baarheden'. Ik mag u eroo wiizen, dat deze luridische konstrukce lipkchiin strijd is me;
onze nationale wetgeving(BW I, art. 1, lid 2)
en met dedoor Nederland geratificeerde mensenrechten-verdragen.
Deuitspraak: 'Wanneer we de (betaalde) arbeid eerlijk willen verdelen moeten we ook
gaan nadenken over de verdeling van de huishoudelijkearbeid en er dan ook naar gaan
handelen' @. 76) bevat eveneens een kapi tale
denkfout.
Huishoudelijkearbeid is niet konjunktuurgevoelig, en is er volop! Deze sektor van beroepsarbeid behoeft dus niet voor verdelingin
aanmerking te komen (om 'huishoudelijke' arbeidsplaatsen tekreeeren). Het nadenken
waarover u rept, kan dan ook slechts tot heel
andere konklusiesleiden, te weten.
1. Het-in strijd met de wet eninternationale
verdragen -verplichtenvan burgers tot
persoonlijke dienstbaarheid op grond van
eenseksuelerelatie met een andere burger,
moet worden afgeschaftviaeen drastisch
gewijzigde wetgeving,teneinde een eind te
maken aan deze onzedelijke toestand.
2. Niet de arbeid, maar de opbrengst van arbeid (de ekonomischewaarde daarvan) zal
degrondslagvan een juistereverdeling
I
moeten zijn. Niet de seksuele betrekkingen,
maar de arbeidsinspanningvan beide gezinsgenotenvormt het draagvlak van ons
nationaal inkomen.
3. Depolitiekevoorstanders van draagkracht
per gezinseenheidzullen zich moeten realiserendat beide partners van de seksuele relatie (die tot een huwelijk of samenleving
'in konkubinaat leidt) met hun arbeidsinspanning, ongeacht of zij die binnenshuis
dan we1buitenshuis verrichten,de ekonomischedraagkracht bepalen. Het feit, dat
de ekonomischewaardevan de arbeid van
de huishoudendepartner, globaal bezien,
hoger is dan van de (nu nog slechts 8 uur
perdagarbeidende) partne? behoeft generlei obstakel tevormen om tot een juiste inkomensverdeling per gezinseenheidte komen. Men kan volstaan met de hu~shoudende partner tot iuridischemede-eigenaar

*+ve~trektegezinsinkomen temaken.
~ x D ~ & ~ d o o r win
s riede~
d t geval het bii wet

d~enstbaarhe~d'
ten gevolge van een s
ele relat~eopgeheven.
4 De (poht~eke)voorstanders van '~ndivl
lisering' van inkomens zijn hiermeeeveneens u ~de
t nesten Immers, ook aan d ~eis
e
tot jurid~scheigenaarschapvan de he
het gezlnsinkomen 1s dan voldaan.
5. In be~degevallen (3. en 4.) le~dtd ~tot
t
enig logische en tevens met de maatschappelijke werkelijkheid in overeenstemming
zijnde konsekwentiedat alle huishoudelijke arbeid (waar dan ook verricht) leidt tot
dezelfde konsekwenties als aan elke andere
vorm van arbeid verbonden is, waaronder
derechten enplichtenmet betrekking tot
het sociaal verzekeringsstelsel.
Emancipatoir valt er dan nietsmeer te 'regelen'. Immers in deze kontekst maakt het
niets meer uit wie van beide gezinsvennoten de
arbeid buitenshuis dan we1binnenshuis van
zijn rekening neemt. Dater twee en niet t6n
kostwinner binnen de gezinsbedrijfsvoering
werken ten behoeve van het gezinsbedrijf is
immers altijd al de maatschappelijkewerkelijkheid geweest. Men dient alleen nog daaraan tevens de wettelijke konsekwenties teverbinden (aanvullendewetgeving).
De huidige 'emancipatiepolitiek' leidt er
slechts toedat (gerniddeld)de gehuwde afin
konkubinaat levende man steedsminder arbeidverricht en steedsmeer inkomsten (en
rechten) daaraan ontleent. Precies het omgekeerde doet zichvoor voor de huishoudende
partner. En dat uitsluitend en alleen als gevolg
van de hierboven in kaart gebrachte onjuiste
uitgangspunten, die aan het maatschappelijk
bestel ten grondslagliggen. Dat een handvol
vrouw-'fe&nisten'di&lfde denkfouten
maakt doet aan de door u gemaakte denkfouten niet toe of af.

,

Naschrift vande NLO-werkgroepHuishoudkunde en emandpatie
Zonder uitvoerig op alle details van uw brief in '
tegaan, eenpaar opmerkingen.
I. Hoewel we het misschienniet met zoveel
woorden hebbengezegd,hebben we ons in
onze no ta uitdrukkelgk beperkt tot het derde
graadr-gebied, dat wil zeggen tot huishoudkunde a h algemeen vormendvak,het yak
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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.
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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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