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Het pro~ektwerd begelecd &or een werkgwep van NLD-docanbcni. Die werkgrwp ( e e nta&~e
dun de werkgroep waarvan wginfebruari een artzkelover huishou&~Rdb"en am6~1~ip~trepubliceerden) heeft e m nota vervaardigd, die de relatie &sen huzshoardEcun& en emancipatark vexdats&Eykt,
en degedachtenwzssehngdaarover v e r b wclsbimuleren. Bovetndien wordtdekeuze ran hetksmaieriaal erin verantwoord. Het gaai tenslotie - gazien de opdracht - niei osn een totaaltxdd v m
huishoudkunde, maar om het belichten van een a s p k t ervan.
Hreronder pubhcemn w# he? eerste &el van de nota, waarin de relatie tussen h~iskoudkudaan
emanciparre wordt beschreven.

Emancipatie als invalshoek voor huishoudkundig
NLO-WERKGROEP HUISHOUDKUNDE EN EMANCIPATIE

- de huishoudingis, sinds het verdwijnen van
de kolenkachel, de entreevan huishoudelijke apparaten en de minder bewerkelijke

Huishoudkunde is een vak dat de huishoud-
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ren, ltostwinnerworden.
Veel vrouwen zijn in het midden van de veertig
'door de kinderen heen' en zijn dan nogjong
genoeg om iets anders te beginnen. Maar dat
zal alleen lukken wanneer zein de tijd daarvoor eenvak hebben geleerd en bijgehouden.
Ook nu volgenveel meisjes geen opleiding,
omdat ze als hun toekomst zien: trouwen en
kinderen krijgen. Met name de vrouwenbeweging heeft ter diskussie gesteld ofvrouwen
eigenlijkwe1hun hele leven willen vullen met
huishoudelijketaken. Aan de andere kant is
ook aangetoond dat huishoudvoeringniet iets
is, watjezomaar evendoet. De huishouding
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levert een belangrijke bijdrage aan de ekonomie. Heel wat tijd en arbeid wordt in de huishouding besteed, en dat wordt met de komplexer wordende samenleving niet minder.
Die komplexiteit draagt er ook toe bij, dat in
afnemendemate kennis en vaardigheden van
de ene generatie op de andere worden doorgegeven.
Het ter diskussie stellen van de vanzelfsprekendheid van het huisvrouwschap is geen op
zichzelf staande gebeurtenis. In het geheel van
de emancipatie-beweging past deze diskussie
zeer wel. In z'n algemeenheid mogen we stellen
dat het bij emancipatie gaat om bevrijding uit
een situatie van onmondigheid en vervreemding, bevrijdinguit een onderdrukkingvan
mogelijkheden en wensen, waardoor zelfontplooiing en zelfbeschikking voor ieder individu mogelijk wordt. De mens leert dan zelfte
kiezen en zich onafhankelijk op testellen.
Het ondenvijs in de huishoudkunde heeft twee
taken: ten eerste zal het de houding, kennis en
vaardighedenmoeten bijbrengen, die nodig
zijn om zichzelf, en eventueel anderen, te kunnenverzorgen, en daarbij alternatieve mogelijkheden laten zien, zodat mensen zelf een
keuze kunnen maken.
Ten tweede zal het vak de arbeidsverdeling hinnen de huishouding ter diskussie moeten stellen: is dat een beroep omje leven lang uit te
oefenen, en is dat een exklusief vrouwenberoep? Een andere verdeling van huishoudelijk werk is voor veel mannen en vrouwen wenselijk; huishoudkunde reikt de mogelijkheden
aan om dat te bereiken.
In het vervolgvan dit artikel zullen wegedachten rondom emancipatie en huishoudkunde
verder uitwerken, en daarbij een aksent leggen
op huishoudelijke arbeid.
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In het voorgaande is reeds gezegd dat emancipatie een veelomvattende term is. Het begrip
wordt het meest gebruikt in verband met vrouwen-emancipatie.
Ook bij vrouwen-emancipatiegaat het omleren herkennen van individuele mogelijkheden
en wensen, het leren herkennen vankeuzemomenten, het gebruik maken daarvan en je
onafhankeliik o~stellen.Probleem bii het ge- .-

