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Andes l i b dlt bij de Raad voor Mautschuppef#k W d z @ . Uitde reaktie k t volgende: '.. De
mad is van mening dat het zeker met binnen
de brede opzet van het VBO hgt voor jeugdigen van 12-1 Sjaar zo diep in te gaan op een
levensgebled dat welhswaar een essetieeldeel,
maar toch slechts een deel vormt van het totale
ervaringsgebied van dejonge mens ...'. Op

teuren van het Vakblad voor Huishoudkunde. Marko Mazeland is daarnaast sekretaris van de VHNstuurgroep Voortgezet Basisonderwijs.

Emancipatie als invalshoek voor huishoudkundig lesmateriaal, door de NLO-werkgroep Huishoudkunde en emancipatie (Vakblad voor Huishoudkunde 3(3) 70-77 (1982)).
Reaktie van: M. Nielsen-Muller te Egmond aan Zee.
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JOGvanden Berg en Marko Mazeland zijnredak-

Reaktie op ...

Met veel belangstelling heb ik het stuk 'Emancipatie als invalshoek voor huishoudkundig
lesmateriaal' gelezen. Gelet op het feit, dat
'emancipatorisch huishoudelijk lesmateriaal'
in overeenstemming dient tezijn met de maatschappelijke werkelijkheid, moge i k u op enige
in het oog springende onjaistheden in uw betoog opmerkzaam maken.
De uitspraak: 'de sterk toegenomen eisen aan
orguniskie van en vaardigheden in de huishoudvoering worden niet als "werk" erkend
in de samenleving' (p. 70) bevat met name een
grote onjuistheid. Het tegendeel is voor iedereen waarneembaar. Huishoudelijk werk, zowe1 in geschoolde als ongeschooldezin, wordt
steeds en altijd als 'werk' opgevat, en beslaat
zelfs een omvangrijk deel van het betaalde
werk, met alle rechten daaraan verbonden.

m het

niet aan laesluitvosmingtoegekomen z i p over
dit onderwerp willen we nog even de 'zwaargewicht'de SER belichten. De Commissie
voor Consumeatenaangelegenheden, zo deelde men desgevraagd mee, zal half oktober over
&ze materie vergaderen.
Wij houden U opde hoogte.
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Enkele voorbeelden: horeca en toeristenindustrie, zlekenhuizen, kinderdagverblijven,
gezinshulp. Zelfs puur seksuele arbeid (prostitutie) behoort tot de betaalde arbeid.
Er is echter een opmerkelijke uitzondering op
de regel dat huishoudelijke arbeidnormaal betaalde beroepsarbeid is - hetgeen kennelijk d~
oorzaak van uw niet-geringe denkfout vormt
- namelijk als er sprake is van eenseksuele rebtie. De huishoudelijke werkkracht,die hetzij
via een formeel huwelijk, hetzij via een konkubinaat ofhomofielerelatie een relatieaangaat.
dient diezelfde arbeid ongehonoreerdte verrichten.
~ eandere
t
wooiden: louteren alleen op
grond van een aangeknoopte seksuelerelabe
wordt hepaalde beroepsarbeid omg&-zqhtj,het
moetenverrichtenvan 'persoolllijke diem*.
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