wat volgen zijn jaren waarin veel hetzelfde blijft en waarin veranderingen langzaam en 

betrekkelijk geruisloos verlopen. Eind jaren veertig en in de jaren vijftig is er ruimte voor een 

enkele ‘eerste keer’. Er wordt een vrouwelijke burgemeester benoemd en er komen een vrouwe-

lijke minister en een vrouwelijke rechter. Een kinderrechter, weliswaar. Voor overige rechterlijke 

functies acht men haar “te emotioneel”.60 Voor het gros van de vrouwen, dat niet voor een derge-

lijke eerste keer in aanmerking kwam, verandert er in de praktijk weinig. Wel wordt in 1957 de 
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ontslagregeling voor gehuwde ambtenaressen, die in de oorlog reeds versoepeld was, eindelijk 

helemaal in getrokken. Dit biedt vrouwen nieuwe mogelijkheden, maar ook nu is de praktijk 

weerbarstig. Daar komt bij dat lang niet alle vrouwen behoefte hebben aan een baan buitenshuis. 

Voor veel vrouwen uit arbeiders- en middenklassengezinnen is het juist een vooruitgang wanneer 

zij niet meer hoeven te werken. Zij die dat wel doen, doen dat vaak uit financiële noodzaak.61 De 

algemene tendens binnen deze klassen is dat een man genoeg geld moet verdienen om zijn gezin 

te kunnen onderhouden.62 Onder hoger opgeleiden speelt deze motivatie minder. Vrouwen uit 

deze milieus werken vaker buiten de deur omdat zij dit zelf graag willen. 

 In de jaren meteen naar de oorlog grijpt men terug naar oude vertrouwde patronen. Er 

worden dienstmeisjes gezocht en meisjes om gemakkelijk werk in de fabriek te verrichten. Het 

blijkt echter moeilijk aan dergelijk personeel te komen. In 1947 wordt zelfs de leerplicht met één 

jaar verkort om meer meisjes aan het werk te kunnen krijgen. Het zal nog jaren duren voordat 

men zich realiseert dat het tekort aan meisjes niet uit onwilligheid voortkomt, maar uit het op 

jongere leeftijd huwen, waardoor er minder ongetrouwde vrouwen overblijven om diensten te 

draaien.63 En getrouwde vrouwen werken niet, zo is de algemene stelregel. Langzaam begint 

echter het besef door te dringen dat deze opvatting niet lang meer houdbaar is. Door het jonger 

huwen en het verdwijnen van het vrouwenoverschot dat al sinds de jaren twintig een feit is, maar 

nu pas merkbaar wordt, wordt het tekort aan werkneemsters voor typische vrouwenberoepen 

groter. De oplossing wordt gevonden in parttime-

werkende vrouwen en herintreders. Onuitgesproken 

voorwaarde is wel dat deze vrouwen geen jonge 

kinderen meer thuis hebben en dat haar bezigheden 

buitenshuis nooit ten koste mogen gaan van haar 

eerste en belangrijkste bestemming: echtgenote en 

moeder zijn.64 

Dit is de tweeslachtigheid waar vrouwen 

voortdurend mee te maken hebben. Meisjes worden 

opgeleid tot een bepaalde professie, maar altijd van-

uit de gedachte dat zij zal stoppen met werken zodra 

ze trouwt of dan tenminste zodra er kinderen komen. 

Haar opleiding moet daar ook liefst op aangepast zijn. 

Een zorgzaam, dienstbaar of pedagogisch beroep, dat 

is goed en mooi.65 Mocht de vrouw onverhoopt onge-

huwd of kinderloos blijven, dan kan haar baan haar 

compensatie bieden voor het ontbrekende gezin. 

 

De groeiende (on)tevredenheid van jaren zestig 

De jaren zestig brengen in veel huishoudens gemak en enige voorspoed. Elektriciteit en het 

strijkijzer en de stofzuiger waren al enige tijd ingeburgerd, maar nu worden ook de wasmachine 

en de koelkast steeds meer gemeengoed en krijgen meer huishoudens een warmwaterkraan.66 
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Door deze tijdbesparende gemakken houdt de huisvrouw tijd over voor andere zaken. Omdat in 

1961 de arbeidsweek verkort wordt naar 45 uur en werknemers recht krijgen op twee weken 

vakantie per jaar, heeft ook haar man meer vrije tijd. Deze wordt voor een deel besteed voor de 

tv, die in 1964 al in meer dan 50% van de huishoudens onderdeel van de huisraad uitmaakt. In 

1968 is dit percentage zelfs doorgegroeid naar 80%.67 Deels ook besteden gezinnen hun 

vrijgekomen tijd aan sport nu lidmaatschap van een club voor steeds meer mensen mogelijk is, en 

natuurlijk zijn er de auto en de caravan en voor de jeugd de brommer. Deze laatste was groot 

geworden met de nozemcultuur, die zich eind jaren vijftig in de samenleving had gemanifesteerd. 

De brommer “maakte de straat aantrekkelijk als alternatief voor de benauwende binnenwereld 

van het gezin.”68 

Er kan en mag meer in de jaren zestig. De babyboomers worden volwassen en tonen dit in 

andere zienswijzen en tijdsbesteding. De kleding vereenvoudigt, wordt minder stijf en kreukzaam, 

en daarmee ook de wijze van gaan, zitten en staan. Het huishoudelijk werk steekt voor een deel 

van de jonge vrouwen minder nauw. Aanzien en waardering hangen hier in hun ogen minder mee 

samen dan vroeger het geval was.69 Jongeren krijgen meer zakgeld of verdienden wat bij en ze 

worden mobieler door de komst van fiets, brommer en auto. Hun opleidingsniveau stijgt doordat 

ze vrijwel allemaal doorleren na de lagere school. Een groot deel van de meisjes gaat naar de 

huishoudschool, maar ook het deel dat algemeen hoger onderwijs volgt, groeit. Een trend die door 

zal zetten na de invoering van de Mammoetwet in 1968. Doorstuderen na het diploma wordt 

eveneens gemakkelijker. Door de invoering van beurzen is de universiteit voor meer jongeren, 

waaronder ook steeds meer meisjes, toegankelijk.70 

Door betere scholing en grotere sociale zekerheid verbetert de economische positie van 

veel vrouwen. Vooral de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 heeft vrouwen ruimte 

gegeven. Bij een scheiding blijven zij voortaan minder afhankelijk van hun man. Een toename van 

het aantal werkende vrouwen is er in de jaren zestig echter nauwelijks. Hoewel er onbehagen 

bestaat over de ongelijkheid tussen man en vrouw in het huis(houden) en in de maatschappij en 

hoewel er onder gehuwde vrouwen de wens leeft ook deel uit te kunnen maken van het arbei-
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dende deel van de bevolking,71 is dit nog niet de praktijk. Voor de vrouwen die wel werken zijn de 

voorzieningen om een arbeidend leven mogelijk te maken vaak minimaal. Zo is er veelal sprake 

van ongelijkheid op de werkvloer ten opzichte van de mannelijke collega’s, zeker op het gebied 

van salaris, en zijn oppasmogelijkheden voor de kinderen niet of nauwelijks geregeld.72  

Na de betrekkelijke uniformiteit van de jaren vijftig, vormen de jaren zestig een decennium 

met twee stromingen. Enerzijds is er een groeiende ontevredenheid. Bij jongeren over de benau-

wenis van het burgerlijke gezinsleven en bij vrouwen over de vaste rolpatronen waar zij binnens- 

en buitenshuis in gedwongen worden. Tekenend voor deze algemene ontevredenheid is in 1965 

het ontstaan van de provobeweging. Zij zet zich af tegen de heersende gezagsstructuur en houdt 

zich eveneens bezig met oplossingen voor uiteenlopende problemen en misstanden. Anderzijds is 

er een grote groep mensen die zich niet in dit misnoegen herkent. Het gros van de vrouwen werkt 

niet buitenshuis en is daar heel tevreden mee. Het onbehagen sluimert lang niet bij iedere vrouw. 

Was er een deel van de (jonge) vrouwen dat geen eer legde in haar huishoudelijk werk, een groot 

deel van de huisvrouwen draagt haar titel met trots.73 Daarnaast bevindt niet iedere vrouw zich 

in dezelfde positie als bijvoorbeeld Joke Kool-Smit. Sommige vrouwen hebben géén kinderen, zijn 

níet getrouwd of bewegen zich in een andere sociale klasse waardoor bepaalde belemmeringen 

op de arbeidsmarkt en in relaties voor hen niet gelden. Door deze verschillen in de omstandig-

heden van individuele vrouwen, groeit het zelfbewustzijn onder vrouwen in zijn algemeenheid 

slechts langzaam. Deels heeft dit te maken met de wensen en noden van vrouwen zelf, deels ook 

zijn de heersende opvattingen in de (christelijke) samenleving hier debet aan. Want vrouwen 

hebben niet alleen te maken met hun persoonlijke ideeën over de invulling van hun eigen leven 

en gezinsleven, ook mannen hebben een mening over de arbeidspositie van vrouwen en de gelijk-

heid tussen man en vrouw en laten zich hierin niet onbetuigd.74 

 

De man-vrouwverhouding en háár seksuele vrijheid 
De gemiddelde, breed gedragen opvattingen over de positie van man en vrouw, zijn gestoeld op 

jarenlange traditie en Bijbelse normen en waarden. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend: 

“mannen en vrouwen hadden in de wereld verschillende taken en begeerden dat zelf ook.”75 De 

man is het hoofd van het gezin. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor vrouw en kinderen en 

werkt om hen te kunnen onderhouden. Opvoeding van de kinderen en verzorging van man en huis 

met al wat daarin en -om is, is het exclusieve terrein van de vrouw. Haar vanzelfsprekende aan-

vaarding van de continuïteit van huwelijk, moederschap en huisvrouwenbestaan is alomtegen-

woordig in de samenleving. 76 Echtgenote zijn en moeder worden, “daar immers ligt hun meest 

natuurlijke bestemming.”77 Alle meisjes worden er geschikt voor geacht. Voorafgaand aan dat 

leven een studie volgen mag, is zelfs wenselijk. Aanvullende cursussen kunnen het partnerschap 

en moederschap alleen maar ten goede komen. Moeder de vrouw, een heel leven samengevat in 

drie woorden.  

                                                             
 
71 Vilan Van de Loo noemt naast Joke Kool-Smit ook Dies Helb-Adam, die met artikelen in o.a. Margriet 
aandacht vraagt voor de (beroeps)mogelijkheden van vrouwen, 45. Ook Annie Romein-Verschoor heeft op 
dit gebied van zich laten horen. 
72 Van Rijswijk-Clerkx, 307; Van de Loo, 45. 
73 Van de Loo, 43. 
74 Komter, 92-93. 
75 Kooy, 157. 
76 Komter, 93. 
77 Van Tricht, 15. 
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In veel huishoudens kan men spreken van een zogenoemde bevelshuishouding. Er wordt weinig 

overlegd en besproken. ’s Mans woord is wet. In de loop van de jaren vijftig verandert dit enigs-

zins. Zij krijgt meer vrijheid, hij wordt minder dominant. De machtsverhoudingen binnen het 

huwelijk verschuiven waardoor de bevelshuishouding over kan gaan in een onderhandelings-

huishouden.78 Langzaamaan weliswaar, want hoewel de machtskansen van vrouwen vergroten, 

zijn tradities en gewoonten niet binnen één dag verdwenen en vervangen. Een maatschappelijke 

stap in de goede richting is de wet tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van gehuwde 

vrouwen die in 1956 wordt uitgevaardigd. 

 De vrouw staat een treetje lager dan haar man. Ook op seksueel gebied. De vijftiger jaren 

zijn jaren vol taboes, geboden en verboden. De absolute onbespreekbaarheid van seksualiteit 

domineert de seksbeleving van veel vrouwen negatief. Je had ook op dat gebied als vrouw de plicht 

onderdanig te zijn aan je man.79 Vrouwen wordt dan ook aangeraden al tevreden te zijn wanneer 

hun man zich een goede kostwinner betoont. In de Margriet wordt vrouwen zelfs geadviseerd 

geduld te hebben met hun overspelige man.80 In de jaren zestig zoekt de vrouw meer ruimte voor 

haar eigen wensen en grenzen. In 1963 komt de pil op de markt. Voor een deel van de vrouwen 

betekent dit meer vrijheid en meer macht binnen het huwelijk. Een dalend geboortecijfer is het 

gevolg. Meer veranderingen vinden plaats in hetzelfde decennium. In 1967 komen de eerste 

abortusteams in ziekenhuizen, in 1968 is de man wettelijk gezien niet langer het hoofd van het 

gezin en in datzelfde jaar wordt echtscheiden gemakkelijker. Dit alles draagt eraan bij dat binnen 

het huwelijk vrouwen meer voor zichzelf (kunnen) opkomen. De persoonlijke relatie tussen man 

en vrouw wordt belangrijker dan een ‘correcte’ taakvervulling door beide echtelieden.81  

 Tegelijkertijd vinden er twee belangrijke processen doorgang. Allereerst de ontkerkelij-

king. Steeds minder mensen zijn betrokken bij een kerk en houden zich strikt aan de bijbehorende 

moraal. Daarnaast pleiten meer mensen voor het vrijuit kunnen delen van gedachten en gevoelens 

en worden taboes doorbroken. Oude machtsstructuren worden vervangen. Niet alleen binnen het 

huwelijk, maar ook tussen ouders en kinderen. De aanspreekvorm ‘u’ maakt plaats voor het 

informelere ‘jij’.82 Het grootste taboe dat geslecht wordt is die van seksualiteit. Seksuele gevoelens 

van vrouwen werden al die jaren grotendeels onderschat. Er werd niet over gesproken. Nu komt 

er ruimte om dat wel te doen. De kinderen die zijn geboren tijdens de geboortegolf in de 

naoorlogse jaren, waren opgegroeid met idealen als zuinigheid en opofferingsgezindheid. Nu zij 

zelf volwassen worden maken die idealen plaats voor experimentele vormen van zelfontplooiing. 

Een hedonistische moraal domineert en de seksuele revolutie vindt ingang in het leven van 

jongeren.83 Verschillende nieuwe leefvormen komen op naast het huwelijk: samenwonen, open 

huwelijk, communes. Ook aan maagdelijkheid wordt minder waarde gehecht. Vindt in 1965 nog 

42% van de volwassenen dat een vrouw maagd moet blijven tot haar huwelijk, in 1970 is dat 

percentage gedaald naar 17%.84 De grotere openheid en vrijheid rondom het onderwerp betekent 

echter niet een vlot en tevredenstellend eind van de seksuele revolutie. De keerzijde toont zich als 

vrouwen al snel tot object verworden tot meerder plezier en genot van de man. De vrouw zal 

moeten blijven vechten voor haar recht op eigen beleving van seksualiteit. Dat deze revolutie niet 
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iedere vrouw bezighoudt blijkt overigens uit de cijfers van het aantal huwelijken dat in de jaren 

zestig gesloten wordt. Dit aantal groeit, waarbij de gemiddelde leeftijd van zowel bruid als 

bruidegom met twee jaar daalt. Van respectievelijk 25 naar 23 en van 28 naar 26.85 Hoewel steeds 

minder mensen de christelijk normen en waarden hanteerden, is nog steeds driekwart van de 

bevolking wél kerkelijk. Vanwege de grotere bestaanszekerheid in deze nieuwe tijd is voor deze 

mensen minder reden een huwelijk langer uit te stellen. 

 

De tweede feministische golf 
Al in de jaren vijftig, maar voornamelijk in de zestiger jaren groeit de onvrede onder groepen 

vrouwen over de vastliggende verhoudingen tussen beide seksen. Vrouwen wensen meer 

aandacht aan zichzelf te besteden en meer mogelijkheden te krijgen voor zelfontplooiing, zowel 

binnens- als buitenshuis. De reeds beschreven ontwikkelingen culmineren eind jaren zestig in de 

tweede feministische golf. Na het verschijnen van het artikel van Joke Kool-Smit volgen de 

initiatieven tot emancipatie van de vrouw elkaar op. In 1967 wordt de werkgroep Vrouwen 2000 

opgericht, die later haar naam verandert in de Man-Vrouw-Maatschappij. Het doel: bevordering 

van de gelijke positie van man en vrouw. Voor sommigen is de werkwijze van MVM niet snel en 

radicaal genoeg. In 1968 ziet Dolle Mina het licht. “Actie was het sleutelwoord, publiciteit een 

noodzaak. Alles moest anders, liefst meteen, en Nederland diende te luisteren.”86 Zowel op grote 

als op kleine schaal vragen vrouwen aandacht voor hun wensen dan wel eisen, die zich 

concentreren rondom zelfbeschikkingsrecht en gelijke behandeling. Na een niet te missen begin 

eind zestiger jaren, krijgt deze emancipatiegolf echt gestalte in de daaropvolgende jaren zeventig. 

 

Innerlijk en uiterlijk 
Ten grondslag aan vele gewoonten, opvattingen en tradities die na de oorlog opnieuw in de 

maatschappij verankerd worden, liggen vast(geroest)e ideeën over wat typisch mannelijk en 

vrouwelijk is. Zowel wat innerlijk betreft als qua uiterlijk. 

 

De zorgzame vrouw versus de autonome man 

In 1955 is een studie van F. J. J. Buytendijk verschenen, getiteld: De vrouw. In 338 pagina’s geeft 

hij de tijdgeest weer als het gaat om ideeën over typisch vrouwelijke eigenschappen. Met stip 

bovenaan staat zorgzaamheid. In deze term vat hij al wat vrouwelijk is samen. Daartegenover stelt 

hij het mannelijke ‘arbeiden’. Arbeiden is resultaatgericht. Het vereist autonomie, agressiviteit, 

prestatiedrang, plichtsgevoel, moed, inzet en wilskracht.87 Zorgzaamheid daarentegen ontplooit 

zich in adaptiviteit, het is niet gericht op een eindpunt of op resultaat, maar kent gelijkmatigheid 

en volledige focus op het te verzorgen object. Het komt tot stand door luisteren, volgzaamheid, 

gehoorzaamheid en zachtmoedigheid en vraagt overgave en offerbereidheid.88 Vrouwelijk is 

eigenlijk alles wat zich verre houdt van de mannelijke standvastigheid, zelfstandigheid en 

frontaliteit;89 Aan de hand van de begrippen ‘arbeiden’ en ‘verzorgen’ schetst Buytendijk twee 

ideaalbeelden, die tegelijkertijd als inherent in beide seksen aanwezig wordt gezien. Ze zijn niet 

alleen gewenst, maar ook manifest. In de praktijk is niet iedere vrouw even vrouwelijk, niet iedere 
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man even mannelijk, maar in beginsel beschikken iedere man en vrouw over de voornoemde 

eigenschappen. Dat is wat hen man of vrouw maakt. Meisjes zíjn “gewilliger, docieler, zachter, 

meer meegaand, volgzamer, gehoorzamer.”90 Deze eigenschappen zijn een logisch gevolg van haar 

hogere emotionaliteit, die als vaststaand gegeven wordt beschouwd.91  

 In zijn studie Het meisje, onderschrijft dr. Sis Heyster Buytendijks bevindingen. Ook hij ziet 

zorgzaamheid, welke hij ‘moederlijkheid’ noemt, als in beginsel aanwezig bij het vrouwelijk 

geslacht en noemt het de oergrond van haar wezen. Hij koppelt daar eveneens eigenschappen aan 

als overgave, volgzaamheid en offerbereidheid.92 Dit maakt dat de wereld van arbeiden in principe 

ongeschikt wordt bevonden voor vrouwen. Hij is te hard en het tegenovergestelde van gelijkma-

tigheid. Slechts vanuit de gedachte dat het haar in haar latere zorgende leven nog van pas zal kun-

nen komen, staat men het meisje toe een opleiding te kiezen die past bij haar vrouwelijke inslag. 

In de jaren zestig is er voorzichtig sprake van een onderlinge verschuiving van eigen-

schappen. De (jonge) vrouwen die werken, masculiniseren. Hun ideaal is niet langer het volgzame, 

zorgzame huismoederschap van de jaren vijftig, maar een eigen, autonoom leven, náást man en 

kinderen. Van mannen wordt juist verwacht dat ze gedrag tonen dat voorheen met vrouwelijkheid 

werd geassocieerd. Ze worden geacht gevoelens te tonen en over motieven te praten.93 Aan deze 

verschuiving draagt onder anderen Hella Haasse bij met haar essay E’vrouw’cipatie. Zij betoogt 

dat masculiniteit en femininiteit niet gelijk zijn aan de begrippen ‘man’ en ‘vrouw’, maar staan 

voor eigenschappen die mensen al dan niet bezitten. Dit begrippenonderscheid zou in haar ogen 

consequenties moeten hebben voor de wenselijke inrichting van de maatschappij.94 Met andere 

woorden, voor de bestaande (rol)patronen in de samenleving. 

 

Een vrouwelijk uiterlijk 

Niet alleen over het innerlijk heeft men duidelijk gekaderde ideeën. Ook wat betreft het uiterlijk 

hanteert men vastomlijnde opvattingen en principes. Zij heeft een slanke, gevoelige hand en haar 

fluwelige lichaam met afgeronde vormen is gevulder en weker dan dat van hem. Haar gezicht 

wordt gekenmerkt door een open oogopslag, oppositioneel van de strakke gerichtheid die zo ken-

merkend is voor de mannelijke blik,95  en haar haar geldt bijbelgetrouw als haar belangrijkste 

sieraad. Het is met haardracht, kleding en make-up dat het algehele zelfbewustzijn kan worden 

versterkt, zowel bij vrouwen als bij mannen. Details als de kenmerkende “naïeve openheid” en 

“dromerige immanentie” van jeugdige vrouwelijke ogen kunnen ermee versterkt worden.96  

 Die make-up wordt in de jaren vijftig nog veelal geassocieerd met massameisjes. Zij zijn 

het tegendeel van de ‘bewogen’ meisjes en kenmerken zich door hun roodgelakte nagels, rood-

gestifte lippen en de moderne nylons die zij onder hun rokken dragen.97 Die rokken vormen de 

standaardkledij van iedere vrouw. Zelfs van hen die in een uniform dragen. Het moet tenslotte wel 

‘vrouwelijk’ blijven. Een broek zou daar afbreuk aan doen.98 Een decennium later is de broek 

echter al redelijk ingeburgerd bij de vrouwelijke bevolking. Spijkerbroeken worden inmiddels 

door beide seksen gedragen en ook make-up bij vrouwen is geen vulgariteit meer.  
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Samengevat 
Hoewel de tweede feministische golf voornamelijk in de jaren zeventig gesitueerd kan worden, 

zijn de voortekenen in de twee voorafgaande decennia niet te verloochenen. In de eerste naoor-

logse jaren van wederopbouw zoekt men nog rust en veiligheid en wordt er teruggegrepen op 

oude vertrouwde rolpatronen. De man is het hoofd van het gezin en de vrouw maakt hem dat 

mogelijk. Maar hier en daar komt onvrede met de situatie aan de oppervlakte en niet zonder 

resultaat. Gehuwde vrouwen krijgen de erkenning voor hun handelingsbekwaamheid terug en zij 

mogen niet langer ontslagen worden uit ambtelijke functies. Verandering gaat echter langzaam. 

Temeer daar een deel van de vrouwen, en mannen, helemaal niet zo ontevreden is over haar rol 

en positie als echtgenote, moeder en huisvrouw. Voor sommigen betekent dit juist rust en 

vooruitgang. Toch groeit de groep van misnoegden. Zij zien zich in hun kansen en mogelijkheden 

benadeeld en willen hier verandering in. Deze vrouwen, en eveneens mannen, vechten voor 

gelijke rechten. Deels geholpen door de wetenschappelijke en sociale vooruitgang, waaronder de 

pil en de Algemene Bijstandswet, deels door eigen streven, krijgen vrouwen meer macht en 

vrijheid. Over de gehele linie komen de posities van man en vrouw dichter bij elkaar te staan en 

gaan toegewezen eigenschappen van de ene sekse over op de andere. Het maakt de veranderende 

samenleving en onderlinge toenadering tussen man en vrouw onmiskenbaar. 

 

Van theorie naar praktijk 
In dit hoofdstuk en het vorige is stilge-

staan bij twee, voor deze studie, fun-

damentele onderwerpen: het meisjes-

boek en de rol, positie en geaccep-

teerde eigenschappen van vrouwen. 

In het volgende hoofdstuk komen de 

onderzoeksresultaten zelf aan bod. 

Aan de hand van de analysevragen die 

zijn genoemd in de inleiding, worden 

de deelonderwerpen karakter, moti-

vatie, uiterlijk, ruimte en visie bespro-

ken, aangevuld met een paragraaf 

over buiten-tekstuele aspecten van de 

boeken. Er worden koppelingen ge-

maakt tussen de gevonden resultaten 

en de informatie uit dit tweede en het 

eerste hoofdstuk, waarna in de conclu-

sie de belangrijkste ontwikkelingen 

op een rij worden gezet.  
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Ontwikkelingen in het meisjesboek 
 

Zoals in de inleiding reeds aangegeven, is de vraag naar aanleiding waarvan dit onderzoek zich 

ontvouwd heeft: 

 

Hoe heeft het meisjesboek zich ontwikkeld tussen 1945 en 1970 en hoe verhoudt deze 

ontwikkeling zich tot de opvattingen over de rol, positie en geaccepteerde eigen-

schappen van vrouwen gedurende deze periode? 

 

Het onderzoek zelf is vormgegeven aan de hand van zeven vragen die de hoofdpersoon en de 

belangrijkste bijfiguren uit iedere roman betreffen. Deze vragen concentreren zich rond de 

aspecten karakter, drijfveren, uiterlijk, ruimte en de auteursvisie die daaruit spreekt. Ze ontlenen 

hun relevantie aan de ontwikkelingen in het denken over de rol, positie en eigenschappen van 

vrouwen in de periode 1945-1970, zoals die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn. Voor het 

vrouwelijke karakter – en alles wat daarmee samenhangt: drijfveren, uiterlijk, omgeving – geldt 

dat men er in de naoorlogse decennia aanvankelijk duidelijke, maar gaandeweg ontwikkelende 

ideeën over had. Om tot een vergelijk te kunnen komen tussen vrouwen in de meisjesboeken-

wereld en vrouwen in de werkelijke wereld, is het inventariseren en uittekenen van de (geaccep-

teerde) karaktereigenschappen, de rol en positie van de romanpersonages noodzakelijk en de 

analysevragen bieden hiertoe concrete handvatten. In dit hoofdstuk zullen de meisjesromans aan 

de hand van bovenstaande en enkele buitentekstuele aspecten besproken worden, om te begin-

nen met het karakter van de romanpersonages. Hier en daar zal er sprake zijn van enige overlap, 

daar bijvoorbeeld karakter en drijfveren al gauw met elkaar verweven kunnen raken. In de 

verschillende paragrafen zullen verbindingen worden gelegd tussen de bevindingen uit dit onder-

zoek en de (maatschappelijke) situatie van meisjesboeken en vrouwen zoals die is beschreven in 

de voorgaande hoofdstukken. 

 

Haar gelukkige, onafhankelijke zelf 
In deze eerste paragraaf komen drie analysevragen samen die zich alle drie concentreren rond 

het karakter van de romanpersonages: 

 

2. Welke karaktereigenschappen worden er aan de personages toegekend? 

3. Welk beeld krijgt de lezer van hun persoonlijkheid op grond van hun daden en beleve-

nissen? 

6. Hoe verloopt de interactie met de andere personages en welke contrasten met het hoofd-

personage zijn er zichtbaar? 

 

De tien boeken die voor dit onderzoek geselecteerd zijn, verschillen onderling sterk van karakter. 

Anders is niet altijd beter, Het recht van de ander, Pam krijgt een vader en Vlinder in het net kunnen 

in iets meer of mindere mate als bildungsroman gecategoriseerd worden. Deze boeken kennen 

een grote diepgang die gecreëerd wordt door zelfreflectie, nieuwe inzichten en ontwikkeling van 

de hoofdpersonen. Madeleine erft een kostschool, Goud-Elsje verlooft zich en Als je 1000 weken 

bent… kennen minder ontwikkeling voor de protagonist, maar besteden wel aandacht aan hun 

zelfinzicht dat logisch voortkomt uit de verwikkeling van het verhaal. In Zeg jij ’t maar, Marjolein, 

Toen kwam jij, Annemarie! en Mieke… De vrije vogel laat zich niet vangen komen dit inzicht en de 

reflectie, áls hier al sprake van is, vrij plompverloren uit de lucht vallen. Van enige ontwikkelingen 
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bij de meisjes is niet of nauwelijks sprake waardoor hun karakters weinig diepgang kennen. Een 

bevinding die in de subparagraaf over boodschap en visie uitgebreider aan de orde zal komen. 

Voor nu is dit relevant te vermelden omdat deze onderlinge verschillen ook hun invloed hebben 

op de bespreking van de karakters van de romanfiguren. Statische uitspraken over het karakter 

kunnen wat betreft de meisjes uit de eerstgenoemde categorie niet zonder meer gedaan worden. 

