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Nieuwe krijtlijnen voor gezin, markt en maatschappij
Auteur: Walter van Dongen
Gegevens: 380 blz. 1993 Garant, Leuven I Apaldoorn.

Dit is een zeer stimulerend en syrnpathiek boek, dat de aandacht verdient van huishoudkundigen, (gezins)sociologen, (micro-)economen, onderzoekers werkzaam op
het gebied van vrouwenstudies, politici en beleidsmakers. De studie behandelt de
interne en exteme arbeidsverdeling van gezinnen, te midden van de maatschappelijke arbeidsverdeling of de marktwerking. Het boek is de weerslag van acht jaar
onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd door het (Vlaamse) Centmm voor Bevolkings- en Gezinsstudi~nin Brussel. De auteur en onderzoeker Walter van Dongen
mag bekend verondersteld worden van zijn vele publicaties zowel op economisch als
op sociologisch en antropologisch terrein.
In de studie worden (krijtllijnen getrokken die gevestigde scheidslijnen moeten
doorbreken, zoals die tussen de verschillende disciplines (de studie beoogt interdisciplinair te zijn), tussen de verschillende niveaus van onderzoek en analyse: micro-, meso-, en macroniveau, en die tussen theorie en empirie, onderzoek en beleid.
Een ambitieuze opzet, die een alternatief moet bieden voor heersende paradigma's en
gevestigde maatschappijvisies.Wat dat betreft is de aanduiding krijtlijnen we1 erg
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het sanienlevmngsverbdndop micro-nlveau Gezinnen voeren of hebben een huishouding, net zoals andere organisaties Arbeidsverdeling wordt gezlen als de as die
door he1 hele rnaatschappelqke veld van micro-nlveau (gezinkulshouden) tot nationaal niveau loopt en die de verschillende niveaus aan elkaar schakelt De arbe~dsverdeling op het niveau van het gezin is in grote mate bepalend voor de arbeldsverdeling in de maatschappij als geheel en allerlel mechanismen m die maatschappij
bestendlgen op hun beurt de feitehjke interne arbeidsverdeling van gezinnen en
beperken de mogelijkheden om daann verandering te brengen "Het gezin staat
permanent in msselwerk~ngmet een aantal organisaties uit de omgevlng De interne
organnatie van gennnen is bijgevolg permanent in wsselwerk~ngmet de exteme
arbeidsverde1ing'"p 115) In dit gezichtspunt en de wjze waarop het wordt uitgewerkt Iigt m i het belang van deze studie voor de huishoudwetenschappen
Het boek bestaat u ~ drie
t delen een theoretisch deel, een empirisch deel, en een deel
over bele~dsperspecrievenIn het theoretische deel worden gevestigde paradigma's en
maatschappijvlsies ter discussie gesteld en wordt het nieuwe theoretische raamwerk
opgetrokken Zo worden het werk van Becker en Hagenaars en new home economics kritisch besproken Tradit~oneletweedelingen en polansat~eszoals materieel
versus niet-mateneel, collectieve versus private sector, economie tegenover politiek,
en een concept als de "vrije markt" worden nonsensicaal en maatschappelijk achterhaald bevonden Daar tegenover wordt een gemtegreerde vlsie op arbeidsverdeling
van het gezin en van de marktwerkmg opgebouwd De maatschappij wordt gezien
als "een multi-dlmensionale, complexe ruimte, waann de subjecten zinvol en consistent worden gesitueerd op basis van relevante criteria" (p loo), zoals de mate van
complexlteit van het subject, de verhoudmg tussen de inzet van mensehjk en nietmenselqk kapitaal en splitsbare en niet-splitsbare (collectieve) inputs en outputs, de
mate van democratie in het beheer van de organisatie, enz In plaats van subjecten
we1 of niet ergens in te delen beplen Van Dongen een situenng a1 naar gelang de
mate waarin een bepaald kenmerk aanwezlg is Door de marktwerking te zlen als een
geheel van milprocessen tussen subjecten en rullposities van subjecten b~edthet
model de mogelljkheid om de factor macht in de analyse te betrekken en krqgt het
democratisch gehalte van beheerssystemen beteken~sals cnterium
In het tweede gedeelte worden h~stonscheen contemporame processen en verschipselen bmnen de nieuwe
dit gedeelte, dat ook op
van de vrouw m de indaarvan voor de marktwerking van de maatschappq sta
de histonsche analyse wordt veel aan Sullerot ontleend
bestendigt de in de opvatting van de auteur fundamente
trekking van de marktwerkmg op dne ma
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