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dat mensen leert zichzelfeneventuele anderen in hetprive-sfeer te verzorgen. Ditgedeelte van de huishoudkunde betreft juist de
onbetaalde huishoudelgke arbeid. De betaalde huishoudelijlre arbeid, waar de huishoudkundcals beroepsgericht vak, he?tweede
graadsgebied, zich mee bezig houdt, hebben
we hier buiten beschouwinggelaten.
2. Huishoudelqke arbeidis we1 degelgk konjunktuurgevoelig. Wanneer er meer geldbeschikbaar is, kan huishoudelyke arbeid door
apparafen of uitbesteding overgenomen wwden: iser mindergeld, dun wordf er ~ B P W beid verricht.

3. Eenjuridisch andere konstruktie verandert
nogniets aan cle smatie, dat vrouwen A d e n
bewust voor her huisurouwschapkiezen en
mannen er weinrg Bedreven in z#n. Vemoedelyk klewn er LzeJJ& bezzwarefia m afr
aan huishoudlwn. vroazwen wordenerd
vsstgepid. Je zcu d m regen ze kunnm zeggets. 'lpmwi niet mwifpk h e n ,je wordt er
tach wor betadd?' Wydenken,drrt de verzorgiag in de prtvk-sfem een gezamen @ke
verunlwoordefgkheidmoat zijn van alk
samenwonmden en dat daar meet voor ncdrg
is d m e m wetswgzjziging.

-

- A

"