Ze groeien gaandeweg het verhaal en leren dingen bij en dingen af. Voor Marjolein, Annemarie en 

Mieke geldt dat voorbehoud veel minder. Hun karakters zijn oppervlakkiger en gemakkelijker te 

vatten in enkele termen die gedurende het hele verhaal de lading dekken. Toch zijn er ook genoeg 

overeenkomsten tussen de onderlinge categorieën te bemerken en verschillen binnen iedere 

categorie apart. Hieronder zal in enkele overkoepelende thema’s aandacht worden geschonken 

aan de karakters, persoonlijkheden, de onderlinge interactie en contrasten die daardoor ontstaan 

binnen de tien boeken, waarbij het goed is het bovenstaande in gedachten te houden. 

 

Verlangen naar onafhankelijkheid 

Onafhankelijkheid is een thema dat in wisselende mate in alle boeken terugkomt. Het is een begrip 

dat voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Aan de ene kant staat het voor zelfstandigheid: eigen keuzes 

maken, zelfonderhoudend zijn, volwassen willen of kunnen zijn. Aan de andere kant betekent het 

innerlijk geluk. Niet voor je geluk afhankelijk zijn van anderen, maar je rust, vrede en blijdschap 

vanuit innerlijke overtuiging halen. In de personages sluiten beide elkaar niet uit, maar ze gaan 

ook niet per definitie samen op. Het meest duidelijke voorbeeld van innerlijk geluk is Goud-Elsje. 

Wanneer de lelijke, maar ontzettend aardige Jan Willem haar zijn liefde betuigt, schrikt ze danig. 

Zij ziet hem slechts als goede vriend en het verdriet en de hulpeloosheid die ze na de afwijzing in 

zijn ogen ziet, verdubbelen haar medelijden met hem. Hij betoont zich voor zijn geluk sterk 

afhankelijk van haar. Hij dringt aan, maar Els blijft weigeren. Zij zou hem nooit gelukkig kunnen 

maken, alleen zijn verdriet later des te groter. Voor haar eigen geluk is ze niet afhankelijk van Jan 

Willem, noch van anderen. Els weet het ware geluk namelijk niet in aardse zaken, maar in God. 

Hoe moeilijk ze dat soms ook vindt. Hij geeft geluk van binnenuit. Hij kan door anderen, door een 

levenspartner heen werken, maar ook ongetrouwd kun je met Hem een heel gelukkig leven leiden. 

 In Vlinder in het net komen de beide vormen van onafhankelijkheid samen in de persoon 

van Hella, een goede vriendin van Vlinder. Hella is van onduidelijke leeftijd, waarschijnlijk eind 

twintig of begin dertig, heeft een man en een winkel en haalt vooral uit die laatste haar eigen-

waarde en geluk. Ze heeft haar modezaak zelf opgebouwd en tot grote bekendheid gebracht. Hella 

is financieel onafhankelijk en neemt als zakenvrouw voortdurend belangrijke beslissingen. Ze 

leeft voor haar werk en haalt hier haar bevestiging uit. Totdat ze zwanger wordt.  

 

Ik staarde haar sprakeloos aan. “Maar vind je het dan niet fijn? Ik dacht dat Jules…” 

Ik maakte de zin niet af.  

“Doe niet zo absurd, Vlinder.” Hella werd weer een beetje actief. “Ik kan me 

geen kinderen veroorloven.” 

“Wâblief?” ontviel me luider dan ik bedoeld had. “Als jullie je financieel geen 

kinderen kunnen veroorloven, wie dan wel?” 

“Het gaat niet om de financiën. Ik heb een zaak! En je weet wat de zaak voor 

me betekent.”  

“Zijn dat al je bezwaren?” vroeg ik op dokterstoon.99 

                                                             
 
99 Zuurveen, 66. 
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Met de komst van een kind stort Hella’s wereld in. Eigenlijk wil ze ervan af. Het vergt een 

goedbedoelde, maar ongelukkige en tegelijkertijd bijzonder op de lachspieren werkende actie van 

Vlinder om haar te doen inzien dat ze voor haar ware geluk niet afhankelijk is van haar bedrijf. 

Het ware geluk zit hem in relaties met anderen en zit vanbinnen. In haar geval zelfs vrij letterlijk 

door de groei van haar kind.  

 Niet alleen Hella, ook Vlinder zelf moet leren dat haar geluk niet afhangt van bezit of kunde, 

maar voortkomt uit de manier waarop je met anderen omgaat. Ergo, de manier waarop je met 

jezelf omgaat. Haar onafhankelijkheid hierin groeit langzaam nadat ze haar danscarrière als prima 

ballerina wel kan vergeten na een ongeluk. Op het aanraden van Edward, kennis, vriend en later 

verloofde, iets om handen te nemen, begint ze als tweede assistent in haar vaders dokterspraktijk. 

Wanneer ze gaat studeren, wil ze hier blijven werken. Ze weet dat ze hier tot haar recht komt, is 

gelukkig met wat ze kan en is op de praktijk en haar mensen gesteld geraakt. Tegelijk vindt ze het 

een fijn idee om een deel van haar studiegeld zo zelf te verdienen. Want hoewel haar ouders welge-

steld genoeg zijn om haar studie te betalen, wil ze ook in deze vorm zo onafhankelijk mogelijk zijn.  

Vlinder bevindt zich in dit opzicht in goed gezelschap van Madeleine, Kitty, Mieke en Anne-

marie. Meer dan de anderen leeft Annemarie al een vrij zelfstandig leven. Haar ouders zijn een 

reislustig archeologenechtpaar waardoor Annemarie bij haar oma woont en daar de nodige vrij-

heid kent. Ze maakt eigenzinnige keuzes die haar niet isoleren, maar juist bewondering opleveren 

van vrienden en klasgenoten. Wanneer ze haar diploma heeft en een relatie krijgt met Frank, gaat 

ze eerst welbewust in een andere stad aan het werk omdat ze daar zo’n zin in heeft. En omdat het 

leuk is je vervolgens op de ontmoetingen te kunnen verheugen. Ze wil eerst een tijd werken, haar 

eigen dingen doen en eigen wensen volgen, voordat ze gaat trouwen en zich meer naar Franks 

leven als bekend schrijver zal voegen. Een gezapig toekomstbeeld dat Mieke angst aanjaagt.  

 

Ze krijgt het er een beetje benauwd van. Je moet er gewoonweg niet aan denken, 

dat je allicht wel tot je zestigste jaar hier vast zult zitten. Dag in dat uit hetzelfde! 

Huishouden doen, je man helpen, de boekhouding doen! Met alleen dan een paar 

keer per jaar de onderbreking van enkele weken vakantie. Tot je oud bent en totdat 

je tot datgene wat je in je jonge jaren zo graag gedaan zou hebben, niet meer in 

staat zult zijn. Dan is het onherroepelijk te laat.100 

 

Miekes drang naar onafhankelijkheid manifesteert zich in de wil te studeren om toch vooral 

zelfverzorgend te kunnen zijn. Haar aanbidder wijst ze onherroepelijk af. Ze is niet van plan haar 

pasverworven vrijheid al weer op te geven om het bovenstaande scenario te realiseren. Haar 

vrijheid is haar alles op dit moment. Iets belangrijkers lijkt er niet te bestaan. Symbolisch hiervoor 

is de gedrevenheid te leren autorijden. Het chaufferen gaat haar gemakkelijk af en het zelfstandig 

rijden geeft haar een gevoel van onbegrensde mogelijkheden. Helaas is ze te eigenwijs en over-

tuigd van eigen kunnen om te studeren voor haar theorie-examen, waarvoor ze zakt. Of ze het 

later wel haalt komt de lezeres niet te weten want hier eindigt het boek abrupt. Waarschijnlijk zal 

aanschaf van het volgende deel in de serie het gewenste antwoord kunnen brengen. In dit boek 

staat vooral Miekes hang naar vrijheid en onafhankelijkheid centraal. En niet alleen bij Mieke. 

Haar aanstaande schoonzus verbreekt zelfs de verloving met Miekes broer om haar eigen onaf-

hankelijkheid te kunnen bewaren. Zij weigert haar kunst en haar levensdromen op te geven voor 

de man van wie zij houdt. 

                                                             
 
100 Van ’t Sant, 69. 
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Ook Kitty wenst nog lang geen knus huisje om zich samen met een man in terug te trekken. De 

signalen die haar goede vriend Jaap in die richting uitzendt, gaan dan ook volledig aan haar 

voorbij. Ze is veel te veel bezig met zichzelf en haar pas verworven vrijheid. Ze is verguld met haar 

kamertje in Amsterdam, waar ze sinds kort woont. Deze stad heeft een enorme aantrekkings-

kracht op haar. Hier wonen was de enige reden uit huis te gaan. Haar ouders hadden geen 

bezwaren en ze kon altijd terugkomen mocht ze dat willen. Maar dat wil ze niet. Haar betrekking 

op kantoor bevalt haar niet en om toch in Amsterdam te kunnen blijven wonen, gaat Kitty op zoek 

naar een nieuwe baan. Die vindt ze in een boekhandel. Zonder ervaring onderhandelt ze over haar 

salaris en weet er twintig gulden meer uit te slepen dan ze bij haar vorige werkgever verdiende. 

Het achteraf moeten inlichten van haar ouders bezorgt haar nog enige spanning, maar deze 

schikken zich al gauw in de nieuwe situatie. Kitty weet wat ze wil, is vastbesloten en ondernemend 

en redt zich wel.  

Madeleine is net zo vastbesloten en ondernemend. Wanneer zij een kostschool erft na het 

overlijden van haar tante, belanden zij en Conny, eigenlijk per ongeluk, in haar eigen school-

banken. Door deel uit te maken van de kostschoolgangers ervaart Maddy van binnenuit hoe haar 

school ervoor staat en hoe het eraan toe gaat. Ook voor de directrice blijft haar ware identiteit 

geheim. Wanneer dit niet langer houdbaar is, toont Madeleine haar zelfstandigheid en leiderschap. 

Zonder haar dubbelleven als leerling en eigenaar op te geven, neemt zij achter de schermen het 

heft in handen en maakt beslissingen die de toekomst van de school drastisch veranderen. Zij laat 

zich hierin adviseren door haar goede vriendin Conny, haar vrienden Eddy en George en haar 

vader en de notaris. Anderen, zelfs Jules, haar toekomstige echtgenoot, laat zij hierbuiten. Wan-

neer Madeleine bij de opening van het nieuwe schooljaar eindelijk naar buiten treedt als eigenaar 

én als nieuwe directrice, doet zij dit ook niet ondergeschikt aan of bij gratie van haar eega, maar 

naast hem als gelijkwaardige partner en feitelijk met de laatste stem in de zaak. Hiermee toont zij 

hoe onafhankelijk zij werkelijk is.  

De zelfstandigheid die Vlinder, Hella, Annemarie en Mieke aan de dag leggen, loopt gelijk 

op met de toenemende eis van zelfstandigheid bij vrouwen in de maatschappij. In het vorige 

hoofdstuk is ingegaan op de groeiende ontevredenheid over de ongelijke rechten en de positie 

van man en vrouw. Eind jaren zestig spraken steeds meer vrouwen zich hierover uit, met Joke 

Kool-Smit als een van de bekendste woordvoersters. Deze vrouwen vonden dat ze evenveel recht 

hadden op de als mannelijk geziene eigenschappen ‘zelfstandigheid’ en ‘onafhankelijkheid’ als 

mannen zelf. Een trend die gelijk opgaat met het gedrag van de in deze alinea genoemde meisjes, 

wier verhalen allemaal eind jaren zestig zijn verschenen. Een trend waar ook Kitty en Madeleine 

zich naar voegen, maar waar zij feitelijk voorlopers van zijn. Eind jaren veertig was een dergelijke 

onafhankelijke opstelling in de samenleving nog geen algemeen gezien en geaccepteerd feit. 

 

Zelfvertrouwen en innerlijke overtuiging 

Voor Annemarie, Mieke, Kitty en Maddy geldt alle vier dat ze naast onafhankelijkheid in de zin van 

zelfstandigheid ook innerlijk geluk kennen. Dit wordt niet in alle boeken even expliciet verwoord, 

maar wordt tussen de regels door duidelijk. Voor innerlijk geluk zijn innerlijke rust en vrede nodig 

zoals Goud-Elsje die kent. Er is een je-geliefd-weten en een liefde voor jezelf voor nodig die zich 

kan uiten in verschillende eigenschappen en principes. Innerlijk geluk bestaat voor een deel uit 

het vasthouden aan die principes en weten dat dit je gelukkiger maakt dan het loslaten ervan. 

Mieke, Kitty en Madeleine kennen net als Goud-Elsje, Marjolein en Vlinder een warm thuis waar 

het gevoel geliefd te zijn bijna een vanzelfsprekendheid is. Ze hebben allemaal iemand of 

meerdere mensen achter zich staan die in hen geloven en van hen houden.  
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Voor Annemarie geldt dit wat minder. Haar oma houdt van haar, maar is ook op haar eigen vrijheid 

gesteld. Hierdoor krijgt Annemarie meer zelfstandigheid en minder warmte mee dan haar collega-

hoofdpersonen. Niettemin blijft zij bij haar principes wanneer de hele klas naar hét feest bij Ivo 

gaat. Annemarie gaat niet omdat ze vreest dat het feest, Ivo kennende, met behulp van alcohol 

volledig uit de hand zal lopen. Uiteindelijk krijgt ze gelijk, maar zich erop laten voorstaan en over 

Ivo roddelen doet ze niet. Net zomin als wanneer hij later probeert haar door verdrinking om het 

leven te brengen nadat zij hem betrapt heeft op frauderen met zijn eindexamen. Zelfs in dit 

onwaarschijnlijke geval klapt Annemarie niet uit school.  

De afkeer van roddelen delen alle meiden. Allemaal houden ze zich er afzijdig van wanneer 

nuffige, op schone schijn gerichte types totaal geen moeite met deze bezigheid lijken te hebben. 

Deze antiheldinnen ontbreekt het dan ook aan liefde van binnenuit. Hun lage zelfbeeld door gemis 

aan bevestiging van anderen en aan eigenwaarde, lijken zij op te krikken met roddelen. Zo niet de 

protagonisten. Zij hebben dit substituut niet nodig. In plaats daarvan tonen zij zich begaan, loyaal, 

zorgzaam en eerlijk met en tegenover anderen vanuit tevredenheid en zelfvertrouwen. 

 

Puberteit 

Pam, Dini, Anne-Linde en Marjolein zijn tot nu toe enigszins onderbelicht gebleven. Dit is niet 

omdat zij de eigenschappen zelfstandigheid en zelfvertrouwen niet delen, maar omdat deze, bij 

de drie eerstgenoemden, veeleer het resultaat zijn van een langdurig en intensief introspectief 

proces. Het boek over Marjolein is hierin een geval apart. In deze context is niet zozeer zijzelf als 

wel haar te bekomen pleegdochter Marilou onderwerp van aandacht. Dit meisje is van huis en 

familie weggelopen en vindt in het gezin van Marjolein een veilige haven. Hoewel het woord in 

geen van de boeken voorkomt, is de levensfase waar deze meisjes zich in bevinden duidelijk die 

van de puberteit. Deze manifesteert zich in onzekerheid, twijfel en opstandigheid alvorens, rust, 

geluk en zelfstandigheid en zelfvertrouwen te vinden. 
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Dini’s worsteling wordt in Het recht van de ander het meest expliciet. Samen met haar moeder 

heeft zij een Jappenkamp overleefd. Haar vader helaas niet, waardoor zij nu alleen met haar 

moeder in een flat in Amsterdam woont. Haar moeder voorziet in hun onderhoud als vertaalster 

en bijlesdocente in talen. Tot zover is alles goed en is Dini gelukkig. Nu echter staat haar hele 

wereld op zo’n kop. Haar moeder heeft Peter ontmoet, een man met wie ze graag verder wil. Dini 

is boos, angstig, verdrietig, alles tegelijk, maar kan dit niet benoemen en weet zich met zichzelf 

geen raad. Peter betekent een inbreuk in haar gelukkige, overzichtelijke wereldje samen met haar 

moeder. Dini schrijft alles op in haar dagboek. Al haar twijfels, woede en ook de zaken die de 

eerlijkheid haar gebieden te vermelden. Want aangezien Dini zich soms onuitstaanbaar gedraagt, 

verwondert ze zich over het geduld dat haar moeder en Peter haar tonen. Ze verwijt het ze en 

respecteert hen erom. Haar dagboekpassages tonen hoe Dini heen en weer wordt geslingerd 

tussen haar verschillende gevoelens. De mooiste oplossing zou zijn wanneer ze nu volwassen zou 

zijn. Of in ieder geval oud genoeg om op zichzelf te gaan wonen. Om haar eigen keuzes te maken 

en haar moeder en Peter het maar lekker met z’n tweeën te laten uitzoeken. Maar helaas voor 

haarzelf is Dini nog maar vijftien en is haar onafhankelijkheid nog ver te zoeken. Veel heeft ze in 

deze periode aan haar buurjongen Ed. Hij is acht jaar ouder dan zij en betoont zich een goede 

luisteraar. Hoewel hij zelf nogal verlegen is met de situatie wanneer Dini hem in vertrouwen 

neemt over het voorgenomen huwelijk van haar moeder, ziet zij in hem een prettige gespreks-

partner. Wat hij tegen haar zegt, blijft bij haar hangen:  

 

“Ben ik van geen belang voor Mams? 

‘”In deze zaak, neen. Dat is haar goed recht. Als het gaat om de liefde en het 

geluk van twee zulke verantwoordelijke mensen als je moeder en meneer Tjalbo 

dan is jouw mening daarbij volkomen onbelangrijk.” 

“Volkomen onbelangrijk?!” stamelde Dini.  

“Ja, begrijp me goed. Je weet even goed als ik dat je moeder precies dezelfde 

voor jou blijft. Je bent alleen verwend omdat je na de kampen slechts elkaar had en 

’t is begrijpelijk dat het je moeite kost een ander naast je te dulden. Maar waar ik 

tegenop wil komen in jouw standpunt is, dat je je moeder als je eigendom bent 

gaan beschouwen.”101 

 

Van al het nuttige dat Ed haar wil doen inzien, onthoudt Dini echter vooral dat zij niet belangrijk 

is. Het gaat om anderen, niet om haar. Hoewel deze gedachte de nodige psychische problemen bij 

een pubermeisje zou kunnen opleveren en Dini het er ook wel enigszins moeilijk mee heeft, leidt 

dit niet-bedoelde credo Dini wel op de goede weg. De weg van aanvaarding en liefde en vanuit die 

liefde dingen over hebben voor de ander die voor jouzelf onplezierig zijn of zelfs pijn kunnen doen. 

Dini gunt nu haar moeder haar huwelijk. Eerst vooral met haar verstand, maar gaandeweg ook 

met haar hart. Dini groeit naar Peter toe en merkt dat zij hem kan vertrouwen en als een echte 

vader kan zien, zonder dat haar eigen vader daarbij tekort wordt gedaan. Ze wordt gelukkig in het 

gezin waarin ze leeft. Zeker als het na hun verhuizing naar Den Helder wordt uitgebreid met de 

komst van twee broertjes. Een gedachte die eerst een horrorscenario omschreef, maar nu eenheid 

en geborgenheid voorstaat. “Ze was nu zeventien en er zich niet van bewust dat de onbekookte 

bakvis van twee jaar geleden ten onder was gegaan aan de gezonde ontdekkingen die het leven 

                                                             
 
101 Feenstra, 65-66. 
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haar te slikken had gegeven.”102 Ze toont haar volwassenheid wanneer ze tijdens haar studie in 

Amsterdam bij Eds moeder intrekt omdat Ed voor zijn opleiding een jaar in Amerika verblijft. Zijn 

moeder is een egoïstische, luie vrouw die beperkt wordt door haar onvermogen tot zelfreflectie. 

Dini pakt haar nu net zo tactvol en geduldig aan als Pipa Peter haarzelf destijds benaderde. Haar 

groei heeft echter, zeer reëel, niet opeens een statisch, gewenst punt bereikt. Dini blijft worstelen 

met situaties en met zichzelf. Haar weg naar onafhankelijkheid is een proces dat geen einde kent, 

ook nadat ze Eds huwelijksaanzoek van overzee heeft geaccepteerd. 

 Pams situatie is tot in vele details vergelijkbaar met die van Dini. Ook Pam heeft haar vader 

verloren toen zij nog een baby was, ook haar moeder werkt als docente en krijgt een relatie met 

een nieuwe man, ook Pam krijgt er na zestien jaar nog een zusje bij en eindigt met een huwelijks-

aanzoek van een man van overzee. En ook Pam maakt een typische puberteit door. Samen met 

haar tweelingbroer Niek, heeft Pam haar eerste tienerjaren geen mogelijkheid om te puberen. 

Haar moeder gaat zichtbaar gebukt onder de combinatie van werk, huishouden, moederschap en 

financiële zorgen. Pam en Niek nemen zoveel mogelijk taken van moeder over om het haar zo 

gemakkelijk mogelijk te maken. Niek is een jongen en ziet daardoor de problemen die dit voor het 

eens zo knusse huishouden oplevert wat minder, maar Pam is zich hier terdege van bewust en 

probeert deze zo goed mogelijk te compenseren. Haar schouders dragen de zwaarste lasten. 

Meisjes kunnen deze volgens moeder dan ook beter aan dan jongens:  

 

“Voor jou zal alles ook niet altijd gemakkelijk zijn, maar meisjes zijn anders. Ze 

kunnen de moeilijkheden beter aan. Ze zijn anders gevormd, geloof ik. Misschien 

omdat ze het later dikwijls zo veel moeilijker hebben dan een man.” […] “Jij bent 

zoveel flinker. Jij bent zoveel flinker,” de muren van de kleine kamer schenen de 

woorden te weerkaatsen.103  

 

Wanneer hun moeder daadwerkelijk zo ziek wordt dat ze moet kuren in Zwitserland, worden Pam 

en Niek opgevangen in een pension. Nu ze de zorgen uit handen kan geven, lijkt Pam te willen 

inhalen wat ze eerder heeft moeten missen. Ze pubert erop los. Ze wordt onaardig, recalcitrant en 

gesloten. Ze wil vrij zijn. Niet afhankelijk van de pensionhoudster en haar gasten, maar voor 

zichzelf zorgen. Het is een van de gasten, meneer De Winter, die door haar pantser weet heen te 

prikken. Aan de hand van zijn nuchtere opmerkingen groeit er bij Pam een zelfbewustzijn dat haar 

tot inkeer doet komen. Wanneer er bij een bezoek aan moeder blijkt dat er wat is opgebloeid 

tussen haar en De Winter, die zowel de nieuwe rector van de jeugd is als de nieuwe baas van 

moeder, heeft Pam daar geen enkele moeite mee. Ze heeft ingezien dat haar eigen onafhankelijk-

heid niet belemmerd hoeft te worden door goede zorgen van ouderfiguren en dat onafhankelijk-

heid ook niet gelijk staat aan ongebreideld kunnen doen waar je zin in hebt, zeker niet wanneer 

anderen daar de dupe van zijn. Pam gunt haar moeder het geluk en vindt dat ook zelf in het nieuwe 

gezin waarin ze alle zorgen uit handen kan geven. 

 Het zou te verwachten zijn dat hier het verhaal eindigt, maar Pam is er een van een 

tweeling en nu is het Nieks beurt om puberaal gedrag te vertonen. Nu wordt hij gesloten en bokkig. 

Hij is onbereikbaar voor de goede zorgen en het vertrouwen van zijn moeder, de waarschuwende 

opmerkingen van Pam en de nuchtere observaties van zijn nieuwe vader. Niek lapt onder invloed 

van zijn nieuwe vrienden alle huisregels aan zijn laars. Pam maakt zich er bezorgd over dat hij in 

                                                             
 
102 Feenstra, 140. 
103 Van der Zee, 24 en 33. 



40 

 
 

                                         ’47                   ’48               ’49               ’54                   ’56              ’59       ’63              ‘65                ’66             ‘69  

Madeleine     Goud-Elsje     Kitty     Anne-Linde     Marjolein     Dini     Pam     Annemarie     Vlinder     Mieke 

een salonnozem zal veranderen: verlangend naar dingen die hij zich niet permitteren kan en altijd 

terend op andermans zak. In Nieks geval is er een auto-ongeluk voor nodig om hem tot inkeer te 

brengen. Hij brengt het er goed vanaf, maar zijn ‘vrienden’ niet. Ondanks dat hij inziet dat hij niet 

langer vrienden met hen kan blijven, blijft hij plichtsgetrouw en bezoekt hij ze in het ziekenhuis. 

Niek en Pams puberale gedrag heeft hen een hoop narigheid opgeleverd, maar heeft hen ook ten 

goede veranderd. Ze zijn er ouder en wijzer door geworden. Onafhankelijk in de zin van zelf-

standig en verantwoordelijk waren ze noodgedwongen al. Nu zijn ze ook onafhankelijker in geluk 

geworden, juist door te beseffen hoe goed het is om lief en leed met anderen te kunnen delen. 

 Anne-Linde is eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Haar ontwikkelingsproces speelt zich 

niet af in Nederland, maar op de boot onderweg naar en op het eiland Curaçao zelf. Hier maakt zij 

kennis met een heel nieuwe cultuur. Dat deze ver van haar afstaat, blijkt keer op keer als zij vanuit 

haar Nederlandse, onafhankelijke denken, situaties in deze andere wereld probeert te begrijpen. 

Anne-Linde komt onzeker en nerveus in Willemstad aan. Thuis leeft ze vrijwel van het ene rapport 

naar het andere. Iets anders dan school bestaat in het leven van dit jonge pubermeisje nauwelijks. 

Nu komt ze aan in een ander land met andere mensen en bij een opa en oma die ze niet kent dan 

uit brieven. Thuis vindt ze het al moeilijk om haar gedachten uit te spreken, hier met haar opa en 

oma blijft ze helemaal gesloten. Maar ondertussen gaat er veel om in haar hoofd. Ze begrijpt oma’s 

hautaine opstelling tegenover de gekleurde Curaçaoënaars niet. Anne-Linde wil iedereen 

tevreden en op z’n gemak stellen en ook deze mensen onbevangen tegemoet treden. Ze wil hen en 

hun gebruiken leren kennen. Daar krijgt ze van haar grootmoeder echter de kans niet toe. Oma 

wentelt zich in een luxeleven en kijkt neer op de niet-blanke bewoners van het eiland. Anne-Linde 

komt in opstand tegen deze houding. Eerst stil, maar allengs meer open. Ze sluit vriendschap met 

de Curaçaose buurkinderen van haar leeftijd en merkt dat zij als Hollands meisje veel meer 

vrijheden geniet dan de Curaçaose. Ze probeert hierover te praten met opa en oma, maar er is een 

grote kloof van generatie en cultuur. Anne-Linde probeert geen vooroordelen te hebben. Niet 

tegen de oorspronkelijke eilandbewoners en niet tegen opa en oma. Ze peinst over wat goed is, 

wat waar is. Is er maar één waarheid? Ze zoekt een oplossing, maar vindt geen bevredigende. Ze 

blijft echter zoeken. Twijfelen, nadenken en zoeken. En ondertussen groeit ze in de overtuigingen 

waar ze wel zeker van is. Ze verzet zich tegen het uiterlijk vertoon dat de blanke bewoners van 

Curaçao zo eigen is. Zelfs tegenover oma durft ze hierin haar rug recht te houden als het erom gaat 

wie er op haar feest mogen komen. Ze realiseert zich hoeveel bewegingsvrijheid zij zelf heeft en 

hoe weinig de Curaçaose meisjes die hebben. Ze staat erop dat ook zij een uitnodiging voor haar 

feest ontvangen, geheel tegen de ongeschreven regels in geen zwarte mensen voor zulke 

gelegenheden te vragen. Anne-Linde ontwikkelt zich. Ze blijft worstelen met de vele verschillen, 

maar wordt zelf sterker. Onafhankelijker. Volwassener. 

 Onder haar Curaçaose vrienden tekenen zich twee groepen af. De ene groep vindt de 

situatie goed zoals hij is. Hij is altijd zo geweest en moet zo blijven. Jongens hebben alle vrijheid, 

meisjes horen thuis, dragen een jurk en hoeven als het even kan geen hand uit te steken want hun 

man zou zo rijk moeten zijn dat hij haar bedienden kan betalen. De andere groep voelt dat deze 

ongelijkheid wringt. Gloria en haar broer Charlie, buren van opa en oma, horen bij deze tweede 

groep. Gloria is, als onderwerp van de betutteling, feller dan Charlie, maar beiden staan ze op tegen 

de ongelijke kansen voor mannen en vrouwen. Gloria is zeer gedreven zich vrij te vechten onder 

het Curaçaose juk vandaan. Op enige voorspraak van Anne-Linde, die ongewoon vrijmoedig tegen 

Gloria’s strenge, zeer Curaçaose vader heeft durven opstaan, mag Gloria over enige tijd naar 

Holland. Voor haar betekent dat échte onafhankelijkheid. 
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In Zeg jij ’t maar, Marjolein, is het niet Marjolein zelf die ontwikkelingen in de puberteit doormaakt, 

maar het meisje Marilou. Zelf is Marjolein de puberteit ontgroeid en woont ze met man en kind in 

Parijs. Daar vinden ze op een dag Marilou in hun auto. Een weggelopen tiener. Bert en Marjolein 

nemen haar op en vragen zich af wat nu het beste te doen. Bert geeft Marjolein hierin de vrije 

hand. Wat zij wil en beslist, zal hij accepteren: zeg jij het maar, Marjolein. Ondertussen worstelt 

Marilou met haar situatie. Ze is van huis weggelopen omdat haar stiefmoeder haar oneerlijk 

behandelt en van plan was haar naar een tehuis te sturen. Bij Bert en Marjolein ervaart Marilou 

hoe het ook kan zijn. Ze krijgt er vertrouwen en er wordt naar haar geluisterd. Ondanks haar 

dwarse gedrag. Marilou praat weinig over zichzelf. Ze heeft altijd al moeite gehad zich uit te 

spreken en begint zich te realiseren dat de problemen met haar stiefmoeder misschien niet alleen 

aan deze nieuwe moeder te wijten zijn. Marilou komt tot nieuwe inzichten die passen in de 

puberteit. Dankzij Marjoleins grote hart mag zij het komende jaar bij dier gezin blijven wonen en 

krijgt ze alle ruimte om zich daar verder te ontwikkelen. 

Voor Dini, Pam, Anne-Linde, Gloria en Marilou geldt dat zij uiteindelijk evenzeer met de thema’s 

‘zelfstandigheid’ en ‘onafhankelijkheid’ bezig zijn, als Vlinder, Hella, Annemarie, Mieke, Kitty en 

Madeleine. De een uiteraard iets meer en intensiever dan de ander, maar ook bij deze puber-

meisjes is de eerder aangehaalde maatschappelijke trend tot het toe-eigenen van mannelijke 

eigenschappen onmiskenbaar aanwezig. Dat maakt hen, net als Kitty en Madeleine, tot papieren 

voorlopers van de werkelijkheid van vlees en bloed. Hoewel het in de jaren vijftig al wel een beetje 

begon te borrelen, leefde men over het algemeen nog naar het adagium dat man en vrouw 

verschillend waren en hiernaar dienden te handelen. Vooral het verhaal over Anne-Linde en 

Gloria springt er in dit licht uit als buitengewoon vooruitstrevend. 

 

Werkende en trouwende vrouwen 

Al een aantal malen is er gesproken over werkende vrouwen. Niet alleen onder de protagonisten 

zelf, maar ook uit hun familie- en kennissenkring. Het gros van hen is (nog) ongetrouwd en moet 

wel werken om in haar eigen onderhoud te voorzien. In Goud-Elsje verlooft zich wordt beklem-

toond hóe rijk een dergelijk leven kan zijn. Nu en dan treden er in de boeken echter (aanstaande) 

gehuwde werkende vrouwen naar voren. Uitzonderlijk hierin is de positie van Madeleine. Maddy 
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komt uit een hogere klasse, haar vader is bankier, waar werkende getrouwde vrouwen gemiddeld 

genomen eerder werden geaccepteerd dan in de middenklasse. Maddy runt de verbouwing van 

haar internaat en neemt vanaf het nieuwe schooljaar haar positie als hoofd van de school in. 

Duidelijk spreekt zij uit dat zij na haar huwelijk eigenaar en directrice zal blijven en dat zij en Jules 

sámen het pensionaat zullen leiden. Dit was geen gemiddelde positie voor een (bijna) getrouwde 

vrouw in 1947. Zelfs onder de werkende protagonisten na haar, komt dit niet nog eens voor. Bij 

Dini en Pam wordt hun werkzame toekomst na een mogelijk huwelijk in het midden gelaten en 

alleen bij Vlinder ontstaat er sterk het idee dat zij wel iets met haar studie van plan is in haar 

verdere leven, getrouwd of niet. Onder de bijfiguren zijn het slechts Vlinders vriendin Hella, de 

moeders van Annemarie en Dini en een vriendin van Dini die na hun huwelijk blijven of gaan 

werken. Met name Dini’s moeder is uitgesproken stellig in haar mening over werkende gehuwde 

vrouwen: 

 

Ik vroeg mams of ze nu die lessen en haar andere werk niet opgaf, maar ze vertelde 

me haarfijn hoe het geregeld werd en waarom, net of ik al helemaal volwassen ben; 

[…] Mams zei dat ze haar vertaalwerk zeker zou aanhouden, ze vindt dat prettig en 

ze is vrij de tijd daarvoor te regelen zoals ze dat zelf wenst. “En Dini,” zei ze, “ik wil 

graag dat je weet, dat ik helemaal aansprakelijk blijf voor je opvoeding; je hebt je 

eigen pensioen van Paps, het mijne vervalt natuurlijk, maar het jouwe blijft, en ik 

wil ook tegenover Paps zelf verder voor jou zorgen. Meneer Tjalbo begrijpt dat 

volkomen, al zou hij met liefde bijspringen. Bovendien vind ik het werk prettig en 

zal meneer Tjalbo veel weg zijn, dat brengt een marinebaan mee, zodat het voor 

mij een tijdpassering blijft.”104  

 

Peter is inderdaad begripvol, maar na verloop van tijd is het toch een stille grief van hem dat zijn 

vrouw niet in ’t minst van plan is haar vertaalwerk te laten schieten. Ook niet na de komst van een 

baby en zelfs niet in het belang van zijn werk bij de marine.  

 

“Begrijp dan toch, Peter,” zei Mams ongeduldig, “dat ik wel mee wil, al vind ik het 

meestal tijd verknoeien, maar nu móet ik die vertaling afmaken, ze zitten erop te 

wachten.” 

“Dat verdomde werk van jou ook!” was het antwoord.  

– ’t Is gek, dacht Dini, – […] De een is er niet ongelukkiger over dan de ander, 

maar Pipa-Peter snapt er niks van. Hij is toch een echte schat. –  

“Mams, ga nu maar met hem mee, hij kijkt zo ongelukkig,” pleitte ze warm. “Als 

ik morgen eens voor alles zorg, dan kun jij in mijn kamertje gaan zitten werken.”105 

 

Peter probeert zo en nu dan, terloops of meer opvallend, zijn vrouw tot stoppen te bewegen. Het 

leidt niet tot het gewenste resultaat. De komst van een twee baby biedt een nieuwe kans: 

 

“En moet het met dat verduvelde werk van jou ook maar eens uit zijn, met twee 

baby’s heb je het daarvoor veel te druk en ik kan toch waarachtig voldoende voor 

mijn eigen kinderen zorgen!” 

                                                             
 
104 Feenstra, 73. 
105 Feenstra, 144-145. 



43 
 
 

                                         ’47                   ’48               ’49               ’54                   ’56              ’59       ’63              ‘65                ’66             ‘69  

Madeleine     Goud-Elsje     Kitty     Anne-Linde     Marjolein     Dini     Pam     Annemarie     Vlinder     Mieke 

Mams had gelachen. “Zie je je kans schoon?” 

Dini had met een zekere spanning naar beider gezichten gekeken, Mams 

werkte immers voor haar hoofdzakelijk; maar ze vond het prettig, zij, Dini hoefde 

er echt niet bezwaard over te zijn. Maar als Paps het nu verder verbood, wat ze 

best begrijpen kon? […] maar [ze] vond dat Mams zelf moest beslissen; “Als ze dat 

toch prettig vindt!”  

“Juist,” viel Mams bij, “zolang het kan wil ik het graag bijhouden, ik vind het 

prettig en een grote voldoening. Bovendien ben ik verrukkelijk koppig, wist je dat 

nog niet, Peter?”106 

 

Dini’s moeder houdt voet bij stuk. Ze blijft werken, omdat ze dat prettig vindt. Dini’s vriendin Thea 

heeft dezelfde motivatie. Als jonge getrouwde komt zij tot de conclusie dat haar kleine huishou-

dentje haar te weinig om handen geeft om een dagbesteding uit te halen. Ze gaat oppassen bij een 

professor en diens vrouw, wie allebei werken en twee jonge kinderen hebben. Thea’s jonge 

echtgenoot sputtert nog wat over het feit dat zij salaris krijgt voor het werk, maar omdat hij zelf 

ook geen vetpot binnen brengt omdat hij nog studeert, is hij gauw uitgepraat. Zowel bij Thea als 

bij Dini’s ouders speelt het ego van de man duidelijk een rol. Beide mannen vinden het hun taak 

hun gezin te onderhouden. De vrouwen zijn echter vastbesloten en winnen het pleit. 

 Meer werkende getrouwde vrouwen, onder wie parttimers of herintreders, vinden we ook 

in de overige boeken niet. Het aantal vrouwen dat na hun huwelijk stopt met werken, is groter 

dan het aantal dat hiermee doorgaat of (opnieuw) begint. Zo zeggen Kitty’s vriendin Fieke en Pams 

moeder na hun huwelijk hun baan op. Voor hen betekent het een vooruitgang dat zij niet meer 

gedwongen zijn te werken, net zoals dit voor vele vrouwen uit arbeiders- en middenklassen-

gezinnen gold. Zij die werkten deden dit voornamelijk uit financiële noodzaak, want het verdienen 

van voldoende geld om een gezin te kunnen onderhouden, was toch een mannelijke (prestige-) 

kwestie. Dit blijkt wel bij Dini’s stiefvader en Thea’s man Joost. Dat hun vrouwen toch blijven 

werken, evenals Hella en de moeder van Annemarie, is een extra duidelijke illustratie van de drang 

tot zelfstandigheid en onafhankelijkheid die steeds meer vrouwen in die tijd ervoeren. Deze 

vrouwen wilden het recht op seksegelijkheid in de praktijk gebracht zien in onder andere de 

mogelijkheid als getrouwde vrouw te kunnen (blijven) werken. Desondanks nam het aantal 

gehuwde werkende vrouwen in die tijd nog nauwelijks toe. Het geringe aantal van slechts vier 

getrouwde werkende vrouwen in de meisjesboeken op een veel groter totaal, past geheel bij deze 

langzame ontwikkeling. 

 Van de meeste vrouwen en moeders van de hoofdpersonen is het onduidelijk wat hun 

arbeidspositie is. Onder de protagonisten, die ook bijna allemaal nog niet getrouwd zíjn, zijn in de 

loop der tijd wel meer studerende meisjes te vinden. Dini gaat naar de huishoudschool, zoals vele 

meisjes in de jaren zestig met haar. Ook voor Pam wordt de mogelijkheid van een vervolgstudie 

besproken. De mogelijkheid is er, maar Pam vindt zichzelf niet zo’n studiebol. Ze volgt het 

gymnasium, maar moet er hard voor werken. Wat de toekomst haar brengt, wordt in het midden 

gelaten. Annemarie kiest ervoor om een baantje te zoeken na haar middelbare school, net als 

Goud-Elsje en Kitty zo’n vijftien jaar voor haar, maar Vlinder en Mieke gaan studeren. Een optie 

die in die tijd, eind jaren zestig, inderdaad aanmerkelijk gemakkelijker was geworden na 

invoering van studiebeurzen. 

                                                             
 
106 Feenstra, 156-157. 
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Het is te merken dat het onderwerp werkende en trouwende vrouwen in alle boeken enige 

aandacht krijgt. Enerzijds blijft de stelling dat echtgenote en moeder zijn “de vervulling van  haar 

hele wezen”107 is, gehandhaafd. Anderzijds wordt er getwijfeld over deze rol of wordt er zelfs 

openlijk tegenaan geschopt. Marjolein is een huisvrouw met een baby, maar ze spreekt van de 

sleur van de dag. In Vlinder in het net voert de vriendengroep van Vlinder een toneelstuk op dat 

zowel letterlijk als figuurlijk de draak steekt met wat ‘de ouderwetse behandeling van vrouwen’ 

wordt genoemd: de vrouw als ondergeschikt aan de man. De man is nog steeds het hoofd van het 

gezin, maar de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw stijgt. Marjolein en Bert brengen dit 

duidelijk in praktijk. Besluiten nemen ze goeddeels samen. Hun huishouden is er meer een in de 

sfeer van overleg dan van ’s mans bevel, geheel overeenkomstig de ontwikkeling in de jaren vijftig 

richting meer onderhandelingshuishoudens. 

 

Zorgzaamheid 

Dat onafhankelijk (willen) zijn een terugkerend thema is, is inmiddels evident. Het is opvallend 

dat zo’n grote rol is weggelegd voor een eigenschap die, zeker in de eerste naoorlogse jaren , niet 

als vrouwelijk werd gezien. Assertieve types als Madeleine en de moeder van Dini die in hun eigen 

onderhoud (blijven) voorzien, passen niet in het beeld van de man die zorgdraagt voor zijn gezin. 

Het is dat Madeleine een privé-internaat bestuurt, anders zou ze haar werk na een huwelijk niet 

eens voort mogen zetten. Het zou nog tien jaar duren voor vrouwen in de maatschappij een 

ambtelijke functie mochten bekleden. Dat het overigens een school is waar Maddy te werken 

komt, ligt wél in de lijn der verwachting. Een zorgzaam, dienstbaar of pedagogisch beroep werd 

immers algemeen gezien als goed en mooi. Hierin sluiten boekenwereld en reële wereld naadloos 

op elkaar aan. Van de buitenshuis werkende en studerende vrouwelijke romanpersonages kiezen 

ze bijna allemaal voor een beroep of studie waarin dienstbaarheid en zorgzaamheid centraal 

staan. Zo zijn er twee winkeljuffrouwen, twee moeders met een docentenbaan, kiest Dini voor de 

huishoudschool om daarna iets met kinderen te willen doen en schrijft Vlinder zich in voor een 

studie psychologie. Hoe zelfstandig en onafhankelijk ook, deze eigenschappen doen niets af aan 

de typisch vrouwelijk geachte zorgzaamheid. In Goud-Elsje is deze eigenschap nog het meest 

aanwezig. Immer toont zij zich zorgzaam en behulpzaam. Wanneer haar baas en bazin beiden ziek 

in bed liggen, trekt zij bij hen in om voor hen te zorgen. Ze heeft het ook zo goed voor met Jan 

Willem, maar kan niets doen om de situatie voor hem te verbeteren. Ze heeft diepe medelijden 

met hem. Een medelijdend hart is een goed hart. Het komt voort uit een zorgzame inslag. 

Medelijden ontvangen daarentegen is onprettig en ongewenst. De meisjes bereiken hun doelen 

liever op eigen kracht of nog liever niet, dan door het medelijden van een ander. 

 Soms wordt zorgzaamheid geëist boven onafhankelijkheid. Wanneer Kitty in Amsterdam 

geniet van haar leven als kamerbewoonster en boekverkoopster, wordt haar moeder ziek. Niet 

bijster ernstig, maar de zorg voor het huishouden kan ze nu niet aan. Als enige dochter met vier 

oudere broers, is het Kitty’s plicht om terug te komen en het huishouden van haar moeder over te 

nemen. Na het huwen van de oude werkster wou haar vader Kitty überhaupt al thuis laten komen 

om haar moeder te helpen in de huishouding. Haar ouders zijn welgesteld genoeg om een nieuwe 

werkster te huren, maar ze zijn te kritisch na de vorige. Kitty heeft haar terugkomst altijd af 

kunnen houden, maar nu vervult ze trouw haar plicht. En ze vindt het verschrikkelijk. Wanneer 

haar moeder weer wat opknapt, voelt Kitty zich eenzaam en overbodig. Terug naar Amsterdam 

zit er voorlopig niet in omdat moeder zo nu en dan nog goed moet rusten. In dit geval is zorgzaam-

                                                             
 
107 Feenstra, 172. 
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heid meer een vereiste dan een innerlijk prevalerende eigenschap. Heel anders dan bij Marjolein. 

Zij is het toonbeeld van zorgzaamheid en moederlijkheid. Onlogisch is dit niet aangezien zij als 

enige protagonist al getrouwd is en een kind heeft. Haar moederhart is groot genoeg voor een 

eigen dochter én een pleegdochter en ze neemt Marilou dan ook warm in haar gezin op.  

 Een voorwaarde voor zorgzaamheid is observatievermogen. Alvorens je weet wie er 

waarom welke zorg nodig heeft, moet je deze behoefte opgemerkt hebben. Bijna alle meisjes 

beschikken in meer of mindere mate over dit talent. Madeleine doet tijdens haar undercover-

periode op haar eigen school feitelijk niet anders. Ze observeert maandenlang het reilen en zeilen 

in het meisjespensionaat. Pam en Annemarie zijn pienter, opmerkzaam en in staat tot het 

combineren van observaties tot conclusies. Zo heeft Pam onmiddellijk door dat meneer De Winter 

en moeder meer voor elkaar voelen dan vriendschap en realiseert Annemarie zich dat Ivo frau-

deert met zijn eindexamen. Helaas ontbreekt het haar dan weer aan realiteitszin om hier adequaat 

op te reageren, wat haar bijna haar leven kost. Vlinder gaat psychologie studeren en begint nu 

alvast maar met het observeren van mensen. Iets waar ze straks haar baan van zal maken. Anne-

Linde aanschouwt en overdenkt het leven op Curaçao en Goud-Elsje beschouwt, net als haar 

moeder, de wereld om haar heen met bedachtzaamheid en zorgzaamheid. Bij Kitty gaat opmerk-

zaamheid over in nuchterheid. Ze reageert ad rem en kan zeer droog uit de hoek komen. Een 

eigenschap die onder andere Conny en Marjolein expliciet met haar delen. Waar nuchterheid 

volgens Buytendijk echter als mannelijk zou kunnen worden gekwalificeerd, past observatie-

vermogen goed bij een vrouwelijk karakter. Het is een gelijkmatige, voortdurende, niet op een 

eindpunt gerichte bezigheid die tot stand komt door aandacht voor het te verzorgen object, 

adaptiviteit en het vermogen te luisteren. 

 

“Dat ik dit zomaar allemaal aan jou verteld heb!” begon Han eindelijk weer.  

“‘Je denkt nu misschien dat ik een allemansvrind ben en tegen iedereen zo alles 

altijd maar zeg. Maar dat is heus niet waar, hoor! Ik weet zelf niet hoe dit opeens 

gekomen is. ’t Is ook net of wij elkaar al heel lang kennen, vind ik.”  

’t Is de gave van het luisteren, wist Els. De gave die ik van vader heb geërfd. 

Maar ze zei het niet.  

“Ik geloof, dat we vriendinnen zouden kunnen worden,” kwam ze enkel.  

“En ik geloof dat we al vriendinnen zijn.” Han had weer haar oude, prettige 

lach.108 

 

De gave tot observeren gaat bij de meeste meisjes gepaard met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. 

Dat, en een kleine dosis nieuwsgierigheid. “Want ja…. nieuwsgierigheid…. uw naam is vrouw!”109 

Niet de ordinaire nieuwsgierigheid die nuffige, roddelende dames aan de dag leggen, maar de 

onbevangen nieuwsgierigheid die ieder meisje op zoek naar nieuwe inzichten met zich meedraagt. 

 Het is duidelijk dat eigenschappen die in de jaren vijftig in de samenleving nog als betrek-

kelijk mannelijk of vrouwelijk werden gezien, in de boeken meer uitwisselbaar worden. Daarbij 

staat het aannemen van ‘nieuwe’ eigenschappen, het behoud van ‘eigen’ eigenschappen geenszins 

in de weg. Nuchterheid en onafhankelijkheid, volgens Buytendijk beide typisch mannelijk, komen 

bij vrouwen voor naast adaptiviteit en zorgzaamheid. De gave van luisteren en zorgdragen voor 

de ander en het huishouden, typische vrouwelijk eigenschappen, komen bij mannen voor naast 

                                                             
 
108 De Lange-Praamsma, 65. 
109 Koen-Conrad, 177. 
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hun autonomie en prestatiedrang. Zo is Els’ vrouwelijke gave haar doorgegeven via haar vader en 

neemt Niek de helft van het huishoudelijk werk voor zijn rekening om zijn moeder te ontlasten.  

 

Veranderende onderlinge relaties 

Typerend voor de uitwisseling van karaktereigenschappen tussen mannen en vrouwen, is de 

thuissituatie zoals die voor de vele halfwezen is. In haar onderzoek naar de ontwikkeling van 

meisjesboeken in de periode 1900-1940, trof Couweleers opvallend veel wezen en halfwezen 

aan.110 Voor de gezinnen waarin de vader ontbrak gold vaak een gebrek aan leiding, sturing en 

financiële zekerheid. In de gezinnen zonder moeder was er juist gebrek aan liefde en warmte. 

Hieraan ten grondslag ligt volgens Couweleers de toenmalige verdeling van eigenschappen: de 

leiding nemen is mannelijk, zorgzaamheid is vrouwelijk.111 Ook in dit onderzoek komen behoorlijk 

veel incomplete gezinnen voor. Madeleine mist sinds vijf jaren haar moeder, Dini en Pam groeien 

op zonder vader en Annemarie wordt door de reislustigheid van beide ouders feitelijk opgevoed 

door haar oma. Ook in de levens van de bijfiguren wordt regelmatig een ouder gemist. Marilou is 

van huis weggelopen omdat ze het niet kon vinden met haar stiefmoeder, Fieke heeft alleen haar 

moeder nog, Eds vader werd gefusilleerd in de oorlog en Anne-Lindes beste vriendin Mieke ziet 

haar vader nauwelijks omdat hij vaart op zee. Goud-Elsjes vrienden- en kennissenkring spant 

helemaal de kroon. Hier groeien naast Jan Willem nog zeker twee personen op met slechts één 

ouder. Van het door Couweleers geconstateerde gebrek aan respectievelijk leiding en warmte, is 

echter opvallend genoeg bij geen van hen sprake. Madeleine heeft een innige, warme band met 

haar vader. Dini, Pam, Fieke, Ed en Jan Willem zijn zonder vader niet volkomen stuurloos 

opgegroeid en ook financieel heeft hun moeder hen goed kunnen onderhouden. Dat was 

weliswaar niet altijd gemakkelijk en zodra het kon zorgden Fieke, Ed en Jan Willem zelf voor 

financiële middelen, maar een gebrek aan leiding heeft geen van hen ervaren. Zelfs Han, de 

vriendin van Els, en Marilou voegen zich niet naar het door Couweleers getekende patroon. Beiden 

missen zij hun moeder en inderdaad veel liefde en warmte thuis, maar ook in beide gevallen is dit 

gebrek pas ontstaan na de komst van een stiefmoeder. Een vrouw, die toch juist over veel warme, 

liefdevolle gevoelens zou moeten beschikken. 

 

Ouder-kindrelatie 

Over het algemeen zijn de relaties tussen ouder en kind goed en warm, ongeacht of het om een 

vader-dochterrelatie of een moeder-dochterrelatie gaat. De sfeer thuis is ontspannen en er wordt 

over en weer voor elkaar gezorgd en om elkaar gedacht. Alleen Annemarie laat nog weleens door-

schemeren dat zij echte ouderliefde soms mist. Haar oma houdt natuurlijk ook van haar, maar dat 

is toch anders. Haar eigen ouders zitten liever aan de andere kant van de wereld in het zand te 

graven dan thuis bij hun dochter op de bank. Dit levert nog enige spanning op, op het moment dat 

haar ouders wél eens thuis zijn. Zij verwachten de dochter die zij hebben achtergelaten, maar 

Annemarie is ouder geworden en zelfstandiger. Ze is het zo gewend het zonder haar ouders te 

rooien dat ze ook nu geen behoefte voelt hen bij haar perikelen te betrekken. 

 Wat wel opvalt is dat in drie van de tien gevallen de hoofdpersoon haar ouder(s) tutoyeert. 

En dat het daarbij bij alle drie de keren gaat om een meisje dat als halfwees te typeren is. 

Annemarie tutoyeert niet alleen haar ouders, maar ook de generatie daarboven. Zelfs haar oma 

spreekt zij aan met ‘jij’ en ‘jou’. Pam en Dini tutoyeren beiden hun moeder en lopen beiden tegen 
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de moeilijkheid aan wat nu tegen hun stiefvader te zeggen. ‘Jij’ of ‘u’? Dini blijft haar moeder 

aanspreken met ‘jij’, haar Pipa Peter met ‘u’. Pam wordt er door haar moeder op gewezen dat het 

wellicht niet correct is dat zij haar nieuwe vader ook is gaan tutoyeren.  

 

Pam kleurde. “Ik zeg het tegen jou toch ook,” zei ze verontschuldigend. “Mag ik 

geen ‘jij’ tegen U zeggen, vader?” vroeg ze.  

Hij kneep haar glimlachend in haar wang. “Ik geef je bij deze mijn toestem-

ming,” antwoorde hij. “Ik beschouw het als een hoge onderscheiding, dat je ‘jij’ 

tegen me zegt.”112 

 

Een terechte beschouwing, zo lijkt het. Dat Pam haar moeder tutoyeert, typeert de goede band die 

ze met haar heeft. Die is hechter dan het afstandelijk ‘u’ weergeeft. Het is een goed teken dat Pam 

diezelfde waarde aan de band met haar nieuwe vader toekent. Pam, Dini en Annemarie confor-

meren zich met het gebruik van het informelere ‘jij’ aan het tutoyeren dat vanaf ongeveer 1960 

opgang maakte in de samenleving. 

   

Omgang met jongens  

Niet alleen de relaties tussen ouders en kinderen veranderen, ook de relaties tussen jongens en 

meisjes onderling. Eén van de karakteristieken van meisjesboeken was de aanwezigheid van beste 

vriendinnen en vriendinnengroepen. Na de Tweede wereldoorlog hebben alleen Madeleine en 

Kitty nog een beste vriendin waar ze veel mee samen zijn en alles mee delen. Conny vult Maddy 

aan en Fieke Kitty. De vriendinnengroepen breiden zich uit tot vriendengroepen. Els komt nog 

terecht in een hecht groepje van alleen maar vrouwen en ook Madeleine omringt zich binnen de 

school met alleen maar meisjes, maar dit laatste is een vrij logisch gevolg van het feit dat het een 

méisjesinternaat betreft. Daarbuiten verkeren zij en Conny regelmatig in gezelschap van Eddy en 

George. Een vriendschap waar dadelijk dieper op zal worden ingegaan. Marjolein en Kitty kunnen 

wat betreft mannelijke vrienden buiten beschouwing worden gelaten. Marjolein omdat zij haar 

vriendschappelijke relaties is aangegaan samen met Bert, als stel; Kitty omdat zij geen deel 

uitmaakt van een echte vriendengroep en haar beste vriend, net als bij Els, weliswaar een man is, 

maar ook dé man waar ze zich uiteindelijk mee verlooft. Anne-Linde sluit op de boot gemakkelijk 

vriendschap met Sjoerd. Dat hij een jongen is, lijkt niets uit te maken. Op Curaçao maakt ze zowel 

vrienden als vriendinnen. Voor Dini, Pam, Annemarie, Vlinder en Mieke geldt dat ze een klassen-

/vriendengroep hebben, de een wat groter dan de ander, die uit zowel jongens als meisjes bestaat. 

De jongeren gaan onderling steeds ongedwongener met elkaar om. Zelfs op Curaçao valt het 

Charlie op:  

 

“Ik weet niet, hoe ik het klaar moet spelen om met een meisje gewoon om te gaan, 

alsof het een vriend van je is. Voor Anne-Linde ben ik niet meer dan een van de 

vele vrienden die ze heeft.” Hij keek naar de dansers op de patio: Hollandse jongens 

en Hollandse meisjes. Sportieve, vrolijke vrienden en vriendinnen van elkaar. Maar 

onderling sterk in hun gezamenlijke vriendschap.113 
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Behalve dat jongens en meisjes meer mengen in vriendengroepen, lijkt ook de meer amoureuze 

aandacht voor jongens explicieter te worden. Anne-Linde vraagt haar oma voor het feest of haar 

lippenstift kissproof is en Dini maant zichzelf zwart op wit de prettige vriendschap met Ed niet op 

het spel te zetten voor een kalverliefde. In Madeleine erft een kostschool staat een prachtig voor-

beeld dat toont dat dergelijke concrete overpeinzingen in díe tijd nog geen vanzelfsprekendheid 

waren in een meisjesroman. Auteur Hans Borrebach laat in de tekst keurig in het midden wát er 

precies gaande is tussen Conny en Eddy op het moment dat Maddy en Conny bijna betrapt worden 

op ongeoorloofd schoolverlaten. Zijn afbeelding spreekt in dit geval echter meer dan boekdelen: 

 

Ik drukte Conny’s hoofd stevig tegen Eddy aan, maar zó dat er van de wegzijde 

niets anders te zien zou zijn dan wat jassen en hoog opgeslagen kragen, en met 

een: “Ik zal wel even onder de wagen kijken,” slingerde ik mijn benen één, twee, 

drie over het lage portier heen en lag in minder dan geen tijd in heel mijn lengte 

onder de wagen verscholen. 

Toen het geluid van de voetstappen al een hele tijd was verstorven en alles tot 

dusver nog zonder ongelukken scheen te zijn afgelopen, waagde ik het pas om 

tevoorschijn te komen om naar de schade te kijken, die er in het wagentje was 

veroorzaakt.  

Toen maakten we dat we met bekwame spoed dat weer thuiskwamen.114 

Enkele pagina’s verder durft Borrebach tekstueel meer aan wanneer Eddy Conny om te zoenen 

vindt en prompt daad bij woord voegt. Madeleine draait zich gewillig even om. Het lijkt er echter 

op dat deze vrijmoedige omgang met de liefde meer te maken heeft met Borrebachs eigen opvat-

tingen dan met de algemeen gedeelde opinie in 1947. Over het algemeen kan wel gesteld worden 
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dat de toenemende gelijkheid in de boeken tussen meisjes en jongens steeds meer als normaal en 

vanzelfsprekend wordt gebracht, parallel aan de lossere omgangsvormen die zich in de samen-

leving manifesteerden. 