miner8 ~ k m e t mhet mmst ged~end.En de &skusae
18 er dan weer om eventueel extreme standpunten
te nnancemn
Ein dmg bleek uit de tnle~d~ngen
du~delijk.er heerst
ontevredenhe~dmet de bestaande situat~eop het ge.
Ymuwen mmeg rrguwen bouwen?
bled van bouwen en wonen, en d ~ ise op zijn mins!
gedeeltelijk terecht. En, wat het V ~ O U W ~element
~ I J ~ ~
nwmrde de Verenigmg vaa
ktreft. vrouwen hebben noa steeds niet veel m.
Vmuwm met Amdern~scheOpbvdrng {YVAO) in
Delft de mtudiadae Yrrruwenbouwen.vrosrwen wonen
vloed, omdat de vakvrouwen nog te germg In aantal
Wel So vrou& b e b h van de gelegnhe~d,d ~ e ZlJn en de ~nspraakdoor (met name) vrouwen no@
met voldoende op gang gekomen 1s' En daar doet,
Beze stud~edagbod, gebsu~kgemaakt om elkaar
de h u ~ d ~ gekonom~sche
e
sltuatle geen goed a?$<
te ontmcreten, ea well~chtoak - op het termn van
Daar doorheen loopt de kwestie van de emanclpatlq
bouwen en wonen - tot elkaar te komen
Het ochtenprogramma bood enkele inleidingen en (van de vrouw), die volgens sommlgen (of velen?;
met uch meebrengt dat de hele samenlevtngzal ver.
de ofIicde opening van de tentoonstelhng 'Women
nn Amermn Arch~tmture',na ecn royale m~ddag- anderen Een echt geernanc~peerdevrouw kan in
pauze waann men oak een ~ n f o r m a t h a r kkon
t be- hun vlsle haast met anders dan alleen wonen of In
meken zou er gedrsku%?.teerd
worden. Daarop was een andere samenlev~ngsvorm(dmhet gem), en 1s
d e m w mddeis eelt goed veteorgd pakket met m- wnder meer ekonom~schonafhankelijk Dit heeft
fwrmatiem&maal al voorbereid
zgn gevoPgen voorde lndelmg van wonmgen woon.
Voor wle nog nlet zo goed was mgevoesd in (bepaal- omgevmg voor de aard van de voor~enmgenin
de aarpekten van) wat men de problematiek van de de buurt, enz
p o m e van de vrolzw bij het totstandkomen en ge- Volgens andcren loopt het allerhnai'zo'li vaart niet
bruken van woning en woonomgevmg m u kunnen ZIJ maken nch er vooral zorgen over dat veel woonnoemen. volden
- thans enkek leerzame uren. De ge- deskundighed verloren gaat, als vrouwen hun stem
schieden~svan het wonen In de steden de afgelopen met laten horen Emancipatie~sook ~nde bestaande
eeuw kwam aan bod (Marijke van Schendelen,Uni- s~tuatiemogehjk, vmden aj.
vers~teitvan Amsterdam); de manier waarop, tech- De eerste opvattmg klonk In alle inlmdingen door.
nisch en procedureel gezien, plannen voor woning Hanke van Dam was daann noe het meest eemaen woonomgevingtot stand komen en wie daar alle- tigd. Opvallend was dat zij als enige aandacht had
maal by betrokken zijn (Luzia Hartsuyker, architekt en Anita Petersen, vroeger stedebouwkundige); gens haar meer worden gewaardeerd.
een woonekologlschebenadering (Hanke van Dam,
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Ide arbeid' droeg, werd georganiseerd door
het weleens moe~hjkkunnen maken van gedachten
ereniging voor Huishoudkunde in Nederland
te w~sselen.En dat bleek mderdaad het geval tljdens
de d~skussie.Een zondebok hleek gemakkeh~kte (VHN) en de Nederlandse Gezinsraad (NGR).
vinden In de vorm van de VAC-vrouwen. Deze zou- (Toen nog) minister L. de Graaf van Sociale zaken
den echte emancipat~etegenbouden door, brnnen en ~erkgele~enheid
opende de dag met te wijzen
het bestaande systeem, te adv~serenover klemghe- op bet belang en de aktualiteit van het onderwerp
den als keukens en fontemtjes. De VAC's hebben Het raakt bet zgn. meersporenbeleid van de retot nu toe mderdaad overwegend geadv~seerdvanult gering, dat gericht is op herstel van de ekonomie,
een hulsvrouwenrol, wellicht zien velen de emana- tdmgdringen van de werkloosbeid en uitbouw van
patle uit de progressleve hoek belemaal met zitten, de w\rkgGegenheld Bmnen dat bele~dbrengt het
hebben sommige VAC's er daarom noolt voor ge
scheppcn van gell~kekansen voor mannen 6n
ple~teens Lnders te gaan bouwen. Maar een felt b l ~ ~ f t vrouwen op betaald en onbetaald werk meer vraag
toch dat een goede keuken een goede keuken IS, naar arbe~dsplaatsenmet z~chmee Het 1s de
ge
vraag, of de overheld dat bmnen het h u ~ d ~ bele~d
door een vrouw of door een man wordt gebrukt.
op kan vangen Verkortmg van de t ~ j dbesteed
,
Een zinloze d~skuss~e,
d ~ zeker
e
met bedoeld was aan betaalde arbeld, hjkt dan de aangewezen weg
door de inleiders die, vooral In het kader van de ge- De daarmee gepaard gaande mkomensvermmdeschreden~s,de VAC's noemden Naar aanletd~ng rmg le~dttot mkomensproblemen, waarvoor (meuvan deze &skuss~emerkte Hanke van Dam nog op we) oploss~ngengevonden moeten worden Te
dat bepaalde details ~nwonmgen met vergeten mo- denken valt aan verzorgmgsloon, aan str~kte1nd1gen worden 'Als zelfs vrouwen z~cha1 generen voor v~duahsermgvan ~nkomensen u~tker~ngen
en aan
deta~ls,dan gebeurt er nooit wat.'
toeslagen voor bu~shoudensmet onvoldoende InToen de VAC's emdel~jk'afgevoerd' waren, kon de komen De Graaf hoopte, dat de stud~edagdaar'echte' diskussie beginnen. Althans, d~skusae?
voor ook ~deeenzou aandragen
De inleiders reageerden op vragen uit de zaal, hun V~er~nle~ders
werkten elementen van het thema
stellingen Werden nauwelijks gebru~kt.Iedereen be- 'samen delen, samen zorgen' uit Saskra Spokersnadrukte nog eens haar agen standpunten of t w ~ - Zwart (LH Wagenmgen) gmg m theoret~schezm
fcls Om een meisje dat beweerde dal je best zondel
op de relat~etussen de verdel~ngvan betaalde en
regels en procedures kon: 'Je begmt gewoon . ' w e d d ~ van
e onbetaalde arbe~dHerverdelmg van de
maar wat gelachen. Welhcht had de diskuss~eover een kan niet zonder herverdeling van de ander
vrouwen bouwen - vrouwen wonen beter in groep- DanieNe Aldershoff(SW0KA) verstrekte veel cijjes gevoerd kunnen worden, opperde iemdnd
fermatenaal over de verdellng van hu~shoudelqke
Verder vroeg lemand u ~ de
t zaal z~chaf, hoe het er produkt~em versch~llendetypen hmsboudens!
allemaal uif zou gaan zien als vrouwen eenmaal 6cht Eewe Schoo, toen nog voorzltter van de Emanclde macht zouden hebben. Maar daarop kwam na- pat~eraad,probeerde de deelnemers een beeld te
schetsen van de gevolgen van het werkgelegentuurlijk geen antwoord.
he~dshele~d
voor wouwen H. A van Stlphouf
Voorlopig is men het in ~edergeval nog met eens
Zo veel vrouwen, zo veel zmnen. Mg spreken de (Wetenschappel~jkeraad voor het regenngsbele~d)
e
moeten wor'samenvqttende' woorden van Hanke van Dam we1 wees op enkele barr~dresd ~ genomen
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$(ruim te inrerpretercn) worwaarJen voldoen:
~rrtkelenniocrtvi een hijdruse Inrven crun d ~huui\lioudk.
,
'11,
~rirkelenmoeten van e m hrcrshoucilrundtge benuderrng g
rrfrkelen ntorlen bk voorkeur nieuwe elernenfen c.q. ~e;rcltlpunte~l rugen.
Jan een aangebodcn artikel wordt aangenomen, dat her met eerdc. ...Jeze of andere vorm is gepubliceerd,
en met tegel~~kertljd
aan andere bladen is of wordt aangeboden.
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Art~kelenkunnen voor publikat~eanonlem aan referenten toegezonden worden voor komment
1s verstandg over opzet, vorm en uitvomng van artlkelen in een vroeg stadium kontakt op t t ne
de redakt~e-sekretans.Tot plaatsmg wordt overgegaan na overleg en toestemming van de auteur
Het verlenen van toestemmlng tot publikatte in het Vakblad voor Huishoudkundelioudt in, datr
tlng Voorl~chtingHuishoudwetenschappen met uitsluiting van ieder ander door de auteur(s) gemachtigd
:s de door derden venchnldlgde vergoedlng voor kop~trenof mdere wijzcn van vnveelvoud~ging,
als be-- ' -: 'O" '- aatsb
foeld in artikel 17 lid 2 van de Auteurswet 1912en in het Koninklijje Besluit van
351) ex a-del16b van de auteurswet 1912 te innen enlof daartoe in en buiten
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