 

Gewild datingmateriaal 

Aan liefdes en aanbidders ontbreekt het de meisjes ook geen van allen. Conny vindt de ware in 

Eddy, Madeleine zelf weet haar levenspartner in Jules, haar skileraar tijdens de afgelopen winter-

sport. Goud-Elsje moet niet alleen Jan Willem, maar ook de zwager van haar vriendin afwijzen om 

vervolgens gelukkig te kunnen worden met Taco, met wie ze al haar hele leven bevriend is. Fieke 

houdt haar aanbidder aan het lijntje omdat hij zo nu en dan van nut kan zijn en trouwt uiteindelijk 

met een andere man die stapelgek op haar is. Zij is nog niet verliefd op hem, maar dat komt vast 

nog wel. Kitty zelf verandert van baan omdat haar eerste werkgever amoureuze avances maakt. 

“Zijn sproetig gezicht trok in nerveuze afwachting en zijn wimperloze witte muizenogen keken 

mij bijna smekend aan.”115 Hij bezorgt Kitty, die niet van zijn uitnodiging gediend is, de kriebels. 

Vervolgens krijgt ze achtereenvolgens een huwelijksaanzoek van een aanstaande dominee, dat ze 

vrij gevoelloos afwijst, heeft ze een klant die alleen maar langs komt omdat hij haar zo aantrek-

kelijk vindt en geniet ze belangstelling van de redacteur in de boekwinkel waar ze werkt. En dat 

vindt allemaal plaats voordat ze veilig en wel bij haar goede vriend Jaap terecht komt, die ze eerst 

hardvochtig heeft afgewezen. Anne-Linde flirt wat met Sjoerd op de boot en vertrekt uit Curaçao 

met de wetenschap dat Charlie binnenkort naar Holland zal komen voor zijn studie. En voor haar. 

Dini gaat in haar nieuwsgierigheid naar liefde en drang tot volwassenheid stiekem op stap met 

een jonge zeeman, maar komt van een koude kermis thuis. Hij had een ander einde van de avond 

in gedachten dan zij. Gelukkig redt haar stiefvader de situatie door goede timing en enkele rake 

klappen. Marjolein is reeds gelukkig getrouwd en Pam is zo op haar eigen ont- en verwikkelingen 

gefocust, dat er in het verhaal geen ruimte is voor een jongen buiten haar uiteindelijke huwelijks-

partner. Annemarie moet daarentegen Ivo herhaaldelijk afwijzen en ook Vlinder en Mieke hebben 

allebei minstens één aanbidder voor wie de gevoelens niet wederzijds zijn. De conclusie die zich 

na deze opsomming gevoeglijk laat trekken is dat meisjesboekenmeisjes gemiddeld genomen 

gewild datingmateriaal zijn. 

 Het is opvallend dat van de acht meisjes die met een verloofde eindigen, zeven pas op de 

laatste bladzijden in deze situatie belanden en twee van hen hun aanstaande nog niet eens zoveel 

pagina’s langer kennen. Hoewel op Mieke en Marjolein na iedereen een partner vindt, Marjolein 

ís al getrouwd, lijkt dit in de zeven genoemde gevallen absoluut niet de hoofdzaak van het verhaal 

te zijn. Dit maakt de opmerking van Bea Ros over echtgenoten die als duveltjes uit doosjes 

tevoorschijn komen aan het eind van vooroorlogse meisjesboeken, ook toepasbaar op naoorlogse 

meisjesboeken. Alleen voor Annemarie gaat deze stelling niet op. Haar verhaal lijkt volledig te 

draaien om de vraag of en wanneer zij en Frank bij elkaar komen en hoe hun relatie verloopt. Deze 

focus en het ontbreken van andere, diepere kwesties, creëren de grote al eerdergenoemde opper-

vlakkigheid van dit boek. 

 Dat de liefde over het algemeen niet de hoofdzaak binnen de boeken is, neemt niet weg dat 

hier wel over wordt nagedacht. Als logisch gevolg van de puberteit hebben de meisjes ook hierom-

trent vragen, ideeën en verwachtingen. De grote stoet aanbidders spelen hier zeker een rol in. 

Anne-Linde denkt dat Sjoerd verliefd op haar is, maar weet het niet zeker. Van haar eigen gevoel 

is ze ook niet zeker. Ze is tegelijk teleurgesteld dat ze na aankomst in Curaçao niets meer van hem 
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hoort en verwonderd over het feit dat het haar nu ook weer niet zoveel doet als ze had gedacht. 

Mieke en haar aanstaande schoonzusje worstelen met het dilemma liefde in combinatie met eigen 

vrijheid en onafhankelijkheid. Mieke wil nog lang geen partner en Miriam verbreekt er zoals 

gezegd zelfs haar verloving met Miekes broer om. Dini’s liefdesavontuur met de zeeman was een 

regelrechte ramp, maar ze ziet om haar heen hoe mooi het kan zijn als je iemand vindt die van je 

houdt en om je geeft. Hoewel ze zich er eerst met hand en tand tegen verzet, ziet ze later hoe 

gelukkig haar moeder is met Peter en hoe dol Peter op haar moeder is. Ze ziet geluk bij Thea en 

Joost. Ze ziet ook dat het heus niet altijd rozengeur en maneschijn is, maar dat het dat blijkbaar 

waard is. Zelf is ze echter nog zoekende en weet ze niet waar ze staat.  

De liefde blijkt geen gemakkelijk ding. Evenmin voor Kitty. Zij wentelt zich in de aandacht 

die ze krijgt van haar collega, de redacteur. De man wordt beschreven als een ware adonis. Zijn 

knappe voorkomen en innemende manieren missen hun uitwerking bij Kitty niet. “Ik keek in z’n 

donkerblauwe ogen, die mij tegenlachten…. uittartend…. verleidend…. en ik was het niet malse 

standje van Heuzekamp vergeten en lachte terug, met een opwindend gevoel.”116 Kitty verandert 

als zij bij hem is, en niet per se ten goede. Ze teemt, smelt en is niet meer de nuchtere, ongenaak-

bare kattenkop die ze in het bijzijn van andere mannen kan zijn. Ze bemerkt de verandering die in 

haar gaande is en worstelt met de vraag of dit dan liefde is: 

 

“Ja…,” ik peinsde en dacht aan Gordon of ik die leuk vond. Neen…. leuk was 

oppervlakkiger, dan mijn gevoel voor hem. Als je iemand leuk vond, dan kon je 

nonchalant met hem praten en lachen en hem toch weer een uur daarna zijn 

vergeten. Dat was bij Errol Flynn niet het geval. Onbewust was hij steeds in m’n 

gedachten…. m’n hart hamerde als ik hem de winkel door zag komen [...] Neen…. 

m’n gevoel voor Gordon was anders. Hoe…. dat had ik in mezelf nog angstvallig 

vermeden te definiëren en ook met Fieke, m’n enige boezemvriendin, wilde ik er 

niet over praten.117  

 

Pas wanneer ze ziet dat ‘Errol Flynn’ ook bovengemiddelde interesse toont in haar oude klas-

genoot Stans de Bie, de nuffige minnares van een dikke, getrouwde man, komt ze bij zinnen. Ze is 

een illusie armer en een ervaring rijker. Dit was geen ware liefde. Langzaam realiseert ze zich dat 

ze toch eigenlijk van Jaap houdt, die ze zo koppig de deur gewezen heeft; óm de redacteur. Maar 

wanneer ze per ongeluk Jaap in gesprek hoort met een onbekend meisje, denkt ze dat hij al een 

verloofde heeft gevonden. Ze twijfelt, ze heeft spijt maar durft toch niet op haar schreden terug te 

keren. Ze is bereid dan maar alleen verder te gaan en haar eigen geluk op te offeren voor Jaap. 

 Die opofferingsgezindheid zien we bij meer meisjes terug. Dini mag van zichzelf niet op Ed 

verliefd worden omdat ze weet dat hij ooit zijn hart aan Thea heeft verpand. Het zou niet eerlijk 

zijn, zijn verdriet weer op te rakelen en hun vriendschap op het spel te zetten. Ze offert liever haar 

eigen geluk op. Ook Goud-Elsje maakt die keuze als ze er na twee aanbidders achter komt dat ze 

wel op de avances zou ingaan als ze van Taco zouden komen. Wanneer ook zij denkt dat haar 

geliefde al een verloofde heeft, is na vele twijfel ook Els bereid haar eigen geluk opzij te zetten 

voor het zijne. Deze gewilligheid tot zelfopoffering past geheel bij het beeld van de vrouw als 

zorgzaam karakter zoals Buytendijk dat schetste in de jaren vijftig.  
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Het mannelijke ideaal 

Het subject van de opofferingsgezinde liefde, toont door de jaren heen enkele constante en enkele 

veranderende eigenschappen. Zowel qua uiterlijk als qua innerlijk. Van buiten zijn de mannen 

bijna zonder uitzondering lang en breedgeschouderd. Vooral die brede schouders en brede borst 

zijn kenmerkend. Of de man nu uit 1947 of uit 1969 komt. Ook het leeftijdsverschil tussen man en 

meisje is in twintig jaar tijd nauwelijks veranderd. De gemiddelde verloofde is zeker een paar jaar 

ouder dan zijn meisje. Vanbinnen zijn de aanstaande echtgenoten zonder uitzondering trouw en 

betrouwbaar, mannen om op te bouwen. Bert wordt geheel in overeenstemming met Buytendijks 

mannelijke typering getekend als haastig, vlug en ongeduldig, maar tegelijk ook als zorgzaam voor 

zijn vrouw. Een heel vrouwelijke eigenschap. Hij is bezorgd om haar, houdt rekening met haar en 

probeert haar te ontlasten indien mogelijk. “Zijn zorg ontroert haar altijd opnieuw.”118 Ed en Niek 

hebben eveneens een zorgzame inborst. Ed compenseert voor het ontbrekende vermogen tot 

zorgen bij zijn moeder en waar Bert op een meer geestelijk niveau zorgt voor Marjolein, helpt Niek 

op praktisch niveau Pam met het overnemen van het huishouden. Charlies karakter gaat nog weer 

een stapje verder dan dat van Bert, Ed en Niek. Hij is de enige die als gevoelig wordt gepresenteerd.   

De uitwisseling van eigenschappen tussen mannelijke en vrouwelijke romanpersonages, 

houdt op deze manier redelijk gelijke tred met de voorzichtige verschuiving in de rol, positie en 

eigenschappen die zich in de werkelijkheid voordeed. Het is duidelijk dat in de boeken deze 

kwestie met betrekking tot meisjes/vrouwen veel actiever vormgegeven wordt dan voor jongens/ 

mannen. Dit is uiteraard niet onlogisch daar ook in de samenleving de meeste aandacht uitging 

naar vróuwenemancipatie en niet zozeer naar verandering in de rol, positie en eigenschappen van 

mannen.  

 

De nieuwe nuf 

De nuf zoals zij in vooroorlogse meisjesboeken voorkwam, bestaat inmiddels niet meer. Voor 

1945 vervulde ze de rol van antiheldin. Egoïstisch, aanstellerig en sterk gericht op uiterlijkheden. 

Tegelijk vertegenwoordigde zij gewenste eigenschappen als aanpassingsvermogen, gehoorzaam-

heid en standsbesef. Haar aanwezigheid tekende meesttijds een duidelijker onderscheid tussen 

goed en kwaad: de snobistische nuf als tegenpool van de jolige en rechtvaardige bakvis. In de meis-

jesboeken van na de oorlog, ligt de focus niet meer zozeer op het verschil tussen goed en kwaad 

met een bijpassend ‘goed’ eindresultaat voor de ontluikende jonge vrouw, maar op het ontwikke-

lingsproces van het pubermeisje. Een nuf die gestalte geeft aan wenselijk en niet-wenselijk is daar-

door minder noodzakelijk. Hoe groter de rol van de puberteit, hoe kleiner de rol van de nuf. Want 

helemaal verdwenen is zij niet. Sommige boeken kennen een, meestal kleine, rol voor een vrouwe-

lijke bijfiguur die nog volgens het negatieve stereotiep als nuf gekwalificeerd kan worden. Van 

‘positieve’ eigenschappen als aanpassingsvermogen en gehoorzaamheid is bij haar geen sprake 

meer. Standsbesef is nog steeds een prominente eigenschap, maar wordt nu duidelijk geschaard 

onder het rijtje negatieve eigenschappen die de nuf zulk onaantrekkelijk gezelschap maken. De 

nuf is veranderd in een meisje of vrouw die voornamelijk gericht is op schone schijn en zelf inner-

lijk geluk en zelfstandigheid ontbeert. Feitelijk maakt dit haar opnieuw een personage dat vooral 

lijkt te dienen als negatief van het gepropageerde karakter: een onafhankelijke, maar zorgzame, 

zelfreflecterende en dientengevolge ontwikkelende jonge vrouw. 

 Reeds genoemd als nuf is Stans de Bie, oud-klasgenoot van Kitty en maîtresse van een 

dikke, oudere man. In Goud-Elsje verlooft zich is er juffrouw Van Baerle; een ongetrouwde, adel-
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lijke juffrouw van in de twintig die zich wanhopig aan Taco, Goud-Elsjes vriend en latere verloofde, 

probeert op te dringen. Ze is bekakt, uit de hoogte en kijkt vandaar nog liever bij Goud-Elsje langs 

dan op haar neer. De oma van Anne-Linde en mevrouw Waelre, oma’s vriendin die Anne-Linde 

tijdens de tocht overzee onder haar hoede neemt, zijn eveneens als nuf te kwalificeren. Met name 

oma is sterk gericht op uiterlijk vertoon en schone schijn. Daarnaast zijn er ‘nieuwe’ nuffen in de 

personen van een oude schoolvriendin van Mieke en een Parijse kennis van Marjolein, in Carrie 

en mevrouw Van Maarsveld, respectievelijk een vriendin en de buurvrouw en latere schoon-

moeder van Dini, en in mevrouw Trip en haar dochter Autie, twee inwoners van hetzelfde dorp 

als Vlinder. Allen worden weggezet als onprettig gezelschap. Wat deze mensen verenigt, is hun 

ongebreidelde nieuwsgierigheid, opdringerigheid en zelfvergenoegzaamheid. Zo valt juffrouw 

Van Baerle met de meest doorzichtige smoes bij Taco binnen om maar in zijn aanwezigheid te 

kunnen zijn. Hoe ongewenst ook. Ze is aanstellerig, dwepend en onoprecht. Carrie vist evenals 

mevrouw Van Maarsveld genadeloos naar informatie over de nieuwe relatie van Dini’s moeder. 

Iets waar Dini helemaal niet van gediend is. Ze houdt wat privé is dan ook bij zichzelf. Mevrouw 

Trip toont dezelfde ongegeneerde interesse in anderen, die meer te maken heeft met de wens tot 

roddelen dan met oprecht meeleven. Het is al eerder genoemd dat de drang tot roddelen te maken 

lijkt te hebben met een gebrek aan liefde. Niet de egoïstische eigenliefde, want die hebben deze 

vrouwen volop. Maar de oprechte liefde die niet alleen de fouten bij anderen en het goede bij 

zichzelf ziet, maar ook andersom. En die daardoor gericht is op medeleven en zorgzaamheid 

tegenover anderen.119 Zowel Vlinder als de moeder van Mieke wijten dit gebrek aan eigenliefde 

aan de opvoeding van de vrouwen/meisjes. Een gebrek aan ouderliefde dus eigenlijk:  

 

Ondanks mijn antipathie tegen Autie bekroop me ook een gevoel van medelijden: 

per slot van rekening was zij een produkt van haar bekrompen opvoeding.120 

 

“Niet voorbarig oordelen, kind! Materiële rijkdom maakt lang niet alles goed. Floor 

Donker is – dat kan ik je nu wel vertellen – het slachtoffer van een verkeerde 

opvoeding geworden.”121 

 

Hieruit rijst het beeld op dat een karakter of persoonlijkheid niet slechts een lotsbeschikking is of 

gebaseerd op onvermijdelijke, inherente eigenschappen, maar kneedbaar is en te polijsten. Het 

idee dat je iemands karakter zowel kunt opbouwen als afbreken door de opvoeding, lijkt een 

typisch voortbrengsel van de jaren zestig. Het staat een dynamische benadering van het individu 

voor die zich afzet tegen de onvermijdelijkheid van typische sekse-eigenschappen zoals Buyten-

dijk die in de voorafgaande jaren vijftig onderscheidde. Dit geloof in maakbaarheid en verandering 

manifesteert zich ook in Anne-Lindes oma en Miekes vriendin Floor zelf. Zij tonen open te staan 

voor verandering. Oma accepteert Anne-Lindes vriendschap met het Curaçaose buurmeisje Gloria 

en respecteert haar wensen voor het feest. Ook al komen die niet overeen met oma’s eigen wensen 

en ideeën. Floor ervaart een leegte en hardheid in haar leven, die ze voor zichzelf eigenlijk niet wil 

erkennen. Op aanraden van Miekes ouders neemt zij de zorg op zich van vier jonge kinderen wier 

moeder naar het ziekenhuis moet. Oma en Floor worden hierdoor niet opeens een ander mens, 

maar leren wel zichzelf open te stellen voor anderen. 

                                                             
 
119 Zie ook pagina 42. 
120 Zuurveen, 108. 
121 Van ’t Sant, 49. 
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Samengevat 

Dit hoofdstuk begon met de observatie dat de tien boeken onderling nogal verschillen van 

karakter. Ze zijn in te delen in drie categorieën die gebaseerd zijn op de ontwikkelingscurve van 

de protagonist: 

 

 

Geen tot weinig ontwikkeling: Marjolein, Annemarie, Mieke 

Weinig ontwikkeling, wel zelfreflectie: Madeleine, Goud-Elsje, Kitty 

Zelfreflectie die leidt tot ontwikkeling: Anne-Linde, Dini, Pam, Vlinder 

 

Toch kennen alle boeken een gemene deler: de wens tot onafhankelijkheid. Dit kan zijn de drang 

tot zelfstandigheid en/of betrekking hebben op het zelfvertrouwen en het innerlijk geluk van het 

meisje. Het laatste is vaak een gevolg van een warme thuisbasis en degelijke en rechtvaardige 

principes. Wanneer de puberteit en ontwikkeling van het personage een rol spelen in de boeken, 

is de onafhankelijkheid als individu vaak een resultaat van vele overpeinzingen en nieuwe zelf-

inzichten. De puberende meisjes worden gekenmerkt door onzekerheid: wat is liefde? Houdt hij 

van mij? Is het rechtvaardig dat meisjes minder rechten hebben dan jongens? Zou ik mijn vrijheid 

op moeten geven voor het juk van het huwelijk? 

 Hier overlapt de ene vorm van onafhankelijkheid de andere. Hoewel veel vrouwen geen 

arbeidspositie bekleden, zijn er steeds meer stemmen te horen die dit wel willen. Die van Mieke 

roept het hardst en Madeleine brengt dit het meest duidelijk in de praktijk, maar ook Hella en de 

moeder van Dini vertegenwoordigen openlijk de groep vrouwen die meer ruimte voor haar eigen 

wensen en ontwikkeling wil. Met als uitzondering Madeleine die al een leidinggevende functie 

bekleedt in 1947, vormt het aantal werkende getrouwde meisjes en vrouwen een adequate afspie-

geling van ontwikkelingen in de vrouwelijke arbeidspositie die op dát moment in de samenleving 

gaande waren. Steeds meer vrouwen lieten daar hun stem horen, maar nog slechts weinigen 

voegden daad bij woord door als getrouwde vrouw te gaan of blijven werken. Wanneer zij dit wel 

deden was dit vaak tegen de algemene wens van mannen in, die het als een erezaak zagen zelf hun 

gezin te onderhouden. Een fenomeen dat we in de boeken terugzien bij onder anderen Joost en 

Pipa Peter, die beiden hun ego opzij moeten zetten voor de gedrevenheid van hun vrouw. 

Overigens zijn er zowel in de samenleving als in de boeken vrouwen voor wie het een zegen is dat 

zij niet meer hoeven te werken na een huwelijk. Voor Fieke en de moeder van Pam betekent deze 

positie een vooruitgang in hun situatie, net als voor vele arbeiders- en middenklassenvrouwen 

met hen. Ook hierin tonen de boeken zich een afspiegeling van de werkelijkheid. 

De meisjes en vrouwen in de boeken uit dit corpus, getrouwd, bijna getrouwd of onge-

trouwd, werkend of niet, creëren wel allemaal langzaamaan meer mogelijkheden voor zichzelf. 

Studeren wordt op hetzelfde moment als in het werkelijke leven een reële optie en hier en daar 

gaat er al een bevelshuishouden over in een onderhandelingshuishouden zoals bij de ouders van 

Dini, bij Madeleine en Jules en Marjolein en Bert. De gelijkwaardigheid tussen man en vrouw 

wordt groter. Het helpt dat zowel vrouwen eigenschappen van mannen overnemen als mannen 

eigenschappen van vrouwen. Dit laatste weliswaar in mindere mate dan het eerste, maar daarom 

niet minder belangrijk. Mannen worden zorgzamer, vrouwen assertiever. Hierin loopt een deel 

van de meisjesboeken voor op de realiteit. Daar beginnen de machtsverhoudingen weliswaar 

vanaf halverwege de jaren vijftig te verschuiven, maar dit is nog maar mondjesmaat. Zoals in het 

vorige hoofdstuk reeds aangestipt, zijn tradities en gewoonten niet binnen één dag verdwenen. In 

de meeste huishoudens verandert er nog weinig aan haar recht op vrijheid en blijft zijn woord 

wet. De mate van onafhankelijkheid die de vrouwelijke romanpersonages voorstaan is daarmee, 
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zeker in de jaren vijftig, door de bank genomen groter dan zij is bij vrouwen die werkelijk in die 

tijd leefden. Desondanks blijft zorgzaamheid ook in de meisjesromans het voornaamste vrouwe-

lijke kenmerk. In de jaren vijftig is partner- en moederschap éen dan wel dé droom voor meisjes 

als Marjolein en Dini, in de jaren zestig ligt zorgzaamheid ten grondslag aan de meeste beroeps- 

en studiekeuzes en in beide decennia is het vereiste observatievermogen bij vrijwel alle meisjes 

terug te vinden.  

 Door het vervagen van rotsvaste rolpatronen is er in de vele halfweessituaties geen sprake 

(meer) van gemis van cruciale zaken als warmte, geborgenheid, sturing tijdens het opgroeien en 

financiële zekerheid. Ouders blijken goed in staat de afwezigheid van hun partner zoveel mogelijk 

op te vangen. Warme ouder-kindrelaties zijn hier het gevolg van die in de zestiger jaren onder 

andere tot uiting komen in het tutoyeren door enkele jeugdige romanpersonages. Geheel in lijn 

met de opkomst van het gebruik van ‘jij’ in de werkelijke wereld. Ook in de gezinnen waarin beide 

ouders nog wel aanwezig zijn, is er meestal sprake van een warm en liefdevol thuis. Annemarie is 

hierop de enige uitzondering. 

 De relaties tussen jongeren onderling veranderen sterk. Vriendinnengroepen maken 

plaats voor vriendengroepen en het contact tussen jongens en meisjes wordt gemakkelijker en 

losser. In de boeken gelijk als in de samenleving. Er kan en mag meer. Dit uit zich onder meer in 

een hele stoet aanbidders voor de meisjes, die stuk voor stuk gewild datingmateriaal blijken. Een 

partner is in de meeste boeken echter niet het centrale thema van het verhaal. Eerder juist het 

tegenovergestelde. Er wordt veel onafhankelijkheid gepredikt. Enkele meisjes zijn daarnaast 

bereid de partner van hun dromen te laten gaan omwille van diens geluk. In hoeverre dit van 

onafhankelijkheid getuigt is natuurlijk discutabel. Echte onafhankelijkheid zou vragen om ten 

minste één poging tot het achterhalen van de werkelijke situatie. Maar het toont wel dat een 

echtgenoot vaak nog steeds niet het doel van de meisjes is, zoals dat ook in vooroorlogse meisjes-

romans meestal niet het geval was. 

 Wanneer het om deze mannen gaat, zijn er drie dingen die door de jaren heen niet 

veranderd zijn. Hun breedgeschouderde torso, hun absolute betrouwbaarheid en hun meerdere 

levenservaring. Het andere typische meisjesboekkarakter, de nuf, is wel veranderd. Haar rol als 

antiheldin is sterk verkleind en haar symbolische waarde daarmee nagenoeg verdwenen. Haar 

nieuwe voornaamste negatieve eigenschappen zijn nieuwsgierigheid, opdringerigheid en zelfver-

genoegzaamheid. Haar onafhankelijkheid in de vorm van zelfvertrouwen en innerlijk geluk lijkt 

te ontbreken, waardoor ze dit zoekt ten koste van anderen. Net zoals de protagonisten echter 

kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen, kunnen nuffige dames, oud dan wel jong, dat ook. 

Niet alles ligt meer in de natuur van de meisjes vervat, maar ook de opvoeding krijgt een 

bepalende rol toegekend. Een ontwikkeling die inherent lijkt aan het geloof in verandering dat 

zich in de jaren zestig manifesteert. Als vrouwen niet meer gebonden zijn aan de eigenschappen 

die hen als typisch vrouwelijk werden toegedicht, is er ruimte voor groei. En wanneer er ruimte 

voor groei en ontwikkeling is, is het niet meer dan logisch dat deze al tijdens de opvoeding 

aanwezig is. Deze ruimte kan benut worden, of niet; waardoor iemands karakter ten positieve 

gestimuleerd kan worden, of niet. 

 

Naastenliefde versus eigen noden  
De volgende analysevraag, die nauw met de persoonlijkheid van romanpersonages samenhangt, 

richt zich op hun levensinstelling:  

 

4. Welke conclusies kunnen er worden getrokken wat betreft de drijfveren van de perso-

nages? 
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Wat motiveert hun doen en denken en op welk moreel kompas varen ze. Antwoorden op deze 

vragen, kunnen een (gedeeltelijke) verklaring bieden voor de rol en positie die de protagonisten 

innemen en de eigenschappen die ze tonen. Grofweg onderscheiden er zich bij de meisjes twee 

groepen drijfveren met twee verschillende oriëntatiepunten. De eerste groep kent een grote focus 

op de ander met als voornaamste drijfveer: zorgdragen voor anderen, christelijke naastenliefde 

tonen. De tweede groep richt zich op het eigen individu: juist zorg en liefde willen ontvangen en 

tegelijkertijd volwassen willen zijn met de bijbehorende zelfstandigheid en onafhankelijkheid. 

 

Focus op de ander 

In de boeken over Goud-Elsje, Kitty, Anne-Linde, Marjolein, Dini, Pam en Vlinder is een grote rol 

weggelegd voor zorgzaamheid en medeleven. Alle meisjes brengen deze drijfveer in de praktijk of 

leren haar kennen als een verrijking van hun leven. Vlinder bijvoorbeeld kent eerst vooral een 

levensdoel dat alleen haar aangaat, maar als dit wegvalt, leert ze ervaren hoe prettig het is anderen 

te kunnen helpen in hun misère. Bij Marjolein is het ganse verhaal gevlochten om Marjoleins 

zorgzame inslag en haar overtuiging tot het belang hiervan. Marjolein leeft haar prettige leventje 

in Parijs en stelt Berts belangen liefdevol boven de hare. Ze wil graag iedereen gelukkig maken en 

tevreden houden. Wanneer de mogelijkheid ontstaat dat Marilou als pleegkind in haar huis wordt 

opgenomen, twijfelt ze even. Ze moet er niet aan denken dat haar huishoudentje hierdoor ont-

wricht zal raken. Maar haar overtuiging wint het: 

 

– Want is dat het belangrijkst? vraagt ze zich af. – Is het niet belangrijker, véél 

belangrijker een mens te mogen bijstaan in zijn verdriet, iets voor anderen te 

kunnen zíjn? Vertrouwen te geven en vertrouwen te winnen?122 

 

Net als Marjolein wil ook Anne-Linde het iedereen naar de zin maken. Ze wil niemand ontrieven, 

houdt niet van narigheid en onenigheid en cijfert zichzelf weg als dat betekent dat een ander daar 

gelukkiger door wordt. Ze houdt nog te veel reke-

ning met anderen. Pam is daarentegen niet zozeer 

op zorgzaamheid in het algemeen gericht, als wel op 

één persoon: haar moeder. Zij en Niek willen hun 

moeder zo min mogelijk belasten en zoveel moge-

lijk ontzien. Ook wanneer zij naar een kuuroord 

moet, doet Pam haar best moeders herstel zo vlot 

mogelijk te laten verlopen door haar blij te 

stemmen met goede rapporten en goede daden. Die 

goede daden laten eerst even op zich wachten. Haar 

zorgzaamheid lijkt in een klap verdwenen als ze 

samen met Niek in een pension wordt opgenomen. 

Ze kwetst de lieve juffrouw Van der Does door dier 

pruik te verdonkeremanen en op een borstbeeld in 

de gang te plaatsen. Haar berouw en inkeer hier-

over schrijft ze eerlijk aan haar moeder, in de hoop 

dat dit bewijs van haar goede opvoeding, moeder 

                                                             
 
122 Hagers, 81. 



56 

 
 

                                         ’47                   ’48               ’49               ’54                   ’56              ’59       ’63              ‘65                ’66             ‘69  

Madeleine     Goud-Elsje     Kitty     Anne-Linde     Marjolein     Dini     Pam     Annemarie     Vlinder     Mieke 

wellicht blij stemt en zo haar genezing bespoedigt. Ook Kitty’s voornaamste object van zorg is haar 

moeder, maar de zorg komt niet zo van harte. Haar vader wou haar al langer terug naar huis 

hebben, maar haar onafhankelijkheid woog bij Kitty nog altijd zwaarder. Nu offert ze haar dromen 

op, uit liefde voor haar moeder.  

Bij Els en Dini komen zorgzaamheid en naastenliefde voort uit een christelijke levens-

instelling. Vooral Els is hier veel mee bezig. Haar belangrijkste drijfveer is te leven zoals God dat 

wil: Heb de Here uw God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Zij stelt dan ook met liefde haar 

leven in dienst van het grotere geheel. De zelfopoffering van Kitty, kenmerkt ook Els. Ze stopt met 

school en gaat in de boekhandel werken ten behoeve van het gezinsinkomen. Ze neemt deel aan 

‘stopfeesten’ waar drukke of zieke moeders ontlast worden van hun bergen met stopwerk. Het is 

goed om iets voor anderen te kunnen betekenen. Vanuit diezelfde gedachte handelt Dini als ze 

zich verstopt op de boot van Ed en Joost om mee te kunnen naar het overstroomde gebied in 

Zeeland, als in 1953 de dijken breken. Hoewel het geloof in haar leven een minder prominente rol 

lijkt te spelen dan in dat van Goud-Elsje, verwachten zij, haar moeder, Peter en Ed hun hulp van 

God. Wanneer Dini weer thuis is van haar korte reis – na ontdekking was ze subiet aan wal gezet 

– zegt moeder haar dat alles wat zij op dit moment voor de getroffenen kunnen doen, is bidden. 

Het zijn echter alleen Goud-Elsje en Dini die zich door een christelijke motivatie laten drijven. Van 

eenzelfde inspiratiebron is bij de andere meisjes geen sprake; hetgeen opvallend is, gezien de nog 

overwegend christelijke samenleving in voornamelijk de jaren veertig en vijftig. In deze jaren 

neemt de ontkerkelijking weliswaar reeds toe, maar het overgrote deel van de mensen leeft nog 

steeds volgens christelijke leefregels. Pas in de jaren zestig neemt de secularisatie grotere vormen 

aan en zelfs nu blijft het christelijk georiënteerde deel van de samenleving in de meerderheid. In 

dit kader vertonen de meisjesboeken uit dit corpus dus een trendbreuk ten opzichte van de werke-

lijke situatie. 

 

Focus op het eigen individu 

De gerichtheid op de eigen dromen en noden is bij de meeste meisjes net zo sterk aanwezig als de 

bereidheid tot helpen van anderen. Bij Kitty zagen we al dat haar drang naar onafhankelijkheid 

lange tijd prevaleerde boven de zorgzame rol die door haar omgeving van haar verwacht werd. 

De focus op het eigen individu is onder te verdelen in drie motieven waarvan het verlangen naar 

zelfstandigheid en volwassenheid de eerste is, gevolgd door het streven naar waardering en liefde, 

en het benutten van talenten.  

 Kitty is nog jong en onbevangen en wil zelf zien wat het leven haar te bieden heeft: “Een 

warmte doorgloeide mij in het besef te weten dat het heerlijk is 1000 weken te zijn en nog een 

heel leven vóór je te hebben, boordevol met idealen en mogelijkheden.”123 Mieke deelt dat besef 

en is vast van plan nog even van die vrijheid te genieten:  

 

“Ik peins er tenminste de eerste jaren nog niet over verliefd te worden…. Het 

stomste, wat je doen kunt! Net, als je eindelijk je vrijheid bevochten hebt, weer in 

een ander kooitje vliegen. Dat onmiddellijk wie weet hoe stevig achter je 

dichtgeklapt wordt!”124 

 

 […] 

                                                             
 
123 Koen-Conrad, 65. 
124 Van ’t Sant, 52. 
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Het is voorgoed uit met je heerlijke vrijheid! Bij alles wat je doet zul je het oordeel 

van de ander moeten vragen, en daarnaast voortdurend rekening met zijn 

belangen moeten houden. Ja, die liefst laten prevaleren! Ze vindt het haast een 

bovenmenselijke opdracht […]125 

 

Daarmee is het natuurlijk niet gezegd dat Mieke helemaal niet aan anderen denkt. Ze is van mening 

dat ze in een wereld leeft waarin jongeren weer naar elkaar toe moeten groeien. Haar bewuste 

keuze voor een studie Duits, de taal van de voormalige bezetter, is een eerste stap in die richting. 

 Waar Kitty en Mieke vooral op dit moment van hun leven van hun (besef van) vrijheid 

genieten, zet Madeleine stappen om deze voor de rest van haar leven te waarborgen. Maddy is 

zonder de twijfel de meest vrijgevochten hoofdpersoon van allemaal. Ze is vastbesloten het stuur 

van haar leven zelf in handen te houden: 

 

“Hé, Eddy…!” waarschuwde Conny verschrikt. ‘Let op je stuur! Moeten we narig-

heid krijgen?’  

“Van trouwen komt ook narigheid,” mompelde George hardop. “Want eo ipso 

raakt een van tweeën zijn stuur er bij kwijt.”  

“Maar ík niet,” zei Madeleine en stak haar tong naar hem uit. “Ik houd het stuur 

in handen.”126  

 

Madeleine gelooft in vooruitgang en niet alleen op het gebied van huwelijksrelaties. Geestelijke 

verjonging wil ze op haar school, modernisering. Meer lichamelijke beweging en een frisse, moti-

verende leeromgeving.  

 Anne-Linde en Dini zijn nog wat jonger dan Madeleine. Zij zijn nog niet zover dat ze zelf 

keuzes mogen maken. Hun grootste drijfveer is dan ook zo snel mogelijk volwassen worden. Anne-

Linde ziet een volwassen leven voor zich als een leven zonder (school)zorgen waarin haar dromen 

verwezenlijkt kunnen worden. Gaandeweg haar reis naar Curaçao leert ze echter dat ook volwas-

senen hun moeilijkheden kennen en dat dromen niet altijd zo uitkomen als je van tevoren bedenkt. 

Ook Dini wil graag volwassen zijn en serieus genomen worden. Ze worstelt met het traditionele 

rolpatroon voor vrouwen en was af en toe veel liever een jongen geweest. Beide meisjes willen 

niet als een kind gezien en behandeld worden. Maar ook Dini ondervindt dat de keuzes die volwas-

senen maken niet altijd uit vrije wil zijn, maar soms gebaseerd op wat het beste is voor een ander. 

Haar verlangen en dat van Anne-Linde om hun eigen keuzes te kunnen maken, de worsteling van 

Dini met het beeld van vrouwen als het zwakke geslacht, Madeleines vrijgevochtenheid en Kitty 

en Miekes drang tot zelfstandigheid: alle zijn ze te relateren aan het in de samenleving ontluikende 

gedachtegoed dat mannen en vrouwen gelijke rechten en gelijke posities zouden moeten hebben. 

Vrouwen zoals Joke Kool-Smit werden gedreven door de wens van vrijheid en gelijkheid, zoals 

ook de romanmeisjes deze motivator kennen. En wederom blijkt dat ondanks dit streven de meis-

jes, getuige hun focus op anderen, hun zorgzame inslag behouden. Een reële kenschets, daar ook 

de vrouwen in de maatschappij niet opeens van zorgzaamheid en medeleven ontdaan waren. 

 De meisjes blijven echter pubermeisjes en ondanks hun zucht naar vrijheid, zijn ze soms 

onzeker. Kitty, Dini en Pam zoeken alle drie naar bevestiging van wie zij zijn. Kitty wil geliefd wor-

den, liefde ervaren, evenals Dini. Dini ziet de komst van Peter als een inbreuk op het liefdevolle, 

                                                             
 
125 Van ’t Sant, 80-81. 
126 Borrebach, 232-233. 
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geborgen leven dat zij met haar moeder leidt en denkt dat zijn persoon de liefde van haar moeder 

voor haar zal verminderen. Dini moet door ondervinding ervaren dat zij voor haar moeder niet 

minder belangrijk wordt, nu Peter in hun leven is gekomen. Voor Pam geldt dat zij de bevestiging 

zoekt dat ze nog steeds geliefd en gewaardeerd is nu haar voornaamste taak, zorgen voor haar 

moeder, wegvalt. Uit die functie haalde Pam haar bestaansrecht. Nu krijgt zij de ruimte om jong te 

zijn, zonder volwassen zorgen die niet bij haar leeftijd passen, maar ze mist tegelijkertijd de 

moederliefde die hierin begeleidend kan zijn. Na de onmogelijke grap met de pruik van juffrouw 

Van der Does, vindt Pam die bevestiging in alle andere pensiongasten. Iedereen keurt haar daad 

af, maar niemand veroordeelt haar als persoon. Met name De Winter krijgt hierdoor een sturende 

vaderrol, nog voordat er enige sprake is van een werkelijke vaderrol. In het eerdergenoemde 

onderzoek van Ilse Couweleers blijkt dat het door Pam, Kitty en Dini gedeelde streven naar waar-

dering en liefde ook vóór de oorlog al een drijfveer voor veel meisjes was. Aan deze vinding 

koppelt Couweleers “de worsteling met emotionaliteit” die zij enkele meisjes ziet doormaken.127 

Haar beschrijving van deze worsteling doet enigszins denken aan de in dit onderzoek genoemde 

puberteit. Er lijkt sprake te zijn van een omgekeerd evenredig belang van beide zaken in de twee 

onderzoeken. Puberteit speelt in het onderhavige onderzoek een veel prominentere rol, waar het 

streven naar waardering en liefde van iets mindere omvang is. Wel kan de connectie tussen de 

twee ook nu nog als een logische oorzaak-gevolgrelatie gezien worden. 

 Een aparte vermelding als motivator verdient het talent dat Goud-Elsje en Vlinder hebben 

gekregen. Els kan goed schrijven en brengt in dit deel haar eerste kinderboekje uit. Het schrijven 

maakt haar gelukkig. Vlinder lééft daarentegen voor haar dansen. Het maakt haar niet zozeer 

gelukkig, maar voor haar hangt haar toekomst ervan af. Als ze niet meer blijkt te kunnen dansen, 

verdwijnt ook haar levenslust. Ze voelt zich onwaardig en heeft geen doel meer in het leven totdat 

ze aan het werk gaat in de praktijk van haar vader. 

 Ongenoemd is nu nog Annemarie. Haar drijfveren zijn niet eenvoudig uit het verhaal te 

destilleren. Dit heeft wellicht te maken met de al eerder genoemde oppervlakkigheid van dit boek. 

Er speelt geen andere zaak dan de vraag of Frank en Annemarie samenkomen. Hierdoor speelt er 

ook geen bijzondere motivatie voor Annemarie. Ze is weliswaar van plan te gaan studeren en wer-

ken, maar onafhankelijkheid is geen groot thema voor haar. Ze kan ook zorgzaam en begaan zijn 

voor en met anderen, maar ook dit manifesteert zich niet als drijfveer. Het boek is er geheel op 

gericht de relatie tussen Annemarie en Frank in kaart te brengen. Je zou dus kunnen zeggen dat 

haar levensdoel het verkrijgen van liefde is. In zoverre past zij waarschijnlijk nog het beste in het 

rijtje Kitty, Pam en Dini die streven naar warmte en waardering. 

 

Samengevat 

Van de twee overkoepelende categorieën ‘focussen op anderen’ en ‘focussen op zichzelf’, is de 

eerste bij de meeste meisjes terug te vinden, maar krijgt de tweede meer aandacht. Zorgzaamheid 

met haar inherente opofferingsgezindheid en medeleven werd door Buytendijk als een typisch 

vrouwelijke eigenschap gezien en wordt ook bij de meeste meisjes als logisch aanwezig veron-

dersteld. Zelfs bij de onafhankelijke Madeleine kan er van een zorgzame inslag worden gesproken 

omdat ze uiterst begaan is met de leraressen en de leerlingen van de school. De zorgzaamheid is 

voor sommigen ook een uiting van christelijke normen en waarden. Goud-Elsje en Dini proberen 

door hun naastenliefde hun christenhart te laten spreken. Hiermee sluiten zij aan bij de levensin-
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stelling van een groot deel van de Nederlandse bevolking, maar vormen zij opmerkelijk genoeg 

een anomalie binnen dit corpus. 

 Het richten op de eigen wensen en verlangens is de meeste meisjes ook niet vreemd. Zoals 

echter reeds in de samenvatting van de vorige paragaaf is opgemerkt, staat de gedrevenheid tot 

onafhankelijkheid van de meisjespersonages uit de jaren vijftig gemiddeld genomen niet in ver-

houding tot de mate waarin vrouwen zich toentertijd over dit onderwerp uitspraken. Pas in de 

jaren zestig staan er steeds meer vrouwen op die te kennen geven zich te laten leiden door de 

drijfveren ‘individuele vrijheid’ en ‘zelfstandigheid’. Overigens kunnen net als in het echte leven 

beide drijfveren van externe gerichtheid en interne gerichtheid, in de boeken heel goed naast 

elkaar bestaan. Navolging van de ene kan soms, maar hoeft niet per se ten koste te gaan van de 

andere intentie. Het streven naar onafhankelijkheid en een volwassen status doet echter niets af 

aan het jeugdige verlangen naar waardering, liefde en bevestiging. Dit kan gevonden worden in 

eigen talent, maar veel eerder in geliefde personen in de naaste omgeving. 

 

De onbeduidendheid van de buitenkant 
Na de persoonlijkheid en de levensinstelling van de romankarakters, vormt hun uiterlijk het derde 

punt van onderzoek:  

 

1. Hoe wordt het uiterlijk van de personages beschreven? 

 

Hierbij gaat het, net als bij het onderwerp ‘karakter’, niet alleen om de protagonist, maar krijgen 

ook enkele bijfiguren enige aandacht. Zowel lichamelijke kenmerken als kleding, haardracht en 

make-up kunnen een bepalende invloed hebben op de presentatie van de personages en kunnen 

dientengevolge verband houden met dier positie en eigenschappen. Het is opvallend hoe klein 

echter de rol is die het uiterlijk over het algemeen in alle tien de boeken speelt. Zeker wat betreft 

de protagonisten. Van Dini, Pam en Vlinder weet de lezeres niet hoe ze eruitzien en van Mieke is 

slechts bekend dat ze lang is en wilde manen heeft. Alleen in Als je 1000 weken bent… en Anders is 

niet altijd beter ligt er meer nadruk op het uiterlijk. Dat het uiterlijk in de boeken weinig impor-

tantie geniet, wil evenwel niet zeggen dat er geen ontwikkelingen zijn. 

 

Het haar als sieraad van de vrouw 

Uit het onderzoek van Couweleers blijkt dat vóór 1940 het merendeel van de bakvissen donker 

haar heeft.128 Dit in contrast met het Victoriaanse meisje dat aan de tomboy en de New Edwardian 

Girl voorafging en gekenmerkt werd door haar engelachtige blonde lokken. In de periode ’45-’70 

is het aanbrengen van dit contrast duidelijk zijn relevantie verloren want van de tien meisjes 

hebben alleen Madeleine, Kitty en Annemarie donker haar. Zoals gezegd is van Dini, Pam, Vlinder 

en Mieke niets over hun haarkleur bekend en dat Marjolein een blond koppie heeft, wordt slechts 

terloops op het eind van het boek vermeld. Ondanks de absoluut geringe nadruk die er in het boek 

op uiterlijk gelegd wordt, heeft Goud-Elsje wel haar bijnaam aan haar blonde haren te danken. Je 

kunt haar uittekenen met haar goudblonde vlechten, die zij immer opgestoken, als een krans om 

haar hoofd draagt. Anne-Linde bevindt zich op Curaçao tenslotte in een omgeving die haar zeer 

welbewust maakt van haar blonde paardenstaart. Haar haar is dan ook niet zomaar blond, het 

wordt omschreven als witblond en zelfs als helblond. Een kleur die bijzonder scherp contrasteert 

met de donkere Curaçaoënaars. Dat vermeld wordt dat Anne-Linde haar haar in een paarden-
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staart bindt en dat Goud-Elsje het in een krans om haar hoofd vlecht, maakt duidelijk dat niet 

alleen de haarkleur, maar ook de haardracht van de meisjes verschilt. Madeleine heeft lang haar 

dat meestal los lijkt te hangen, Dini heeft een krullenbol en Kitty worstelt met haar kapsel. Ook zij 

heeft krullen en laat deze meestal los hangen. Haar baas sommeert haar echter met een dames-

achtiger kapsel naar haar werk te komen:  

 

“Ja…. ik bedoel…. kunt u geen ander kapsel nemen? Dit maakt u zo erg jeugdig.”  

“U meent toch niet dat ik een knoedel in m’n hals moet wringen?” 

“Ach juffrouw…. wat kan mij dat nu schelen…. als u er maar ouder mee 

uitziet…. niet zo meisjesachtig.”129 

 

Helaas voor Kitty is haar haar voor een ‘volwassen’ kapsel niet zo geschikt. Zodra ze haar werk 

moet opgeven om voor haar moeder te zorgen, hangen haar krullen ook weer jeugdig los over 

haar schouders. Het voorval is illustratief voor de ideeën die men toentertijd over een dames-

achtig, vrouwelijk, volwassen uiterlijk kon hebben en de eisen die men eraan kon stellen. Van een 

bijzondere functie van het haar als belangrijkste sieraad voor de vrouw, is verder evenwel niet 

zoveel te merken. 

  

Schone schitter en schijn 

In de vorige paragraaf werd de nieuwe, gereduceerde rol van de nuf al besproken. Als antiheldin 

heeft zij een veel minder prominente rol gekregen en is zij soms zelfs helemaal afwezig. Het 

nieuwe type nuf is opdringerig, zelfvergenoegzaam en zeer gefocust op uiterlijk vertoon. Zo zit de 

nuffige juffrouw van Baerle uit Goud-Elsje verlooft zich uiteraard goed in de kleren en bestaat er 

voor Stans de Bie, de oud-klasgenoot van Kitty, niets belangrijkers dan haar uiterlijk. En dankzij 

haar minnaar, een man die ruim in de slappe was zit, is zij in de gelegenheid hier flink wat guldens 

aan te besteden. Tekenend is dat zij parmantig paradeert op de mooie, zilverkleurige open schoen-

tjes die Kitty ook zo begeerd had, maar vanwege haar ‘bescheiden’ salaris van ⨍100 in de maand 

niet kon kopen. Ook de vriendinnen van Mieke en Marjolein zijn door mode en uiterlijk geobse-

deerd en lijken geen ander doel in hun leven te hebben dan een ‘mooi’ uiterlijk. Helaas voor Floor 

noemt Mieke haar vriendin ronduit een bonte kaketoe, zo is ze toegetakeld.  

 In Curaçao werkt oma’s nadruk op uiterlijke verzorging uitermate bevreemdend op Anne-

Linde. Alles moet zo netjes en nieuw mogelijk zijn. Een vlug bezoekje aan de (Curaçaose) buren 

breng je niet in de daagse jurk. En een eenmaal gedragen jurk kan niet opnieuw gedragen worden 

naar het volgende feest. Het toppunt is voor Anne-Linde wanneer zij op het feest dat oma ter ere 

van haar geeft op te kleine schoenen zou moeten dansen. De verkoopster heeft per ongeluk twee 

verschillende maten meegegeven. Oma vindt dat ze nog mazzel mag hebben dat niet béide 

schoenen te klein zijn. Maar Anne-Linde weigert ze aan te trekken. Ze kan nog best haar flatjes 

dragen, maar dit staat oma absoluut niet toe. Een meisje hoort te dansen op schoenen met hoge 

hakken. Gelukkig komt Anne-Linde op het idee dat oma nog een paar schoentjes heeft dat zij past 

én dat niemand nog bij haar aan gezien heeft. Het voorval is tekenend voor de situatie zoals deze 

zich op Curaçao tussen de Hollanders en Curaçaoënaars afspeelt. Heel het publieke leven lijkt om 

uiterlijkheden te draaien. Het zit diepgeworteld in de Curaçaose cultuur. Oma’s nuffige gedrag is 

dan ook geen pure oppervlakkigheid. Heel Curaçao lijdt eraan. Het mag dan ook als een overwin-

ning op haarzelf gezien worden dat oma na enige tijd toont, hoe spaarzaam ook, dat ze niet enkel 
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star in haar denkbeelden is, maar Anne-Linde ook enige ruimte gunt om zich te kleden en te gedra-

gen zoals zij dat zelf wil. Haar nadruk op uiterlijke zaken in combinatie met de eveneens nadruk-

kelijke interesse hiervoor van de andere nuffen, toont niettemin dat het karakter van de nuf ten 

opzichte van vooroorlogse meisjesboeken weliswaar veranderd is, maar in beginsel weinig waar 

het dit kenmerk aangaat. Afkomst en manieren lijken er minder toe te doen, maar schoonheid, al 

dan niet kunstmatig, blijft het punt waar bijna alles voor deze vrouwen/meisjes om draait. 

Het is een schoonheid die voor de meeste nuffen naast kleding gekenmerkt wordt door de 

aanwezigheid van make-up. Anne-Linde omschrijft oma’s vriendin, mevrouw Waelre, zelfs als “dat 

nare mens met haar geverfde gezicht.”130 Oma weet beter hoe om te gaan met make-upkwast en 

lippenstift. Voor het feest heeft zij uiteraard exact de goede kleur voor Anne-Linde in huis. Wat zij 

hier zelf precies van vindt, weet Anne-Linde nog niet. Haar vader is er trots op dat zijn vrouw en 

dochter geen make-up dragen. Anne-Linde is het in principe met hem eens. Als je het niet nodig 

hebt, moet je je ook niet opmaken. Maar aan de andere kant... Als je er zo veel voordeliger uitziet, 

waarom dan niet. Maar vader vindt het bedrog en concurrentie van de natuur. Ook Goud-Elsjes 

Taco vindt make-up een onnodige toevoeging. Beiden verwoorden zij een gedachte die in de bur-

gerlijke jaren vijftig nog breed gedragen wordt: puur natuur siert een vrouw het meest. Dit wordt 

in omgekeerde situatie duidelijk bij de Parijse kennis van Marjolein. Deze door mode geobse-

deerde nuf heeft het strakke, onbewogen gezicht van een mannequin. Bij haar is alle schoonheid 

feitelijk verdwenen. Een balans lijkt gevonden bij Madeleine, Kitty en Pam en Annemarie. Een 

beetje lippenstift is deze dames en hun vriendinnen niet vreemd. Bij Goud-Elsje is er van make-up 

geen spoortje te vinden, maar in de overige acht boeken is een matig gebruik van kunstmiddelen 

volkomen geaccepteerd en toegestaan. Het schuieren van het haar of het bijwerken van de lippen 

gebeurt terloops, als een vanzelfsprekendheid. Het haar en gezicht moeten nu eenmaal af en toe 

even worden gefatsoeneerd en opgefrist om er mooi uit te blijven zien. Er mag dus heus wel iets 

aan het uiterlijk verfraaid worden, maar er zijn grenzen. Zo watergolft Dini haar haar voor de brui-

loft van haar moeder en Peter, maar heeft Miekes nuffige oud-klasgenoot Floor al zoveel met haar 

haar geëxperimenteerd, dat ze het compleet geruïneerd heeft. En een beetje make-up, kundig aan-

gebracht, wordt zo in eigenlijk alle boeken geaccepteerd, maar het overdrevene wordt verworpen. 

Wanneer Vlinder meeloopt in een modeshow met professionele modellen, ziet ze zich omringd 

door vrouwen, allemaal dik in de make-up. Vlinder voelt zich verschrompelen onder hun blikken. 

Maar al snel blijkt dat de valse wimpers in een mum zijn afgedaan, waarna het gezicht van het 

model iets naakts en alledaags krijgt. Behalve in Anders is niet altijd beter vormt het gebruik van 

make-up dus geen kwestie met een vraagteken. Het is een feit. Dat dit vraagstuk uitgebreidere 

aandacht krijgt in het verhaal over Anne-Linde, past in de jaren de vijftig. Make-up was in die jaren 

nog geen algemeen geïntegreerd fenomeen en voor veel mensen nog discutabel. De vanzelfspre-

kendheid waarmee het in de overige boeken aan de orde komt, zeker in die van vóór 1954, lijkt zo 

enigszins voor te lopen op de werkelijkheid. 

 

De slanke lijn 

Madeleine en haar vriendin Conny, Kitty en haar vriendin Fieke, Marjolein, Annemarie, Vlinder, 

Miekes oude klasgenoot Floor, allemaal zijn ze slank. Kitty is zelfs slank als een den en Marjolein 

is ronduit ‘magerder’ geworden. In het geval van de laatste een gevolg van de komst van haar baby 

en de bijkomende beslommeringen. Een frappante oorzaak-gevolgrelatie aangezien de meeste 

moeders van een zwangerschap niet ‘magerder’ worden, maar eerder iets voller. Hoewel slank 
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dus het ideaal is, wordt té slank in de boeken niet gewaardeerd. Conny, die aan een dieet doet dat 

in de ochtend uit niet meer dan een grapefruit of een appeltje bestaat, laat na haar aankomst op 

de kostschool haar slanke lijn varen. De directrice vindt lijnen onzin en houdt hoogstpersoonlijk 

een oogje op Conny en Maddy’s eetgedrag. Na verloop van tijd is Conny inderdaad iets minder 

slank is geworden. Niet erg, vindt ze. Het is gezonder zo en te mager is ook niet mooi. Ook Floor 

deed vroeger flink aan de slanke lijn. Nu Mieke haar na enige tijd weer treft, is Floor voller gewor-

den en het flatteert haar. Evenzo Marilou, Marjoleins pleegdochter. Hoewel het meisje thuis ook 

niet slecht te eten kreeg, wordt ze onder Marjoleins zorgen nog iets dikker: “Nou goed, dat was 

geen weelde, beslist niet. Wat dat betreft kan er best nóg iets bij.”131 

 Uitgesproken dik komt in geen van de boeken voor, maar de overdreven slanke lijn is 

zowel in 1947 als in 1969 duidelijk evenmin geaccepteerd. Een beeld dat overeenstemt met de 

contemporaine ideeën over het vrouwelijke uiterlijk. Die omvatten een slank figuur dat weldege-

lijk ronde en gevulde vormen kende. 

 

Rokken versus broeken 

Mannen dragen broeken, vrouwen dragen rokken en jurken. Duidelijker kon het onderscheid 

tussen beide seksen in het dagelijks leven bijna niet gemaakt worden. In de jaren vijftig bestond 

algemeen het idee dat het dragen van een rok de vrouwelijkheid vergroot. Al meteen na de oorlog 

zijn echter de eerste broeken in de boeken te vinden. Vooral wanneer de gelegenheid daar om 

vraagt, zoals tijdens het fietsen en schaatsen, maar zo nu en dan ook gewoon omdat het kan. Zo 

draagt Anne-Linde een luchtige linnen broek op Curaçao en loopt Madeleine de hele zomer in een 

sportieve blouse met dito korte broek. Hun vrouwelijkheid versterken ze met andere zaken. Lip-

penstift bijvoorbeeld. En schoeisel. Zo draagt Madeleine sandalen onder haar vlotte outfit en heeft 

Fieke, Kitty’s vriendin, haar schaatsen onder schoenen met hakken gebonden. Andere schoenen 

bezit ze niet. Behalve Kitty en Mieke, van wie de laatste in overall onder een auto kruipt en in rij-

kostuum schrijlings op een paard zit, lopen de overige meisjes in de jaren-vijftig-en-zestig-boeken 

toch weer immer in een rok of jurk óf hun kleding blijft onbekend. Hieruit blijkt wel dat met het 

af en toe opduiken van een broek, de rok nog niet meteen uit beeld is verdwenen. Integendeel. Alle 

hoofdpersonen die een groot feest in het vooruitzicht hebben, worden getrakteerd op een mooie, 

nieuwe jurk. De jurk van Anne-Linde is een wolk van wijduitstaande witte en groene tule. Bij Dini 

is er de luxe van de een nieuwe stof: “wel katoen, maar met zo’n mooie glans dat het zware zij 

lijkt.”132 Pam draagt een wijde petticoat en Annemarie draagt een gepast mooi pakje met hoge 

hakken. Een jurk of rok blijft feestelijk en vrouwelijk. Zelfs in de jaren zestig. Dat er in de boeken 

uit dit decennium verder hoegenaamd geen aandacht wordt besteed aan het dragen van een broek 

dan wel een rok, kan er evenals bij het make-upgebruik op duiden dat dit voor de auteurs geen 

issue (meer) is. Een rok of broek maakt wellicht niet meer zoveel uit, zoals het ook in de samen-

leving niet zoveel meer uitmaakte. De broek was inmiddels immers aardig ingeburgerd bij het 

vrouwelijk deel van de bevolking. 

Hoewel Madeleine en Kitty hun kasten vol hebben hangen met jurken, rokken, blouses, 

sieraden, hoedjes en manteltjes, sommige zelfs van bont, is het vooral Maddy’s vriendin Conny die 

van dure, mooie kleding houdt. Madeleine en Conny komen uit een niet-onbemiddeld milieu en 

dat is hen aan te zien. Het is treffend voor de periode waarin de boeken zijn verschenen, dat op 

Maddy en Conny na niemand in de gelegenheid is zomaar hoeveelheden nieuwe kleding naar 
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believen te kopen. Kitty moet er hard voor werken 

en haar vriendin Fieke naait zelfs haar eigen kleding 

om af en toe eens wat nieuws te kunnen dragen. 

Goud-Elsje komt uit een warm, maar weinig bemid-

deld arbeidersgezin waar een nieuw kledingstuk 

grote luxe is. Marjolein is beter bemiddeld dankzij 

haar man die werkt als arts in Parijs, maar ook bij 

Dini en Pam zijn de financiën in hun eenoudergezin 

krap. Pas wanneer hun beider moeders trouwen met 

een man met een goede baan wordt hun leven en 

ook hun kledingcollectie wat ruimer. Deze opsom-

ming schetst een redelijk getrouw beeld van de 

gemiddelde financiële situatie van huishoudens in 

die tijd. Nederland was bezig met wederopbouw na 

jaren van oorlog en pas in de jaren zestig werd er 

grotere voorspoed onder grotere groepen mensen 

merkbaar. 

 

Samengevat 

De grootste ontwikkeling wat betreft de haardracht 

van de meisjes zit hem niet in de relatie tot de con-

temporaine werkelijkheid, maar in het verschil met 

de kleur die voor de oorlog het meest voorkomend 

was. De blonde coiffure is terug van weggeweest. 

Verder lijkt er wat hun uiterlijk betreft in de jaren veertig, vijftig en zestig een no-nonsenselijn 

gevolgd te worden. Verschijning en kleding zijn niet zó belangrijk. Overmatig dik of dun worden 

beide niet gewaardeerd. Te veel make-up is verwerpelijk, maar dit inburgerende fenomeen op 

zichzelf zeker niet meer. Nieuwe kleding is leuk, maar meestal hebben de meisjes er het geld niet 

voor. Daarnaast lijken de meisjes steeds meer zelf te bepalen hoe zij zich kleden en opmaken; zij 

bepalen wat gewoon is. Willen ze een broek dragen, dan doen ze dat. Willen ze hun lippen stiften, 

dan doen ze dat. Er is ook geen man in hun omgeving die ze dat verbiedt. Goud-Elsjes Taco en 

Anne-Lindes vader tonen zich weliswaar aanhangers van de puur-natuurstroming, maar echt ver-

oordelend zijn deze mannen niet.  

 Ook in het werkelijke leven in de jaren veertig, vijftig en zestig lijkt die no-nonsenselijn te 

worden gevolgd. Hier is eveneens het vrouwelijke ideaal slank, maar met gezonde welvingen. 

Make-up en broeken bij meisjes worden in de jaren vijftig nog niet bijster gewaardeerd, maar in 

de jaren zestig kijkt niemand hier nog van op. In de jaren vijftig hebben veel mensen ook het geld 

nog niet om dergelijke noviteiten aan te schaffen, maar in de het daaropvolgende decennium laat 

de financiële situatie van gezinnen hen hier meer ruimte voor.  

 De enige groep vrouwen die in de boeken buitengewoon begaan zijn met hun voorkomen, 

zijn de ‘nieuwe’ nuffen. Hun algemene fixatie op uiterlijk en schone schijn maakt duidelijk dat ook 

na de Tweede Wereldoorlog deze eigenschap nog een prominente, misschien wel prominentere 

rol speelt bij dit romankarakter. Gemiddeld genomen is de buitenkant in de meisjesboeken even-

wel iets dat feitelijk aanwezig is en dus af en toe aan de orde komt, maar verder: vrij onbeduidend. 
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Waar het leven kan bruisen 
Het vierde thema dat inzicht moet geven in de ontwikkeling die meisjesboeken in vijfentwintig 

jaren hebben doorgemaakt, is dat van ruimte: 

 

5. In welke ruimtes begeven de hoofdpersonages zich en hoe wordt die ruimte gewaardeerd? 

 

 Het onderzoek van Couweleers wijst uit dat er voor de oorlog gemiddeld genomen drie locaties 

dan wel ruimtes te onderscheiden zijn, die in vrijwel ieder boek terugkomen: het thuis van de per-

sonages, de school die er is om kattenkwaad uit te halen en/of als poort naar individuele vrijheid, 

en de natuur die vanwege haar rust wordt verkozen boven de drukke stad met haar negatieve in-

vloeden.133 Wat betreft de school als prominente locatie, voegt alleen het oudste boek in het 

onderhavige corpus zich naar deze conclusie. Madeleine erft een kostschool speelt zich, voorspel-

baar genoeg, af op een kostschool. Deze wordt getypeerd als oud en ouderwets, net als de leiding 

van de school. Het is een plek die de meisjes in ouderwetse tradities gevangen houdt en zodoende 

inderdaad uitnodigt tot kattenkwaad. Het eerste wat Madeleine doet wanneer zij de leiding heeft 

overgenomen, is conform haar drang tot vooruitgang en modernisering een heel nieuw gebouw 

laten optrekken. Het moet de leerlingen licht, lucht, ruimte en vrijheid bieden. Zelf vindt ze die 

vrijheid nog vooral buiten de school. Alle pleziertjes vinden plaats in de stad. Lang leve de auto 

van Ed. Dit groene wagentje brengt hen overal waar ze maar zijn willen, waaronder meerdere 

tearooms en dancings. Een beeld dat versterkt herhaald wordt in Als je 1000 weken bent…. Kitty 

vindt de stad geweldig. Daar bruist het leven en gebeurt alles. Op het platteland verveelt zij zich 

tot en met. Ook Marjolein vindt de stad iets betoverends hebben. Er gaat iets bijzonders van uit. 

Freddy Hagers, die als zichzelf een rol heeft in het boek, noemt Parijs zelfs de “stad van duizend 

dromen”.134 De stad maakt ook deel uit van het leven van Els, Pam, Dini, Mieke en Vlinder, maar 

niet zo prominent. Zij wonen allemaal voor kortere of langere periode in een dorp net buiten de 

stad. Vooral Vlinders woonplaats kenmerkt zich als typisch jaren vijftig/zestig dorp: niet te groot, 

ons kent ons en iedereen komt elkaar tegen op de toneelclub of de bazaar. De oriëntatie op de stad 

is sterk, maar er wordt geen uitgesproken positieve of negatieve waardering aan gehangen. 

Hoewel met name Goud-Elsje in stilte kan genieten van wandelingen in de natuur en fietstochten 

van haar werk in de stad naar haar huis in het dorp, kennen in alle boeken beide ruimtes zo hun 

charmes. Zeker wanneer de meisjes de leeftijd van zelfstandigheid en uit-huis-gaan bereiken. 

 Tot die tijd speelt het thuis van de meisjes nog een grote rol, evenals in de vooroorlogse 

boeken. Goud-Elsje is het meest van alle jongedames in warme, knusse huiskamers te vinden. 

Natuurlijk in haar eigen, waar de zwarte hekje-kachel lekker brand en de ouderwetse insteekketel 

zingt, maar ook in menig ander woon- of achterkamer, treft Els warmte en gezelligheid. Immer 

ingegeven door de mensen die er vertoeven. Kitty’s kamertjes tonen zich al net zo knus, warm en 

gezellig met snoezige dingen, gevoed door het bijbehorende saamhorigheidsgevoel wanneer de 

ruimtes gedeeld wordt met anderen. Voor Dini en Pam geldt dat het huis waarin zij wonen, past 

bij de situatie waar zij zich in bevinden. Voor Dini en haar moeder is een flatje in Amsterdam goed 

genoeg, maar met de uitbreiding van het gezin en de komst van meer onderlinge liefde en vreugde, 

verhuist het gezin naar Den Helder. Hier heerst niet meer de moderne zakelijkheid van Amster-

dam, maar is er openheid, licht en lucht door de achtertuin en de nabijheid van duinen, zeedijk en 

zee. Bij Pam is de symboliek van haar omgeving nog duidelijker zichtbaar. In het huis waar zij en 

                                                             
 
133 Couweleers, 47-50. 
134 Hagers, 124. 
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Niek met moeder wonen is het ongezellig sinds hun oude dienstmeid is overleden. Het is vies, 

stoffig en rommelig. De keuken is zelfs kil en koud in het schrille licht. De ongezelligheid straalt 

overal vanaf. Het pension waar Pam en Niek tijdens moeders kuur verblijven, ziet er al frisser en 

fleuriger uit, maar het huis dat De Winter voor zijn nieuwe gezin laat bouwen is helemaal licht en 

modern. Net als Madeleines nieuwe kostschool, markeert dit huis een nieuwe start. Het wordt een 

huis waarin blijdschap overheerst.  

 Voor de ruimtes waar de meisjesverhalen zich afspelen, geldt dezelfde observatie als in 

het geval van de haardracht van de meisjes. De grootste ontwikkeling staat niet in relatie tot de 

contemporaine werkelijkheid, maar komt voort uit het verschil met de ruimtes die voor de oorlog 

het meest bezocht waren. De drieslag thuis-school-natuur heeft grotendeels afgedaan. Het thuis 

is belangrijk gebleven, maar de school speelt, op Madeleines situatie na, slechts nog op de achter-

grond. Hetzelfde geldt voor de natuur, die niet langer verkozen wordt boven de drukke stad. De 

stad heeft juist aan populariteit gewonnen en maakt een substantieel deel uit van het leven van 

veel van de meisjes. 

 

Veranderende mobiliteit 

Het wagentje van Ed werd hierboven al even genoemd als praktisch vehikel voor Maddy en Conny 

om in de stad te geraken. Ook in de andere boeken wordt er heel wat heen en weer gereisd tussen 

dorp en stad. Aanvankelijk gebeurt dit lopend, fietsend of met het openbaar vervoer. Later veelal 

met de auto, van een ander, of zelfs per brommer. Autobezitter Ed is een jonkheer van geboorte, 

met genoeg geld tot zijn beschikking om zijn groene wagentje anno 1947 te kunnen verklaren. 

Goud-Elsjes Taco beschikt als dokter ook over voldoende financiële middelen om zich in 1948 een 

motor te kunnen veroorloven, gelijk zijn ouders een auto. Bert is eveneens arts dus ook hier is het 

niet verwonderlijk dat hij en Marjolein een auto bezitten. Tot op dit punt, halverwege de jaren 

vijftig, geldt dat het vaak niet de gezinnen van de meisjes zelf zijn die over een auto beschikken. 

Meestal betreft het welgesteldere mensen in hun omgeving, familieleden of vrienden. Vanaf de 

jaren zestig hebben feitelijk alle (nieuwe) vaders en vrijwel alle vrijers een goedbetaalde baan én 

een auto. Mieke… de vrije vogel laat zich niet vangen is in 1969 het eerste van de tien boeken, 

waarin de protagonist zélf een auto bestuurt. En zij niet alleen. Meerdere vriendinnen hebben een 

eigen brommer of zelfs een eigen auto. En dat zonder het salaris van een dokter of een bestseller-

auteur te verdienen. Gaandeweg worden de afstanden tussen verschillende locaties gemakkelijker 

te overbruggen, uiteindelijk zelfs voor de jeugd zelf. 

 Het wagenbezit in de boeken is zo overeenkomstig de al eerder genoemde financiële 

situatie van de meeste huishoudens in de jaren vijftig. De gemiddelde man had meestal geen auto 

en hier ook de middelen niet voor. In (aanloop naar) de jaren zestig gaat het economisch beter 

met Nederland en kopen meer (jeugdige) mensen een brommer en/of een auto. In de boeken 

beschikken ook de meeste gezinnen in de vijftiger jaren niet over een auto, maar in het daarop-

volgende decennium nemen de goede banen en het brommer- en autobezit toe.   

 

Buitenland 

Het merendeel van de meisjesromans speelt zich af in knus en oerdegelijk Holland. In bijna alle 

romans is echter wel iets van buitenland te bespeuren. Madeleine en Conny beginnen hun avon-

tuur terwijl ze op wintersport zijn in de Alpen; Goud-Elsje bezoekt haar vriendin Lotty die kuurt 

in Lugano; Pam bezoekt haar moeder die eveneens kuurt in Zwitserland; Annemarie haar ouders 

reizen voor hun werk de hele wereld over en Dini’s vriend Ed moet voor zijn werk naar Amerika. 

Mieke heeft zelfs meerdere familieleden en vrienden die wonen en werken in het buitenland: haar 
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vriendin Tonnie werkt op een Cruiseschip dat de Middellandse zee rondvaart, haar stiefbroer en 

diens verloofde Erica zijn als muzikanten verbonden aan een orkest in Wenen en Erica’s broer is 

met zijn legeronderdeel gedetacheerd in Duitsland. Het buitenland is niet onbereikbaar. Voor wie 

dat betalen kunnen uiteraard. Nederland is evenmin onbereikbaar. In Vlinder in het net komt neef 

Roderick bij Vlinders ouders inwonen. Hij komt uit Amerika en Vlinders oom en tante hebben hem 

naar Nederland gestuurd voor een degelijke opvoeding. Pams stiefbroer, en latere aanstaande, 

studeert juist in Amerika, maar kan met kerst overkomen om zijn nieuwe familie te ontmoeten. 

 De twee romanpersonages die het meest in het buitenland verblijven zijn Marjolein en 

Anne-Linde. De eerste woont in Parijs. Dit is nu haar thuishaven waar ze zo en dan bezoek krijgt 

vanuit Nederland. Anne-Linde gaat juist op bezoek. Zij reist per boot naar Curaçao om daar een 

hele zomer bij haar opa en oma te logeren. De boot biedt al een positieve ervaring. De gangen 

lijken net smalle straatjes met kleine huisjes erlangs. De tropen vindt Anne-Linde prachtig. Haar 

uitbundige exotische kleurenpracht wordt tegenover de Hollandse nuchterheid en grijze mis-

troostigheid geplaatst. De manier van denken wordt weerspiegeld in de huizen van de mensen. 

Opa en oma wonen in een statig en ordelijk (Hollands) huis. In het huis van de Curaçaose buren 

heerst er chaos en is er een ratjetoe aan meubelen. Voor Anne-Linde, die veel nadenkt en dag-

droomt, is de werkelijkheid waar zij zich nu in bevindt als een fantasie. En toch is er veel hetzelfde. 

Ze verwondert zich erover dat ze in een vreemd land aan precies dezelfde dingen denkt als thuis. 

Het verschil en de overeenkomsten tussen Curaçao en Nederland zijn de kapstok waaraan veel 

van Anne-Lindes inzichten worden opgehangen. Haar wandeling door Willemstad waarop ze een 

heel nieuwe wereld ontdekt, kan als metafoor worden gezien voor de ontdekkingsreis in zichzelf. 

Het buitenland is in dit boek een duidelijk en prominent thema.  

Voor de vele buitenlandreizen bestaat er, net als bij de toenemende binnenlandse mobiliteit, een 

verband met de geldelijke middelen waarover de gezinnen van de meisjes beschikken. De reizen 

die worden gemaakt vóór 1959, uitgezonderd die van Madeleine en Marjolein, worden betaald 

door vermogende vrienden of familieleden. Vanaf Het recht van de ander in 1959 krijgen de 
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mannen betere banen en kunnen dergelijke reizen ook door vader of vrijer bekostigd worden. Of 

zelfs door vrouwen zelf. Annemaries moeder en Miekes vriendin en schoonzus verdienen hun 

eigen geld waardoor zij hun reizen en buitenverblijf kunnen bekostigen. Het feit dat vrouwelijke 

romanpersonages al vanaf 1947 überhaupt zelfstandig grote reizen maken en dat ze deze in 

sommige gevallen zelf uit eigen zak kunnen betalen, toont een voorzichtige verschuiving naar een 

meer onafhankelijke positie van vrouwelijke romanpersonages. Een verschuiving die past bij de 

toenemende wens van vrouwen tot het kunnen maken van eigen keuzes en bij hun toenemende 

feitelijke onafhankelijkheid in de aanloopperiode naar de tweede feministische golf. Welke 

betekenis er verder aan de prominente aanwezigheid van het buitenland in de meisjesromans zou 

kunnen worden toegekend en wat de verdere relatie hiervan met de maatschappij van de jaren 

veertig, vijftig en zestig zou zijn, gaat de grenzen van deze studie helaas te buiten. Dit zou in verder 

onderzoek verkend kunnen worden. 

 

Samengevat 

Met betrekking tot de ruimtes waarin de meeste meisjes verblijven heeft zich na de oorlog een 

ontwikkeling voltrokken ten opzichte van de periode voor de oorlog. Van de duidelijke drieslag 

thuis-school-natuur die in het onderzoek van Couweleers naar voren kwam, is alleen het thuis nog 

even belangrijk. Het is voor veel meisjes de plaats waar ze liefde, warmte en gezelligheid vinden. 

De school speelt alleen nog een achtergrondrol en de natuur is haar verheven positie boven het 

leven in de stad kwijt. Sterker nog, in veel boeken lijkt de stad juist de plaats te zijn waar het leven 

bruist en in vrijheid genoten kan worden. 

 Buiten de stadsgrenzen lonkt voor velen het buitenland. Voor sommigen als plezier-

bestemming, voor anderen als noodzakelijk tussenstation op weg naar een betere of gezondere 

toekomst. De wereld wordt een beetje kleiner en komt dichterbij voor wie dat betalen kunnen. Bij 

een deel van de meisjes thuis is er geen geld voor buitenlandse reizen of zelfs vervoermiddelen 

als brommer en auto. Dergelijke materiële voorspoed manifesteert zich vooral in de jaren zestig. 

In de boeken gelijk als in de maatschappij. Het zelfstandig reizen en zeker het hier zelf voor 

kunnen betalen, is een voorbeeld van voortschrijdende onafhankelijkheid die zich eveneens zowel 

in de boeken als in de samenleving onder vrouwen voltrekt. 

 

Het recht op onafhankelijkheid 
Nu de deelonderwerpen karakter, motivatie, uiterlijk en ruimte aan bod zijn geweest, is er nog 

één vraag onbeantwoord: 

 

7. Welke visie spreekt er uit de representatie van de romanpersonages zoals die uit voor-

gaande vragen naar voren is gekomen? 

 

Wat geen taboe meer is 

In woord en beeld geven sommige auteurs duidelijk blijk van moderne, taboedoorbrekende idee-

en en opvattingen. De eerder getoonde afbeelding van een zoenende Conny en Eddy in het boek 

van Hans Borrebach, is hiervan een voorbeeld. Dat Borrebach een vrijdenker is, blijkt daarnaast 

uit het vloeken dat hij Jules in de mond legt en het vrijelijk gebruik van alcohol en sigaretten door 

Maddy en Conny. Vloeken komt in de meeste andere boeken ten enenmale niet voor, maar roken 

is ook onder de Hollandse jongeren op Curaçao in Anders is niet altijd beter geen uitzondering. 

Oma verwondert zich erover dat Anne-Linde hier geen enkele belangstelling voor toont. Niet voor 

de jongeren en niet voor het roken.   
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Fenna Feenstra en Toos Zuurveen onderscheiden zich door het moderne taalgebruik dat zij 

bezigen in hun boeken over respectievelijke Dini en Vlinder. Zuurveen laat de assistente van 

Vlinders vader – jong van lijf en leden, ouderwets in doen en denken – met nadruk Engelse woor-

den uitspreken, die voor de jeugd in die tijd normaal moeten zijn geweest, maar voor een oubollig 

type als zij volstrekt onbekend. Ook Feenstra schuwt nieuwe termen niet. Naast het moderne 

‘idioot’, gebruikt zij Engelse woorden als teenager en babysitter. In Dini’s overpeinzingen over Eds 

karakter komt zelfs het begrip angry young men voorbij. Ed vindt deze jongemannen verzuurde 

verdwaalden. Dini vindt Ed dan weer een echte heer, door alles heen. Terwijl hij “het toch zo 

moeilijk [heeft] gehad, veel moeilijker waarschijnlijk dan de meeste nozems, existentialisten en 

wat dies meer zij.”135 Ook het onderwerp seksualiteit schuwt Feenstra niet. Dini spreekt met Ed 

over het nieuwe huwelijk van haar moeder. Ze maakt zich kwaad over het idee dat er een baby uit 

dit huwelijk zou kunnen voortkomen, waarna Ed verwonderd bedenkt dat “de sexuele kant haar 

het meeste kwetste.”136 Feenstra schrikt er niet van terug hier het woord ‘sexuele’ zwart op wit te 

stellen. Wanneer Dini door haar stiefvader uit de nare situatie met de zeeman wordt gered, heeft 

ze ook met hem een open gesprek over seksualiteit. Zuurveen is minder expliciet in het bespreken 

van seksuele en huwelijkse zaken, maar houdt wel de optie van abortus en scheiding open wan-

neer Hella zwanger blijkt te zijn. Scheiden blijkt in meer boeken overigens niet onbespreekbaar. 

In Pam krijgt een vader zijn de ouders van een van Nieks nieuwe ‘vrienden’ gescheiden. De moeder 

zelfs twee keer. De jongen is ontzettend rijk, maar waarschijnlijk niet gelukkig omdat een veilig 

gezin ontbreekt. De scheiding wordt in dit boek niet als iets ongewoons behandeld, maar wel als 

iets onwenselijks. In Miekes omgeving is ook het onwenselijke van een scheiding al aardig afge-

zwakt. Floor heeft meerdere buitenechtelijke avontuurtjes gehad en denkt nu hardop na over een 

scheiding. Mieke zelf vindt in deze mogelijkheid deels een motivatie tot studeren. Mocht ze toch 

ooit trouwen, maar na verloop van tijd uit het huwelijk willen stappen, dan heeft ze in ieder geval 

een diploma om op voort te borduren. 

 Borrebach is met Madeleine erft een kostschool een extreem vroeg voorbeeld van vrijzin-

nigheid te noemen en ook Miep Diekmann toont zich vooruitstrevend in Anders is niet altijd beter. 

Feenstra en Zuurveen passen evenwel totaal in het beeld van de taboedoorbrekende jaren zestig. 

Zij sluiten met hun boeken aan bij het opkomende idee dat het benoemen en bespreken van zaken 

als seksualiteit gemakkelijker moet worden en zij verwerken samen met Nel van der Zee en Mien 

van ’t Sant de bestaanbaarheid van scheiden in hun verhalen. Een ‘taboe’ dat in de werkelijkheid 

voor steeds meer mensen realiteit wordt en in 1968 zelfs wettelijk toegestaan. 

 

Boodschap en visie 

Op dit punt speelt de wisselende diepgang van de boeken een grote rol. Eerder al is er een onder-

scheid blootgelegd tussen drie boekgroepen, variërend van oppervlakkig tot diepgaand. Dit 

onderscheid is deels te maken op basis van de mate van (zelf)reflectie en ontwikkeling van de 

hoofdpersoon en zit hem deels in een (on)waarschijnlijke voorstelling van zaken:  

 

Geen tot weinig ontwikkeling: Marjolein, Annemarie, Mieke 

Weinig ontwikkeling, wel zelfreflectie: Madeleine, Goud-Elsje, Kitty 

Zelfreflectie die leidt tot ontwikkeling: Anne-Linde, Dini, Pam, Vlinder 

                                                             
 
135 Feenstra, 147. 
136 Feenstra, 65. 
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Minder ter lering dan tot vermaak 

De mate van diepgang loopt gelijk op met de aanwezigheid en kracht van de boodschap die uit het 

verhaal spreekt. Sterker nog, het meest oppervlakkige boek lijkt hoegenaamd geen onderliggende 

boodschap te kennen. Het is al vaker genoemd dat de clou van Toen kwam jij, Annemarie! volledig 

ligt in de vraag of en wanneer Annemarie en Frank en relatie krijgen. Er gebeuren de meest 

onwaarschijnlijk dingen in het verhaal zoals een poging tot moord op Annemarie door Ivo en 

hierop volgend haar vlucht naar een vriendin in Engeland; waar niemand opkijkt van haar onver-

wachte komst en ook weer overhaaste vertrek als Frank haar daar komt halen. Dit past totaal bij 

de romantiek die Leni Saris voor ogen zal hebben gehad tijdens het schrijven van het boek,137 maar 

maakt het geheel wel vele male minder geloofwaardig. En mede daardoor oppervlakkig. Als er al 

een boodschap uit het verhaal gedestilleerd zou moeten worden, zou het iets zijn in de trant van: 

wees goed, wees jezelf en wees niet te afhankelijk van anderen. Want dat een boodschap ont-

breekt, wil niet zeggen dat er geen ideeën en opvattingen van de auteur doorschemeren. Anne-

marie heeft een onafhankelijk karakter. Ze wil na haar diploma aan het werk om niet financieel 

afhankelijk te hoeven zijn van haar ouders. Ook na haar verloving met Frank wil ze eerst zelf-

standig aan het werk. Hoewel een huwelijk dus in het verschiet ligt, is Annemarie niet zonder meer 

een ja-knikkende, opofferende aanstaande. Ze bezit een zekere mate van assertiviteit die Saris 

blijkbaar redelijk achtte bij meisjes van haar leeftijd.  

 Ook in Zeg jij ’t maar, Marjolein is het lastig om de pointe aan te wijzen. Net als de roman 

over Annemarie lijkt hij primair geschreven voor de ontspanning, minder om er een boodschap 

mee uit te dragen. Ook hier komen echter wel zienswijzen in naar voren die als betrekkelijk 

modern kunnen worden beschouwd. Zeker in de jaren vijftig. Freddy Hagers het personage, gaat 

alleen op reis naar Parijs en laat man en zoon zonder moeite achter, ondanks hun tegenwerpingen 

in verband met hun dagelijkse verzorging. Ze moeten zich maar redden. Marjolein zelf is huis-

vrouw, maar spreekt over de sleur van de dag. Wanneer haar broertje later impliceert dat Bert de 

wind er thuis goed onder heeft, verwijt Marjolein hem zijn huwelijksbeeld. De sfeer van ver-

trouwen en overleg die er tussen haar en Bert heerst, duidt op een onderhandelingshuishouden. 

Vrij modern voor die tijd. In zake Marilou laat Bert zelfs de meeste beslissingen volledig aan Marjo-

lein. Hierin worden echter wel weer de traditionele rolpatronen bevestigd: de vrouw zorgt, de 

man werkt. Met haar gedachten over sleur zet Marjolein zich hier wel enigszins tegen af, maar dit 

is maar minimaal. Als in dit alles al een boodschap gezien mag worden, zou het kunnen zijn: het is 

belangrijk in je huwelijk op één lijn te zitten, spreek hierover en vertrouw elkaar verder.  

Mieke kent even weinig persoonlijke ontwikkeling als Marjolein en Annemarie, maar haar 

verhaal kent wel een duidelijke boodschap voor de lezeressen. Een boodschap die aansluit bij de 

tijdgeest: onafhankelijkheid en zelfstandigheid zijn een groot goed, dat hoef je als vrouw niet 

zomaar op te geven. Een vrouw is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken. Wil je trouwen? 

Prima. Wil je niet trouwen? Ook goed. Daarnaast is werk en studie voor een vrouw van belang. 

Alle dames in Miekes omgeving studeren, werken of gaan aan het werk. Zelfs getrouwde vrouwen. 

 

Vernieuwend, traditioneel en ertussenin 

Madeleine, Goud-Elsje en Kitty kennen meer ontwikkeling dan bovengenoemde dames, maar ook 

niet veel. Wel wordt er in hun hoofden heel wat meer afgepeinsd en gereflecteerd. Kitty wil zelf-

standig zijn en zichzelf bedruipen, maar loopt tegen de traditionele denkkaders van haar vaders 

geest aan. Deze dwingen haar tot een zorgende functie die haar niet gemakkelijk ligt. Kitty moet 

                                                             
 
137 Holtrop, 422. 
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schipperen tussen haar eigen onafhankelijkheidswens en de maatschappelijk opgelegde vrou-

welijke verzorgingsrol. Het is veelzeggend dat zij in eerste instantie niet haar vrije leven vaarwel 

zegt om te gaan trouwen. Ze pakt haar koffers om haar zieke moeder te ontlasten. Dit excuus is te 

interpreteren als een tornen van de auteur aan de algemene verwachtingen voor jonge vrouwen, 

zonder al te radicaal te durven/willen zijn. Een zieke moeder is een geldige reden om je vrijheid 

voor in te leveren. De boodschap van dit boek kan dan ook gezien worden als lonken naar een 

toekomstbeeld dat helaas nog geen waarheid is: er ligt nog een heel leven voor je als 1000 weken 

bent. Boordevol idealen en mogelijkheden. Maak daar gebruik van. Leef dat leven, wees daarin vrij 

en onafhankelijk en geniet. Maar wees ook trouw, loyaal en zorgzaam indien nodig. Je hoeft hierin 

jezelf niet volledig weg te cijferen. Je mag eerlijk zijn over je gevoel, maar wanneer anderen, zoals 

je ouders, je nodig hebben, dient dit te prevaleren boven je eigen belangen. 

 Netty Koen-Conrad toont zich met deze boodschap iets progressiever dan Max de Lange-

Praamsma. Goud-Elsje verlooft zich staat nog geheel in het teken van traditionele rolpatronen voor 

vrouwen én de christelijke moraal. Els kijkt liefdevol en gehoorzaam op naar haar aanstaande man 

en is zorgzaam en vol naastenliefde. De boodschap van dit boek is dan ook God lief te hebben en 

daarnaar te handelen. Dit getrouwd te kunnen doen is het allermooiste, maar ook een ongetrouwd 

leven kan heel rijk gezegend zijn als je zo iets voor anderen kunt betekenen.  

 Borrebach tapt overduidelijk uit een ander vaatje. Hij propageert met zijn boek moderne 

principes en moderne zeden. Zijn hoofdpersonen zijn niet het zorgzame thuis-zit-type, maar onaf-

hankelijk en zelfstandig in doen en laten. Bij monde van Conny ironiseert hij de ouderwetse, tradi-

tionele manier waarop de meisjes op het internaat worden kort gehouden: 

 

Madeleine lachte haar hartsvriendin eens toe. “Wat zijn we recalcitrant. En dat op 

zo’n heerlijke dag, dat we eindelijk weer eens naar huis kunnen gaan.”  

“Ja, echt ondankbaar van ons,” spotte Conny even en nestelde zich behaaglijk 

tegen het raamkozijn. “En wat zijn we er al op verbeterd! Geen hinder meer van 

derde-klas coupé’s, het roken verleerd, geen nagejaag meer van “vulgaire” pretjes, 

als daar zijn: bioscopen, dancings, gezellige tea-rooms met zalige plombières en 

nog veel zaliger gebakjes. Geen zwemfestijnen meer, geen sportclubs, waar je kan 

flirten. En àls er eens een uitgangetje is, dan moet het clandestien gebeuren. En 

uiterlijk om twaalf uur thuis, geen seconde later.”138 

 

Die clandestiene uitgangetjes worden in het verhaal dan ook meermaals gebruikt. Eenmaal 

houden de meisjes het (te) dicht bij huis en nodigen zij een astroloog uit op de zolder van de 

school. De man heeft zich een sik en een buitenlands accent aangemeten. Bij de broodnuchtere 

kostschoolmeisjes valt hij echter door mand. Madeleine bepeinst zijn motivatie.  

 

Alleen al die malle sik maakte zo’n piasserige indruk. Waarom in ‘s hemelsnaam 

zou hij die toch laten staan? Zeker om een meer apart mens te schijnen dan andere 

stervelingen… Komiek toch, de wereld wilde toch wèl bedrogen worden…139  

 

En impliciet lijkt Borrebach te bedoelen dat het meisjesboek daar hét instrument toe is. Hij neemt 

het meisjesboek regelmatig op de hak en ironiseert haar bestaan. 

                                                             
 
138 Borrebach, 131-132. 
139 Borrebach, 91. 
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“Je bent zo ingespannen aan het lezen,” nam Madeleine haar aanloop. “Is het een 

aardig boek?”  

“Denderend,” was Mieps oordeel. “Een geschiedenis van een “hij” en een “zij”, 

die zich afspeelt op een eiland in de Stille Oceaan. En zó echt beschreven… noú!” 

Madeleine glimlachte even. Een groot kind was die Miep toch nog […]140 

 

Zelf pakt Borrebach het anders aan. In dit boek geen romantische geschiedenis van een ‘hij’ en een 

‘zij’, maar twee zelfstandige dames die weliswaar liefde vinden, maar voornamelijk op een 

serieuze zaak gefocust zijn: het welzijn van de school en haar betrokkenen. In Maddy en Conny 

volgt hij zijn eigen motto dat iedereen vrij moet worden gelaten om te doen wat hij wil, zolang dat 

een ander niet stoort.141 Hierin geeft hij mannen en vrouwen bijna gelijke rechten en hevelt hij 

eigenschappen die algemeen als mannelijk worden geaccepteerd, onbekommerd over naar zijn 

vrouwelijke hoofdpersonages; zonder het echter al te gek te maken. Voor een goede lezer ademt 

dit boek vooruitgang, vrijheid en vrijzinnigheid, maar het is de vraag of jonge lezeressen dit alle-

maal opgemerkt zullen hebben. Om de zelfstandige houding van Conny en Madeleine zullen ze 

evenwel niet heen gekund hebben. Deze grondhouding van de twee vriendinnen is niet te missen. 

 

Wees jezelf en wees goed jegens anderen 

De overige vier boeken kennen meerdere belangrijke inzichten en tips voor hun lezeressen. Er 

passeert veel in deze verhalen en uit ieder afzonderlijk voorval zijn wel weer nieuwe lessen te 

trekken. In Pams leven worden vrouwen getoond als sterk van geest en karakter. Ze worden ge-

hard door moeilijke ervaringen. Pam houdt zich inderdaad kranig wanneer dit nodig is. Als zij het 

echter wat gemakkelijker krijgt na moeders vertrek naar Zwitserland, toont ze zich niet van haar 

beste kant. Al haar jeugdig ongenoegen komt eruit. Ze gaat door een periode waarin ze volledig 

op zichzelf gefocust is en heeft hier haar handen vol aan. Pam heeft deze louterings-periode nodig 

om te beseffen dat onafhankelijkheid en jezelf-zijn niet ten koste mag gaan van anderen. Zij, en 

even later ook Niek, moeten zichzelf leren kennen en ontwikkelen tot volwassenen die zich een 

belangrijke les hebben eigen gemaakt: wees jezelf, maar wees goed jegens anderen. 

 Van Vlinder in het net gaat een soortgelijke boodschap uit. Na haar ongeluk leert Vlinder 

dat wie zij is niet afhangt van wat ze kan, maar van wat ze doet. Het dansen maakte haar gelukkig. 

Edward wijst haar erop dat iets om handen hebben haar opnieuw gelukkig kan maken. Het is goed 

om iets te doen te hebben en een doel in je leven te creëren. Daarbij tellen inzet en intenties, niet 

altijd het eindresultaat. Door oog te hebben voor wat de wereld te bieden heeft, kun je het beste 

bereiken voor jezelf en anderen. 

 De balans tussen eigen belangen en andermans belangen speelt ook in het leven van Dini. 

Herhaaldelijk wordt het benadrukt hoe belangrijk het is eerlijk te zijn over wat je voelt en denkt. 

En tegelijkertijd hoe belangrijk het is rekening te houden met de ander. Naar aanleiding van 1 

Korinthe 13 beseft Dini dat jezelf wegcijferen uit liefde ook een deugd kan zijn. Behandel anderen 

zoals je zelf behandeld wilt worden want de ander heeft net zoveel recht van bestaan als jij. Handel 

dus uit liefde zonder de ander te kwetsen. Het is Ed die zich deze kerngedachte al eigen heeft ge-

maakt, waar Dini nog lerende is: 

 

                                                             
 
140 Borrebach, 107. 
141 Van Geler, 93. 
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‘In ons goeie oude Nederland mogen we ieder voor zich, onze eigen normen 

vaststellen en daarnaar je inzichten, in zoverre die niet kwetsen of schade doen 

aan anderen, dat laatste is je eigen verantwoordelijkheid. Voor jezelf is dat alles 

juist verschrikkelijk belangrijk, ik voor mij beschouw die verantwoordelijkheid als 

het beste deel van mijn leven. Die noodzaakt je ook evenwicht te houden tussen je 

eigen belangen en die van anderen.’142 

  

In de twee werelden waarin Anne-Linde zich begeeft, geldt ongeveer hetzelfde als bij Pam, Vlinder 

en Dini en toch net een beetje anders. Veel van wat zij ziet en meemaakt, speelt zich af op de grens 

van twee culturen. Een belangrijk verschil is de ondergeschikte positie van Curaçaose vrouwen. 

Die is nog vele malen ondergeschikter dan die van vrouwen in Nederland. Wat in de ene cultuur 

geaccepteerd is, is dat in de andere duidelijk niet. Beide culturen hebben echter hun plus- en 

minpunten. De grootste levensles die dit boek bevat, is dan ook: anders is niet altijd beter. Daarom: 

wees jezelf, maar veroordeel anderen niet. Een kernboodschap die, net als bij Pam, Vlinder en Dini, 

vooral te maken lijkt te hebben met onafhankelijkheid in de vorm van zelfvertrouwen en innerlijk 

geluk. Uit de verhalen wordt evenwel duidelijk dit voor alle vier gepaard gaat met onafhankelijk-

heid in de vorm van zelfstandigheid. 

 

Samengevat 

De gemiddelde boodschap die de meisjesboeken uitdragen is: wees je onafhankelijke zelf, maar 

ga daarin niet voorbij aan de noden van anderen. Daarop zijn enkele aanvullingen en uitzonde-

ringen. Bij Annemarie lijkt er van enige boodschap geen sprake, slechts van een licht doorscheme-

rende visie van Leni Saris die wel enige onafhankelijkheid van meisjes voorstaat. Voor Goud-Elsje 

geldt voornamelijk het laatste deel van het devies vanuit de gedachte: heb God lief en handel 

daarnaar. In het verhaal over Vlinder lijkt de hele boodschap omgedraaid te worden: door oog te 

hebben voor de ander, kun je het beste in en voor jezelf naar boven halen. En bij Marjolein lijkt 

het credo vooral te worden geplaatst binnen het kader van het huwelijk. 

In de meeste boeken is de spanning voelbaar tussen de zorgende taken als vrouw en de 

eigen onafhankelijkheid als individu. Op de schaal tussen deze twee uitersten staan Goud-Elsje en 

Marjolein nadrukkelijk dichterbij het eerste en overwint bij Mieke en Madeleine overduidelijk het 

laatste, maar vinden de meeste meisjes een tussenweg. Ook daar waar de boodschap minder 

duidelijk is over vrouwelijke onafhankelijkheid, tonen voorvallen, gesprekken, overpeinzingen en 

eigenschappen van de meisjes vaak toch een feministische visie. De meisjes krijgen veel ruimte 

eigen keuzes te maken of reflecteren hierop. Sommige auteurs lopen hiermee enigszins voor op 

de werkelijkheid. In de samenleving was de feministische visie over het algemeen nog niet zo 

alomtegenwoordig en beschikten vrouwen nog niet over zoveel onafhankelijkheid als in hun 

meisjesboeken het geval lijkt te zijn. De spagaat tussen de vereiste zorgzaamheid en het recht op 

onafhankelijkheid komt wel sterk overeen met de reële situatie van veel vrouwen. 

Een christelijke visie spreekt alleen uit de boeken over Els en Dini. Een visie die door 

Feenstra gecombineerd wordt met een vooruitstrevende, taboedoorbrekende schrijfwijze. Zij en 

Zuurveen gebruiken menig moderne, Engelse term en schrijven zonder gene over taboeonder-

werpen als scheiding, abortus en seksualiteit. Ook Hans Borrebach toont niet bang te zijn een 

taboe of wat te doorbreken, hoewel hij voorzichtiger is dan zijn collega’s tien en twintig jaar later. 

Hij grijpt echter met regelmaat de gelegenheid aan het meisjesboek en haar bestaan te ironiseren. 

                                                             
 
142 Feenstra, 101. 
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Buitentekstuele aspecten van de meisjesboeken 
In het eerste hoofdstuk is een korte beschrijving gegeven van het meisjesboek zoals dat tot 1945 

gemiddeld genomen vormgegeven was. Na alle inhoudelijke ontwikkelingen is het op z’n plaats 

ook voor de periode ’45-‘70 aan deze uiterlijke zaken enige aandacht te besteden. Allereerst zijn 

daar titel en ondertitel. Deze bevatten vaak het woord ‘meisjes’ of de naam van de hoofdpersoon 

met een toevoeging die al veel van het verhaal weggeeft, gevolgd door het onderschrift ‘meisjes-

roman’ of ‘roman voor oudere meisjes’. Van de boeken uit het hier gebruikte corpus geven Made-

leine erft een kostschool, Goud-Elsje verlooft zich en Pam krijgt een vader expliciet weg waar het 

boek over gaat dan wel naar toe werkt. Mieke… De vrije vogel laat zich niet vangen, Toen kwam jij, 

Annemarie! en Vlinder in het net zijn daarin minder expliciet, maar gezien het genre van de boeken, 

laat ook hier de inhoud zich niet moeilijk raden. Anders is niet altijd beter en Het recht van de ander 

verwijzen naar de levensles die het boek bevat en Als je 1000 weken bent… zit tussen de inhouds-

volle en boodschap-houdende titels in. Het zegt waar het boek over gaat, over een negentienjarige, 

maar de puntjes tonen aan dat er meer bij komt kijken. Enigszins buiten de boot valt Zeg jij ’t het 

maar Marjolein. In het boek zelf wordt herhaaldelijk naar de titel verwezen waardoor de betekenis 

ervan volop duidelijk wordt. Aan de hand van de titel alleen blijft het echter vaag waar het boek 

over zal gaan. Het expliciet in de tekst verwijzen naar de titel is overigens een eigenschap die alle 

boeken met elkaar delen. Vroeg of laat wordt de titel vrijwel woordelijk aangehaald, waardoor de 

bedoeling ervan de lezeres niet meer kan ontgaan. Een ondertitel komt voor bij vier van de tien 

meisjesboeken. Deze aanwezigheid lijkt vrij willekeurig. Een veelzeggende titel en het gebruik van 

de naam van de protagonist blijven evenwel onverminderd kenmerkend. 

Tweede kenmerk was het omslag waarop vaak een meisje, al dan niet met haar vrien-

din(nen), te zien was. Op basis van dit corpus kunnen met betrekking hiertoe drie vaststellingen 

worden gedaan. Ten eerste is er inderdaad nog vaak sprake van een meisje op het (losse) kaft. Ten 

tweede ontbreken de vriendin(nen) hierbij. En ten derde is er zo nu en dan ook een jongeman te 

zien; dé jongeman. De laatste twee ontwikkelingen zouden goed verklaard kunnen worden door 

de veranderende onderlinge relaties tussen jongens en meisjes. Zoals opgemerkt hebben alleen 

Madeleine en Kitty nog een beste vriendin en vindt enkel Goud-Elsje zich terug in een warme 

groep van alleen maar vrouwen. Hierna ontstaan er gemengde vriendengroepen waarin de om-

gang tussen jongens en meisjes losser is. 

 Naast (onder)titel en omslag, vormden serie-uitgaven vaak een derde karakteristiek van 

het meisjesboek. Van de tien boeken, maken slechts drie daarvan deel uit van een opeenvolgende 

reeks over hetzelfde hoofdpersonage. Het gaat de boeken over Goud-Elsje, Mieke en Marjolein. 

Deze verschenen gespreid over de tijdspanne die dit corpus omvat waardoor er geen gegronde 

conclusies over enige ontwikkeling in de verschijning van series getrokken kunnen worden. Enkel 

is vast te stellen dat meisjesboeken inderdaad af en toe nog deel uitmaken van een serie. 

 Stelliger uitspraken kunnen worden gedaan over het vertelperspectief en de verschij-

ningsvorm van de boeken. Twee boeken zijn volledig geschreven vanuit een ik-perspectief: die uit 

1948 en 1966. Eveneens twee boeken kennen afwisselend een ik-perspectief en vertellerstekst: 

die uit 1947 en 1959. In het eerste boek zijn het Madeleines brieven waarin de ik-vorm gebruikt 

wordt, in het tweede boek Dini’s dagboekfragmenten. De overige boeken bestaan uit vertellers-

tekst met vooral veel directe en vrije indirecte rede. Bijzondere positie neemt het boek over Marjo-

lein in. Freddy Hagers speelt zelf als personage een rol in het verhaal. Zij treedt op als auctoriale 

verteller. Hoewel er dus één briefroman en één dagboekroman tussen zitten, kan er geconclu-

deerd worden dat deze geliefde verschijningsvormen in populariteit gedaald zijn. Voor het vertel-

perspectief geldt dit overduidelijk niet. Een ik-verteller en veel directe en vrije indirecte rede doen 

het nog altijd goed in meisjesboeken. 
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Samengevat 

Meisjesboeken op de plank lijken in de loop der jaren niet aan herkenbaarheid te hebben ingeboet. 

De titel is nog even veelzeggend en het meisje lijkt nog even prominent aanwezig. Wel staat zij 

vaker alleen of juist in mannelijk gezelschap op het omslag. Sommige boeken zijn hierbij onder-

deel van een serie, net als bij vooroorlogse boeken regelmatig het geval was, maar bindende uit-

spraken over de (veel)voorkomendheid van dergelijke serieboeken zijn op basis van dit corpus 

niet te doen. 

 Aan binnenkant van het kaft blijken de verschijningsvorm brief- en dagboekroman minder 

geliefd dan vroeger. Wel onverminderd enthousiast zijn auteurs in het gebruik van het ik-perspec-

tief en de directe en vrije indirecte rede.  
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Een wereld als verschil 
Alle beschreven informatie en onderzoeksresultaten vallen in dit hoofdstuk samen in een conclu-

derend antwoord op de vraag die in de inleiding gesteld is: 

 

Hoe heeft het meisjesboek zich ontwikkeld tussen 1945 en 1970 en hoe verhoudt deze 

ontwikkeling zich tot de opvattingen over de rol, positie en geaccepteerde eigen-

schappen van vrouwen gedurende deze periode? 

 

Wat betreft het eerste deel van deze vraag is de belangrijkste conclusie dat het meisjesboek zich 

na een korte periode van teruggrijpen op vooroorlogse meisjesboekconventies, vanaf de jaren 

vijftig in twee verschillende richtingen lijkt te ontwikkelen: allereerst zijn er de bildungsromans 

waarin (zelf)reflectie, inzicht en ontwikkeling bij de hoofdpersoon centraal staan. Daarnaast zijn 

er de oppervlakkige meisjesboeken waarin van innerlijke groei niet of nauwelijks sprake is. In een 

tijdbalk met namen van de hoofdpersonen kan deze ontwikkeling als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

                         

 

                         

 

 

 

 

Rood = meest conventioneel          Geel = ontwikkelingsroman Paars = oppervlakkige roman

 

 

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de heldin en haar belevenissen nog steeds de rode 

draad van het verhaal vormen. Na deze betrekkelijke, maar evenzeer waardevolle open deur, 

kunnen we eveneens stellen dat dit nog immer aan de buitenkant van het boek al te zien is. Het 

kaft toont een meisje, soms alleen en soms vergezeld van een man, en draagt een meesttijds veel-

zeggende titel die vaak de naam van de hoofdpersoon bevat. Net als voor de oorlog, maakt het 

meisjesboek soms deel uit van een serie en net als voor de oorlog zijn de meest gebruikte vertel-

perspectieven de ik-vorm en de directe en vrije indirecte rede. Geconcludeerd kan worden dat de 

buitentekstuele kenmerken dus opvallend consistent zijn gebleven. 

 Hoe anders is dat voor de inhoudelijke aspecten van de meisjesroman. De hoofdpersoon 

is het typerende jongensachtige van de bakvis kwijt. Dit toont zich al in haar uiterlijk. De haarkleur 

is van geen belang meer evenmin als de coupe. Het milieu waaruit het meisje afkomstig is, wordt 

steeds minder duidelijk en belangrijk. Ook de school speelt, op het eerste naoorlogse boek na, geen 

enkele rol van betekenis meer. De nuf heeft aan importantie ingeboet en haar luttele positieve 

eigenschappen hebben het afgelegd tegen de negatieve. Om het rijtje compleet te maken, zijn ook 

de bekende vriendinnen(groepen) na 1950 geheel verdwenen en komt de aantrekkelijke, maar 

verderfelijke adonis in de jaren vijftig nog een aantal keren voor, maar sterft hij daarna een zachte 
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dood. Zijn opvolgers zijn of niet aantrekkelijk of niet zo verderfelijk meer. Zijn tegenhanger in de 

breedgeschouderde, betrouwbare aanstaande blijft bestaan. Dit karakter lijkt weinig te verande-

ren. Het leeftijdsverschil tussen hem en het meisje is onverminderd aanwezig en nog steeds kan 

hij als een duveltje uit een doosje tevoorschijn komen aan het einde van de roman. Wanneer hij al 

langer deel uitmaakt van het verhaal is dit niet zelden vanaf de zijlijn. De focus van zijn geliefde 

ligt in deze gevallen op heel andere zaken, zoals haar eigen ontwikkeling en kennismaking met de 

volwassen wereld. Een vast gegeven is een levenspartner in de meeste boeken echter nog steeds. 

Alleen het allerjongste meisjesboek, dat over Mieke, onttrekt zich aan dit fatum. Voorlopig althans. 

Want het boek hint af en toe in de richting dat er in het volgende en laatste deel van de serie ook 

op Mieke een beschermheer wacht. 

 Ook het karakter van het meisje toont zich aan verandering onderhevig. Het startpunt in 

1945 wordt gekenschetst door het beeld van een meisje dat volop vrouwelijke eigenschappen 

geniet zoals zorgzaamheid en daartoe volgzaamheid en offerbereidheid; een meisje dat zich verre 

houdt van mannelijke zelfstandigheid, prestatiedrang en wilskracht. Gedurende de periode 1945-

1970 behouden vrijwel alle meisjes de oorspronkelijke zorgzame inslag. Allemaal blijven ze 

beschikken over het vrouwelijke observatievermogen. Ze zijn nog steeds even eerlijk en recht-

vaardig en hebben nog allemaal een afkeer van roddelen. Maar al deze karaktereigenschappen 

worden in toenemende mate gecombineerd met een typisch mannelijke autonomie. Onafhanke-

lijkheid is het toverwoord dat steeds krachtiger wordt naarmate de tijd verstrijkt. Naastenliefde 

en het willen zorgen voor anderen is nog steeds een grote drijfveer voor de meeste jonge vrouwen, 

maar naar volwassen, zelfstandig en onafhankelijk willen worden, gaat de meeste aandacht uit. 

Hierin vooral, onderscheiden zich de ontwikkelingsromans van de oppervlakkige romans. In de 

eerste zijn dit verlangen en streven onderdeel van een proces. De puberteit voltrekt zich aan de 

meisjes. Ze zijn onzeker, kennen twijfels. Over relaties en liefde, maar zeker ook over maatschap-

pelijke onderwerpen als de rolverdeling tussen man en vrouw. Er is sprake van innerlijke groei 

door nieuwe inzichten; een socialisatieproces, geen aanpassingsproces. In het tweede type roman 

ontbreekt dit ontwikkelingsproces (grotendeels). Er is sprake van statische karakters. De meisjes 

hebben wel moderne ideeën over het huwelijk en zij werken, studeren of hebben ambities hiertoe, 

maar ze reflecteren niet of nauwelijks op deze ideeën en ambities. Het boek over Annemarie 

voldoet zodoende grotendeels aan de vele vooroordelen die er over meisjesboeken heersen. Het 

verhaal over Mieke zou door haar gebrek aan psychologische groei als voorloper van het 

probleemboek uit de jaren zeventig en tachtig beschouwd kunnen worden. De boeken over Anne-

Linde, Dini, Pam en Vlinder bewijzen echter onmiskenbaar, dat het soort jeugdroman waar met 

name Miep Diekmann en Ann Rutgers-Van der Loeff zo voor gestreden hebben, al in de jaren vijftig 

opgang vond. De twee mannelijke en acht vrouwelijke schrijvers van de boeken uit dit corpus, 

waaronder Diekmann zelf, tonen zich bewust van het groeiproces van tieners en bieden hen met 

hun verhalen stof en ruimte tot nadenken. Hier geen plot dat volledig draait om liefde.  

 Dan rest nog de vraag hoe al deze ontwikkelingen in het meisjesboek tussen 1945 en 1970, 

zich verhouden tot de opvattingen over de rol, positie en geaccepteerde eigenschappen van vrou-

wen gedurende deze periode. In het tweede hoofdstuk, De ‘vrouw’ tussen 1945 en 1970, werd 

duidelijk dat de tweede feministische golf zich voornamelijk manifesteerde vanaf de jaren zeven-

tig, maar dat haar voortekenen in de voorafgaande decennia onmiskenbaar waren. Al in de jaren 

vijftig was er zo nu en dan ongenoegen hoorbaar over de ongelijke positie van man en vrouw. Er 

vonden wel enkele wetswijzigingen in het voordeel van de vrouw in het algemeen plaats, maar 

voor veel individuele vrouwen veranderde er nagenoeg niets. In de jaren zestig groeide het 

ongenoegen hierover en na publicatie van het artikel door Joke Kool-Smit begon de tweede femi-

nistische golf werkelijk vorm te krijgen. De roep om onafhankelijkheid als vrouw, als mens kwam 
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begin jaren zeventig dus niet zomaar uit de lucht vallen. Hij kende een decennialange aanloop 

waarin enkele individuele stemmen langzaam aanzwollen tot de stem van een menigte. De 

meisjesboeken uit het onderhavige corpus passen in dit proces van toenemende vraag naar 

vrouwelijke vrijheid en zelfstandigheid. Sterker nog, in een deel van de meisjesboeken wordt een 

mate van vrouwelijke onafhankelijkheid voorgesteld, die op de werkelijkheid vooruitloopt. Met 

name Madeleine is een vroeg voorbeeld van vrouwelijke zelfstandigheid die met een stelligheid 

wordt gepresenteerd die in de samenleving nog niet algemeen gekend was. Wanneer de tien 

boeken op rij gelezen worden, is er een soort golfbeweging zichtbaar. In het ene boek wordt er 

meer aandacht aan het thema onafhankelijkheid besteed en durft de auteur verder te gaan dan in 

het andere boek. Dit past in het beeld van een samenleving waarin de overgang van oude naar 

nieuwe denkbeelden ophanden is. Sommige mensen hebben deze nieuwe denkbeelden al omarmd 

of zijn er zelfs pleitbezorger van, anderen moeten er nog aan wennen of willen hier wel in mee-

gaan, maar nog niet te ver. Het ene meisjesboek loopt zodoende als het ware voor de troepen uit, 

waar het andere zich meer conformeert naar de algemene opinie. Deze golfbeweging is een 

observatie die ondersteund wordt door de analyseresultaten. Veel van wat in dit onderzoek aan 

de orde is gekomen met betrekking tot de ontwikkeling van het meisjesboek, is terug te voeren op 

het thema van groeiende onafhankelijkheid voor de vrouw. 

 Allereerst is daar de toenemende mate van gelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke 

personages die zich in de huishoudens van onder anderen Bert en Marjolein en Peter en de moe-

der van Dini voordoet. Deze stellen overleggen samen en beslissen samen, waarbij de stem van de 

Marjolein en Dini’s moeder niet onderdoet voor die van hun man. Hierin is de overgang te zien 

van bevelshuishouden naar onderhandelingshuishouden die zich in de jaren vijftig voorzichtig in 

de samenleving manifesteerde. Aan deze verschuiving was een uitwisseling gerelateerd van 

eigenschappen tussen beide seksen die ook in de boeken naar voren komt. Mannen als Bert, Ed, 

Niek en Charlie tonen een gevoelige, zorgzame kant die door Buytendijk in 1951 nog typisch 

vrouwelijk werd genoemd. Prominenter is de overname van mannelijke eigenschappen door 

personages van het vrouwelijke geslacht. Kitty wordt omschreven als nuchter, Pam handelt 

doortastend en bijna alle meisjes tonen zich zelfstandig en vrij – in de zin van onafhankelijk – in 

doen en denken. Dit laatste wordt onder andere duidelijk in de vriendschapsrelaties die veel 

meisjes aangaan. Deze richten zich niet meer voornamelijk of uitsluitend op medemeisjes, maar 

breiden zich uit naar het andere geslacht. Ook in vriendengroepen neemt zo de onderlinge gelijk-

heid toe als gevolg van groeiende vrouwelijke onafhankelijkheid, i.c. de vrijheid tot het maken van 

eigen keuzes. 

 Op deze onafhankelijke houding is in tweede instantie de arbeidspositie van veel vrouwe-

lijke personages gebaseerd. Madeleine werkt om zelf het stuur van haar leven in handen te kunnen 

houden, Kitty zorgt voor eigen levensonderhoud uit pure zucht naar vrijheid en zelfstandigheid 

en er zijn vier vrouwen die blijven of juist gaan werken ondanks hun gehuwde staat om geen 

andere reden dan dat zij hier voldoening uit halen. Dit aantal werkende vrouwen is niet over-

dreven groot, zoals het dat ook niet was in de toenmalige maatschappij. Werkende getrouwde 

vrouwen waren er nog niet veel. Mannen die vonden dat het hun taak was voor het gezinsinkomen 

te zorgen waren er nog des te meer. Zo ook in de meisjesboeken. Hierin tonen enkele mannen zich 

expliciet ontevreden over de werkende status van hun vrouw. Voor sommige getrouwde vrouws-

personages, zoals voor Fieke en de moeder van Pam, betekent het juist rust en vooruitgang dat zij 

het werken aan hun man kunnen overlaten. Ook dit komt overeen met de werkelijkheid waarin 

het niet hoeven werken voor veel vrouwen uit arbeiders- en middenklassengezinnen een grote 

stap voorwaarts betekende. Naast werkende meisjes en vrouwen verschijnen er rondom de 

overgang van de jaren vijftig naar de jaren zestig meer protagonisten die de mogelijkheid hebben 
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na hun schooldiploma verder te studeren. Dini gaat naar de huishoudschool, Vlinder wil psycho-

logie gaan studeren en Mieke kiest voor een studie Duits. Met name Vlinder en Mieke hebben de 

intentie na hun studie aan het werk te gaan, getrouwd of niet. Wederom twee ontwikkelingen die 

overeenkomen met de toenemende onafhankelijke positie van vrouwen in de maatschappij. Het 

wérd gemakkelijker om te gaan studeren, zowel voor jongens als voor meisjes, en eind jaren zestig 

spráken vrouwen zich duidelijker uit over hun wil tot werken, ook als ze getrouwd waren. 

Hiermee ontkenden deze vrouwen overigens hun zorgzame verantwoordelijkheid als vrouw en/ 

of moeder niet; zij wilden enkel méér. Meer mogelijkheden. Zo ook in de boeken. Hierin ontkennen 

de vrouwen evenmin hun zorgzaamheid. Alle meisjes kennen nog het typerende observatie-

vermogen en alle werkende en studerende meisjes kiezen voor een zorgzaam of dienstbaar 

beroep. Ze willen enkel meer keuze(vrijheid) en hier wordt door de meisjes veel over nagedacht. 

 Dat leidt tot het derde punt, dat eveneens aansluit bij het eerste: een dynamische benade-

ring van het (vrouwelijke) individu. In vier van de tien boeken speelt de puberteit een rol. Het 

zelfvertrouwen en innerlijk geluk van de meisjes zijn hierin het product van een langdurig en 

immer voortgaand introspectief proces. Daarnaast wordt de opvoeding in twee boeken expliciet 

als belangrijke factor in de karakterontwikkeling genoemd. Uit deze aandacht voor opvoeding en 

puberteit spreekt het idee dat eigenschappen niet meer onvermijdelijk en onveranderlijk in de 

natuur van meisjes vervat liggen. Deze dynamische benadering van het individu zet zich af tegen 

de aangeboren aanwezigheid van typische sekse-eigenschappen zoals Buytendijk die onder-

scheidde en krijgt gestalte in de toenemende uitwisseling van eigenschappen tussen mannen en 

vrouwen, zowel in de boeken als daarbuiten. 

Ten vierde wordt er ook in uiterlijke en omgevinggerelateerde aspecten een groeiende 

vrouwelijke onafhankelijkheid in de boeken duidelijk. De romanmeisjes kleden zich zo nu en dan 

in een broek en make-up wordt een ingeburgerd fenomeen. Beslissingen hierover nemen de meis-

jes zelf. Zo ook in het werkelijke leven waarin steeds meer meisjes en vrouwen hierover hun eigen 

beslissingen namen. Dat betekende eveneens een toename van make-upgebruik en het aantal 

broeken in het straatbeeld. Ook toegenomen in het straatbeeld, was het aantal brommers en auto’s 

met niet alleen mannelijke, maar ook steeds meer vrouwelijke eigenaren. In het meest recente 

meisjesboek, dat over Mieke, evenzo. Ook hierin rijden en bezitten vrouwen geheel zelfstandig 

verschillende voertuigen. Een vorm van mobiele vrijheid die in bijna alle boeken al tot uiting komt 

in de vele zelfstandige buitenland-reizen die meisjes maken. Een vorm van zelfstandigheid die 

culmineert in de buitenlandreizen in het boek over Mieke, waar de meeste vrouwen hun reizen 

nog zelf financieren ook.  

Een vijfde observatie die het thema ‘groeiende onafhankelijkheid’ voor de vrouw betreft, 

is de taboedoorbreking in sommige boeken. Deze blijft niet beperkt tot algemene zaken als roken, 

drinken en taalgebruik, maar strekt zich uit naar specifieke vrouwgerelateerde zaken als abortus 

en scheiding. In het geval van abortus blijft dit nog wat impliciet wanneer Vlinders vriendin Hella 

zwanger blijkt, maar een scheiding wordt in meerdere boeken als reële optie gebracht. Ongewenst 

misschien, maar niet onmogelijk; de vrouwelijke romanpersonages hebben een keuze. Een keuze 

die ook in de maatschappij al steeds vaker gemaakt werd en in het geval van scheiding in 1968 

zelfs gelegaliseerd.  

Tenslotte propageren de boodschap en visie die uit de boeken naar voren komen een onaf-

hankelijke opstelling van meisjes/vrouwen. Vooral het eerste deel van de boodschap die vrijwel 

alle boeken met elkaar delen, spreekt boekdelen: wees jezelf. Houdt altijd rekening met anderen, 

wat zij denken en voelen, maar vooral: wees je (onafhankelijke) zelf. 

In antwoord op de onderzoeksvraag kunnen nu kort en bondig twee conclusies getrokken 

worden. Ten eerste hebben de meisjesboeken zich tussen 1945 en 1970 ontwikkeld in twee 
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richtingen: ontwikkelingsmeisjesroman en oppervlakkig meisjesboek. Ten tweede kan gesteld 

worden dat de ontwikkelingen op het gebied van rol, positie en geaccepteerde eigenschappen van 

vrouwen in beide soorten meisjesboeken, de ontwikkelingen in de werkelijkheid volgen en sóms 

zelfs enigszins voor zijn. Vrouw en romanmeisje lopen zo betrekkelijk gelijk op. Beiden schipperen 

tussen het behoud van de goed gewaardeerde eigenschap zorgzaamheid en het aannemen van 

rechtmatige individuele vrijheid. Beiden schipperen, met slechts een wereld als verschil.  

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 
In dit onderzoek kwamen enkele zaken naar voren die zich lenen voor nadere bestudering. Het 

karakter van de brede, betrouwbare vriend en verloofde kwam al naar voren als betrekkelijk 

statisch, met hier en daar een ontluikende vrouwelijke zorgzaamheid als nieuwe eigenschap. 

Behalve naar de positie, rol en eigenschappen van vrouwen, zou het ook interessant zijn te kijken 

naar deze aspecten van het mannelijk leven in zowel boek als werkelijkheid. Toen in 1968 de Man-

Vrouw-Maatschappij haar nieuwe naam kreeg, was dat deels omdat ook mannen zich achter de 

nieuwe ideeën schaarden. Ook bij hen veranderden de opvattingen. Omdat zij hierin enigszins 

achter de vrouwelijke menigte lijken aan te lopen, zou bij een dergelijk onderzoek voor een ander 

tijdvak gekozen kunnen worden. 

 Ook de rol van de nuf is in dit onderzoek enige malen voorbijgekomen. Deze is veranderd 

– verkleind – maar niet helemaal verdwenen. Zoals opgemerkt zou zij nog steeds gezien kúnnen 

worden als negatief van het onafhankelijke karakter van de hoofdpersoon. Is dit een terechte 

veronderstelling? Verandert haar karakter wellicht nog meer als in de ontwikkelingsromans het 

groeiproces van het meisje nog meer de overhand krijgt op denken in goed en fout, zwart en wit? 

 Bijzonder opvallend is de rol die het buitenland in de meeste meisjesboeken speelt. Soms 

prominent, soms marginaal. Het zou interessant zijn te kijken in hoeverre deze aanwezigheid zich 

verhoudt tot het reisgedrag in de realiteit. Bekend zijn de vele emigratiereizen naar overzee die 

toen gemaakt werden, maar daar kwam men gewoonlijk niet gauw van terug. Kuurreizen, zaken-

reizen, plezierreisjes en emigratie naar een land als Frankrijk zijn van een andere aard. Is de hoge 

frequentie van reizen in de meisjesboeken overeenkomstig met de sociale en financiële situatie 

van Nederlanders in diezelfde tijd? Hoe waardeerde men het buitenland in die tijd en kón men het 

buitenland wel zo vaak en/of gemakkelijk bezoeken? Vragen die de grenzen van dit onderzoek te 

buiten gingen, maar wel veelbelovend en het beantwoorden waard zijn. 

 

Aanbevelingen KinderBoekenHuis 
Wat kan dit onderzoek nu betekenen voor het KinderBoekenHuis? Haar doelstelling is de vele 

verhalen die op plank verborgen liggen, voor een groter publiek tot leven te brengen. Dit onder-

zoek bevat meerdere van die verhalen. Het omvat natuurlijk tien romanverhalen, maar ook het 

verhaal van de ontwikkeling van vrouwelijke onafhankelijkheid en de representatie daarvan in 

meisjesboeken. Bij deze verschillende verhalen passen verschillende ontsluitingsvormen.  

 

Tentoonstelling 

De groei van het onafhankelijkheidsdenken en het zoeken naar een middenweg tussen zorgzaam-

heid en zelfstandigheid is een deel van de Nederlandse emancipatiegeschiedenis. Het toont de 

aanloop naar de tweede feministische golf die in de jaren zeventig losbarst. Deze geschiedenis en 

de verbinding met meisjesboeken die in dit onderzoek gelegd wordt, zou uitgebeeld en verwoord 

kunnen worden in een kleine tentoonstelling. Rond de jaarwisseling heeft het museum een 

tentoonstelling gekend over het boek Alleen op de wereld. Een soortgelijke opzet zou ook nu 
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gekozen kunnen worden. Eén of twee informatiezuilen vertellen de geschiedenis van de vrouw op 

basis van hoofdstuk twee van dit onderzoek. Op de andere zuilen wordt vervolgens beschreven 

hoe de ontwikkelingen hun weerslag op de verhalen in meisjesboeken hadden. Dit kan geïllus-

treerd worden met beeldmateriaal, tekstvoorbeelden uit de romans en met fysieke aanwezigheid 

van de boeken zelf. Om de tentoonstelling overzichtelijk en aantrekkelijke te houden voor de 

museum-/bibliotheekbezoeker, zou er ook gekozen kunnen worden voor een tentoonstelling over 

een deelonderwerp. Te denken valt aan de ontwikkeling van de vier deelonderwerpen karakter, 

drijfveren, uiterlijk en ruimte aan de hand waarvan dit onderzoek opgezet is. Het is ook mogelijk 

om in te zoomen op onderwerpen als de relaties tussen jongens en meisjes en mannen en 

vrouwen, de arbeidspositie van vrouwen of op één specifiek meisjesboek in meerdere facetten. 

Een tentoonstelling zou een laagdrempelige manier vormen tot kennismaking met meisjesboeken. 

 

Een reis van kaft tot kaft 

Een heel andere manier om de boeken dichterbij een mogelijke lezer te brengen, is deze lezer zelf 

door de bibliotheek te laten dwalen. Het hoofddoel is hierbij niet zozeer informatieoverdracht 

over een bepaald thema, maar kennismaking met de boeken an sich. Het publiek krijgt een indi-

cerend antwoord op de vraag welke meisjesboeken het KinderBoekenHuis herbergt. Door middel 

van een kaart, kompas, puzzel, informatieblad, iets soortgelijks of een combinatie hiervan, wordt 

de lezer naar het eerste boek gewezen. In dit boek bevinden zich een informatievel en een verwij-

zing naar het volgende boek. Op het vel kan uiteenlopende informatie staan: een samenvatting 

van het verhaal, nadere uitleg over de positie van ‘de vrouw’ in dit verhaal, of er sprake is van een 

ontwikkelingsroman, een conventionele meisjesroman of een meer oppervlakkige roman, en 

dergelijk. Ook hier zijn weer legio mogelijkheden. Zo loopt de geïnteresseerde kriskras door het 

KinderBoekenHuis om uiteindelijk kennis te maken met negen (nieuwe) boeken – negen, want 

het boek van Toos Zuurveen is (nog) niet in bezit van het KinderBoekenHuis. Er kan gekozen 

worden voor een route die leidt van het meest oude boek naar het meest recente boek of voor een 

route op alfabetische volgorde van auteursnaam. Het leuke is dat geïnteresseerden ongeacht de 

volgorde, in bijna alle hoekjes van de bibliotheek komen, inclusief de bovenverdieping. 

 Afhankelijk van de geïntendeerde doelgroep zou een dergelijke ‘speurtocht’ uitgebreid 

kunnen worden met een vragenblad. Dit kan voor jonge lezers gericht zijn op het uiterlijk van de 

boeken – titel, omslagafbeelding, het aantal pagina’s – en kan voor oudere lezers meer diepgaand 

zijn. Aan de hand van de informatie, eventuele afbeeldingen en tekstvoorbeelden op de inlegvellen 

in de boeken, zouden zij vragen kunnen beantwoorden over de arbeidspositie van vrouwen of de 

veranderde relatie tussen jongens en meisjes. Ook voor groepen als schoolklassen of boeken-

clubjes, zou dit een praktische en interactieve kennismaking met het KinderBoekenHuis zijn. 

 

Mediagebruik 

In het KinderBoekenHuis hangt een groot tv-scherm. Er zou ook voor gekozen kunnen worden 

een kort informatief filmpje op te nemen dat op aanvraag afgespeeld kan worden. Het onderwerp 

bedraagt de tien meisjesboeken en de rol, positie en geaccepteerde eigenschappen van vrouwen 

of wederom een deelonderwerp hiervan. Het filmpje zou slechts een paar minuten moeten duren. 

Het kan gelinkt worden aan een van de andere twee ontsluitingsvormen, maar wint aan kracht 

wanneer het ook op zichzelf kan staan. Het voordeel van deze verwerkingsvorm is net als van de 

vorige, dat het niet aan tijd gebonden hoeft te zijn. Wanneer het filmpje en de tocht door de 

bibliotheek eenmaal samengesteld zijn, kunnen zij zo vaak en wanneer gewenst gevolgd worden. 

Deze twee vormen overstijgen daarmee het tijdelijke karakter van een tentoonstelling.  
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Bijlage 1  -  Samenvatting per meisjesboek 
 

Van de tien boeken die het corpus bevat, volgen hieronder tien samenvattingen. Alfabetisch 

gerangschikt op naam van de auteurs. 

 

Hans Borrebach: Madeleine erft een kostschool, 1947 
Wanneer Madeleine en haar vriendin als beloning voor het behalen van hun HBS-diploma op 

wintersport zijn, krijgt Madeleine een telegram. Haar overleden tante heeft haar als universeel 

benoemd. Dat betekent dat ze niet alleen het geld en het landhuis erft, maar ook de kostschool 

waar haar tante eigenares van was. Bij een bezoek aan de school worden zij en Conny per ongeluk 

aangezien voor nieuwe leerlingen waardoor Madeleine opnieuw in de schoolbanken belandt. Een 

uitgelezen mogelijkheid om haar erfenis vanbinnen en vanbuiten te leren kennen. 

 Als kostschoolmeisje beleeft Madeleine de meest uiteenlopende grappen en avonturen. De 

directrice is een oude, ijzeren, afstandelijke dame die de rebelse teneur bij haar studentes slechts 

versterkt. Na het opnieuw behalen van haar diploma spant Madeleine zich met behulp van Conny 

en twee mannelijke vrienden in een voor een heel nieuw, gemoderniseerd meisjesinternaat 

waarvan zij na de zomervakantie de nieuwe directrice wordt. Mét een man aan haar zijde: Jules, 

haar skileraar tijdens haar wintersportvakantie. 

 

Miep Diekmann: Anders is niet altijd beter, 1954 
Anne-Linde is de enige dochter van een Hollandse vader en een moeder die is opgegroeid in 

Curaçao. Met haar zestien jaar zit ze voor de overgang van de vierde klas gymnasium naar de 

vijfde. Ongeacht of ze over zal gaan of niet mag ze op reis naar haar grootouders in Curaçao, alleen. 

De boottocht duurt zo’n twee weken, waarin ze onder de hoede blijft van een bevriend echtpaar 

van haar opa en oma. Op de boot ontmoet ze Sjoerd. Ze trekken samen op, dansen samen en zien 

elkaar na de reis nooit weer. Op Curaçao moet Anne-Linde wennen aan de andere rolpatronen die 

gelden. Het culturele verschil tussen blank en zwart, de afstand tussen haar en het dienstmeisje 

en de manier waarop mannen er hun vrouwen behandelen maken haar ongemakkelijk en 

opstandig. Ze sluit vriendschap met de (zwarte) buren die ze vervolgens uitnodigt op het feest dat 

oma ter ere van Anne-Linde geeft. Ze gaat hiermee in tegen het standenverschil dat op het eiland 

heerst tussen blank en donker. De hele avond trekt ze op met Charlie, haar Curaçaose buurjongen, 

die over enkele maanden naar Nederland zal komen voor zijn studie. Vlak voor vertrek terug naar 

Nederland kust hij haar en hoewel beiden tegenover de anderen doen alsof er niets gebeurd is, 

lijken Charlie en Anne-Linde elkaar voor de toekomst gevonden te hebben. 

 

Fenna Feenstra: Het recht van de ander, 1959 

Deze bildungsroman beschrijft het groeiproces van de halfwees Dini. Bij aanvang van het boek is 

zij vijftien jaar. Haar vader heeft zij verloren in de oorlog en nu woont ze met haar moeder in 

Amsterdam. Dini begroet de nieuwe vriend van haar moeder vijandig, maar leert hem waarderen 

en krijgt in hem een liefdevolle tweede vader. Het gezin breidt uit evenals Dini’s vriendenkring. In 

haar groei naar volwassenheid verandert ook haar relatie tot haar acht jaar oudere buurjongen 

Ed; van een soort oudere broer transformeert hij tot de man van wie ze houdt en met wie ze zich 

op haar negentiende verlooft. 
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Freddy Hagers: Zeg jij ’t maar Marjolein, 1956 
In een zeventiendelige serie die Marjolein volgt van haar kindertijd tot aan haar huwelijksjaren, 

blijkt dit het laatste deel. Marjolein woont met haar man Bert en dochter Florence in Parijs, waar 

Bert werkzaam is als arts. Na een middagje uit met zijn tweeën blijkt er zich een verstekeling in 

de auto te hebben verstopt: Marilou. Een meisje ongeveer veertien jaar. Ze weigert te praten over 

wie ze is en waar ze vandaan komt. Marjolein en Bert nemen het meisje in huis en gaan 

ondertussen op zoek naar haar ouders. Marjolein vraagt om raad van Freddy Hagers die dan ook 

enkele dagen in Parijs komt logeren. De politie en Bert vinden onafhankelijk van elkaar de ouders 

van Marilou en de reden van haar weglopen. Haar vader en stiefmoeder kunnen haar geen warm 

en veilig thuis bieden. Bert en Marjolein besluiten daarop Marilou voor in ieder geval een jaar in 

huis te nemen waarna ze dan wel weer verder zullen kijken 

 

Netty Koen-Conrad: Als je 1000 weken bent, 1949 
Kitty Weldring is een gelukkige negentien jaar jong. Ze woont op kamers in Amsterdam en werkt 

als typiste. Ze heeft het geweldig naar haar zin in de stad en geniet van wat deze haar te bieden 

heeft met haar vriendin Fieke en haar goede vriend Jaap. In haar ouderlijk huis in Heemstede 

wonen haar beide ouders en haar vier oudere broers die alle vier of een goede baan hebben of 

studerend zijn. 

 Na amoureuze avances van haar chef besluit Kitty ander werk te zoeken en vindt dit in een 

kleine boekhandel. Hier is ze verantwoordelijk voor de winkel en de correspondentie. Ook in de 

boekhandel werkt een redacteur, begin dertig, die eruitziet als een filmster en haar met alle egards 

behandelt. Kitty, een nuchter type, is niet ongevoelig voor zijn charmes en gaat een enkele keer 

met hem mee uit. Ondertussen krijgt ze een huwelijksaanzoek van de beste vriend van haar broer 

Ab, dat ze afwijst. De jongen blijkt vasthoudend en zal haar later nog eens vragen waarna ze hem 

opnieuw afwijst. Daar dit aanzoek plaatsvond op haar kamertje en haar hospita niet gediend is 

van mannenbezoek, verhuist Kitty naar het huis van Fieke en haar moeder. Ook in Fiekes leven 

spelen zich de nodige romantische perikelen af. Beide dames blijken beter te kunnen reflecteren 

op het liefdesleven en gedrag van de ander dan op dat van zichzelf. Kitty’s uitstapjes met de 

redacteur kosten haar zelfs de vriendschap met Jaap die haar dwingt te kiezen tussen beide 

mannen. Kitty komt er snel achter dat ze verkeerd heeft gekozen, maar dan is het al te laat. 

 Van thuis komt bericht dat de meid getrouwd en dus weg is en moeder nu een longontste-

king heeft. Kitty moet thuiskomen om te helpen in het huishouden. Dit doet ze met hangende 

schouders. Ze verveelt zich in haar rol als huisvrouw en verlangt terug naar de grote stad. Moeder 

knapt maar langzaam op waardoor Kitty die kans niet krijgt. Wanneer Fieke zich verlooft en 

trouwt, regelt zij voor Kitty een date. Haar mysterieuze tafelheer blijkt Jaap met wie zij zich 

verzoent. Na hun voorgenomen huwelijk zal Kitty nu toch weer in Amsterdam terecht komen. 

 

Max de Lange-Praamsma: Goud-Elsje verlooft zich, 1948 
Dit boek is het tweede deel uit een tiendelige serie over kwekersdochter Els Berkhout. Els heeft 

drie jaar de HBS gevolgd en werkt nu noodzakelijk in een boekwinkel om het gezinsinkomen aan 

te vullen. Zij viert in dit deel haar achttiende verjaardag en voelt zich gekoesterd in een liefdevolle 

omgeving met mensen die van haar houden. Ze heeft vooral een warme vriendschapsband met 

haar acht jaar oudere buurjongen Taco, die inmiddels een dokterspraktijk elders in het land houdt. 

Deze relatie is voor haar zuiver vriendschappelijk totdat ze haar eerste liefdesbetuiging krijgt van 

een ander. Op dat moment realiseert zij zich haar gevoelens voor Taco. Het duurt nog een half jaar 

en een vakantietrip naar haar vriendin in Zwitserland, voordat Taco en Els bij elkaar komen.  
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Mien van ’t Sant: Mieke… De vrije vogel laat zich niet vangen, 1969 
In een vijftiendelige serie, is dit het op-een-na-laatste boek. Mieke zal in het vorige deel haar 

eindexamen gymnasium gehaald hebben want nu viert ze vakantie. En wel bij welgestelde 

vrienden wier jongste zoon ongeveer van Miekes leeftijd is. Op de heenreis ontmoet Mieke Floor 

Dekker, een oud-klasgenoot die inmiddels twee jaar getrouwd is met een oudere man. Floor heeft 

een miskraam gehad en staat op het moment erg cynisch tegenover het huwelijk en kinderen. 

Mieke voelt zich ontoereikend te helpen bij Floors problemen en verwijst haar door naar haar 

ouders. Voor Mieke lokt de vrijheid van de vakantie en daarna het studentenleven. Die vrijheid is 

ze ook niet van plan op te geven als Leo haar in de vakantie een huwelijksaanzoek doet. Was het 

Bram van der Stoep geweest die haar dat aanzoek had gedaan dan zou ze waarschijnlijk heel wat 

meer twijfels hebben gehad over het al dan niet aannemen ervan, maar nu richt Mieke zich op 

haar studententijd. Ze komt de ontgroening van het corps gemakkelijk door, viert de bruiloft van 

haar zus en slaagt voor het praktijkexamen van het autorijden. Ze heeft het geheel aan zichzelf te 

wijten dat ze zakt voor het theoretische gedeelte ervan. Dit gedeelte zal ze binnenkort over 

moeten doen. En hier eindigt het boek abrupt. 

 

Leni Saris: Toen kwam jij, Annemarie! 1965 
Annemarie is de dochter van een reislustig archeologenechtpaar en woont daarom bij haar oma 

in huis. Deze houdt van haar kleindochter, maar is ook op haar vrijheid gesteld, waardoor 

Annemarie vrij onafhankelijk opgroeit. Ze zit in de eindexamenklas van het gymnasium en is als 

enige ongevoelig voor de branieachtige en arrogante bravoure van Ivo. Een herrieschopper die 

zijn oog op Annemarie heeft laten vallen.  

 Tijdens een lezing op school maakt Annemarie kennis met de schrijver Frank Westerhove. 

Het toeval brengt hen enkele keren in elkaars nabijheid waardoor er een vriendschap ontstaat die 

het begin van meer zou kunnen zijn. Frank en Annemarie zijn echter beiden koppig en 

onafhankelijk waardoor veel onuitgesproken gedachten en gevoelens tussen hen in komen te 

staan. Wanneer Annemarie echter naar een vriendin in Engeland vlucht nadat Ivo heeft gepro-

beerd haar te verdrinken, belt haar oma Frank om hulp. Hij haalt Annemarie terug naar Nederland, 

maar de relatie tussen de twee blijft er een van water en vuur.  

 Als Annemarie op het punt staat met haar ouders te vertrekken op een nieuwe lange reis 

doet zij een ontdekking die verband houdt met de verdwijning van Franks zusje. Zij en Franks 

goede vriendin Maya, die zelf ook niet ongevoelig is gebleven voor Frank, brengen de informatie 

naar de politie die de jarenlange vermissingszaak oplost. Annemarie geeft haar reis op om Frank 

te steunen in de moeilijke periode die nu volgt. Door haar onbaatzuchtige daad worden ze toch 

een koppel.  

 

Nel van der Zee: Pam krijgt een vader, 1963 
Al sinds het overlijden van hun vader toen zij nog baby’s waren, woont de tweeling Pam en Niek 

alleen met hun moeder. Met haar werk als docente Engels houden ze het hoofd boven water, maar 

ten koste van moeders gezondheid. Haar werk, haar studie voor haar acte en de zorgen worden 

haar te veel. Moeder wordt zodanig ziek dat ze moet kuren in Zwitserland. De tweeling vindt 

zolang verblijf in een pension net buiten de stad waar ook enkele oudere gasten verblijven. Niek 

laat zich hun goede zorgen prettig aanleunen, maar Pam wordt obstinaat. Wanneer zij na een 

kwetsende grap met de pruik van juffrouw Van der Does flink op haar plaats wordt gezet door 

Niek, de overige bewoners en met name meneer De Winter, gaat het beter. Meneer De Winter is 
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een weduwnaar die de nieuwe rector van school blijkt te zijn. Hij helpt de worstelende Pam met 

haar huiswerk waardoor er een band groeit tussen de twee.  

 Wanneer De Winter de tweeling meeneemt naar hun moeder in Zwitserland blijkt dat de 

liefde is opgebloeid tussen de nieuwe rector en zijn docente Engels. Wanneer moeder weer thuis 

is, trouwt het stel met de toestemming van Niek en Pam. Pam gedijt goed in haar nieuwe thuis, 

maar nu is het Niek die de grenzen opzoekt. Onder invloed van foute vrienden verandert Niek. Er 

is een ernstig auto-ongeluk voor nodig om hem dat in te doen zien. Ook Niek vindt nu zijn draai in 

de nieuwe gezinssituatie die uitgebreid is met een klein zusje. Wanneer ook de zoon van De Winter 

uit zijn eerste huwelijk uit Amerika overkomt, is het gezin compleet. De oudste zoon blijft maar 

even, maar vertrekt niet voordat hij en Pam hun liefde naar elkaar hebben uitgesproken. 

 

Toos Zuurveen: Vlinder in het net, 1966 
Irene van Reebruggen is een prima ballerina in de dop wanneer ze een ernstig dansongeluk krijgt. 

Wonder boven wonder kan ze na een jaar weer lopen en een normaal leven leiden, maar dansen 

is niet meer mogelijk. Met haar moeder en vader, die dokter en tandarts tegelijk is, en de pleegzoon 

van haar oom en tante uit Amerika, woont ze in een dorp zo’n 10 kilometer buiten de stad. Ze heeft 

een grote vriendenkring en leert daarnaast bij een bevriend echtpaar de zes jaar oudere hoofd-

redacteur van een bekend tijdschrift kennen: Edward.  

 Irene, die vanwege haar danstalent Vlinder genoemd wordt, wil graag studeren, maar 

moet dit in verband met haar genezing nóg een jaar uitstellen. Ze is al wel zodanig aangesterkt dat 

Edward haar aanraadt iets om handen te nemen. Dat doet Vlinder. Zij en de vriendengroep werken 

aan een toneelstuk, ze poogt haar Amerikaanse pleegneef te helpen waar dat in haar macht ligt en 

ze gaat als tweede assistent aan de slag in de praktijk van haar vader. Haar leven kent zowel 

grappen en grollen als menig serieus moment en Vlinder ontwikkelt zich gedurende haar twee 

hersteljaren tot een volwassener versie van wie ze was. Ze zal binnenkort echt gaan studeren en 

doet dat als verheugd verloofde van Edward. 
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Bijlage 2  -  Overzicht van romanpersonages 
 

In dit onderzoek komen vele namen en connecties van en met romanpersonages voor. Voor een 

duidelijk overzicht zijn hieronder de onderlinge relaties per boek weergegeven. 

 

 

  Legenda 

 

 Madeleine erft een kostschool  familie  

  vriend/vriendin 

 (toekomstig) partner 

 oppervlakkige relatie 

 amoureuze avances 

 werkgever/werknemer

    

 

     

 Goud-Elsje verlooft zich 

 

       

 

 

Als je 1000 weken bent…     

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders is niet altijd beter 

 

 

 

 

 

 

 

Zeg jij ’t maar, Marjolein 
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Het recht van de ander 

 

 

 

    

 

 

 

Pam krijgt een vader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen kwam jij, Annemarie! 

 

 

 

 

 Vlinder in het net 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieke… de vrije vogel laat zich niet vangen 
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