bruik van dit begrip is, dat er vaak gedacht
wordt, dat er een soort eindstadium in bereikt
zou kunnen worden: 'ik ben geemancipeerd',
&VE'doe niet zo ongeemancipeerd' (EXTRA
NEBERG, 1982). Maar emancipatie is zowel
proces als produkt.
Wanneer wij praten over emancipatie in het
onderwijs, dan kunnen we niet van een eindstadium, een bepaald gewenst eindgedrag,
spreken. Het gaat erom de keuzemogelykheden
van de leerlingen (enigszins) te vcrgroten. Het
gaat erom de leerlingen te laten zien, dat veel
beslissingen op basis van traditie genomen
worden,& dai het dus ook anders kan.
De posltle van vrouwen verdient extra aandacht: hun keuzemogel~jkhedenzijn, ten opzichte van die van mannen, beperkt. Zij worden nog steeds opgevoed om huisvrouw en
verzorgster te worden.
Emancipatie van vrouwen zal vooral beteker
nen: bewustwording en uitbreiding van hun
mogelijkheden tot scholing en verbeteringvan
hun positie op de arbeidsmarkt. Ook hun
onafhankelljkheid zal daardoor vergroot worden. Een konsekwentie hiervan, maar ook een
voorwaarde hiervoor, is we1 dat de taakverdeling tussen mannen en vrouwen binnenshuis
en buitenshuiszal veranderen. Ook voor mannen kan dit als emanci~atiegezien worden: een
uitbreiding naar een terrein waarop zij zich
traditioneel niet bewogen hebben.
A
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Gepraat over emancipatie roept bij veelmensen weerstand op: moeten zezo nodig? Emancipatie betekent: veranderine, losla~envaneen',
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neerdiezeggen: 'niet iedereen hoe&toch buitenshuis te gaan werken', of'veel vrouwen zijn
gelukkig als huisvrouw'.
Het gaat er ook niet om dat iedereen buitenshuismoet werken. Het gaat erom dat heel veel
vrouwen niet gelukkigzijn met hun situatie,
maar er we1 aan toe zijn om die teveranderen.
En het gaat erom dat veel mensen niet zelf
voor hun situatie hebben gekozen. Ze willen
aan die situatie we1wat veranderen, maar missende kennis, de vaardighedenen de moed om
daarin te slagen.Overigenszijn het niet alleen
vrouwen, die om veranderingvragen. Ook
mannen beginnen zich langzaamaan te roeren.
Steeds meer mannen zien in dat de huishoudelijke sektor eenvoor hen te langverborgen terreinis geweest (de Bovenliggers, 1981).
Maar hoeveelmensen ook bezig zijn met een
andere manier van huishoudvoering,in de
meeste gevallen wordt geen bewuste keuze gemaakt en rollen de vrouwen in het huisvrouwschap en de mannen in het kostwinnerschap
zonder dat alternatievenwerkelijk overwogen
zijn. Deze situatiezal ter diskussie gesteld
moeten worder

De inhoud van huisho
I

Huishoudkunde is het vak dat mensenleert,
nu en later, zzchzelfen eventuele anderen te verzorgen. Hetvak gaat er vanuit dat iedereen dit
in feitezoumoeten kunnen, ongeacht geslacht
ofwat voor kenmerken dan ook. Het gaat om
de huishoudvoering.
Het vak heeft sindszijn ontstaan, ongeveer een
eeuw geleden, een groot aantal verandenngen
ondergaan, voornamelijk omdat de eisen, die
de mensen aan hun verzorgmg stellen voortdurend veranderen. De manier waarop mensen hun privkleven inrichten is afhankelijk van
maatschappelijkeverhoudingen, van inkomen, van technischemogelijkheden,van b e
schikbare voorzieningen en zomeer. Hoewel
de huishoudvoeringin de honderd jaar dat er
huishoudonderwijsbestaat in veel opzichten
fysiek lichter is geiorden, wordt er dauwelijks
,.

d i n g van produktmerken en -soorten is het
doorgeven van kennis van de ene generatteaan
ds volgende steedsmceilijkergeworden. Daar
komt bij dat de infomatle over de wr&&illande prdukten wcl~swaarrs uitgebreid, maar
met eenvoudiger is geworden. Over steeds
~ e eprodukten
r
en aktivitesten ztjn de p b w den hetnieteens: ujn zejulst we1 ofjuist met
g o d voor de gezondheid,de ekonomie, de
maatschappil, het milieu. Om een aantal voorbeelden te-nomen: sommige voedingsmddelen zouden hart- en vaatziekten helpen voorkomen (meervoudigonverzadigdevetzuren),
maar volgens anderen kankerverwekkend of
in ieder geval kankerbevorderend zijn. Geid
lenen bevordertde inflatie en zou daarom beperkt moeten worden, maar anderen zcggen,
dat leningen de ekonomie stimulerenen daarom bevorderdmoeten worden. Kernenergie
zouekonomisch noodzakelijk zip, maar onherstelbare schade aan het milieu toebrengen
en over deekonomische noodzaak ismen het
ook nog langniet eens.
Het huishouden is niet alleen een konsumptieeenheid.Van huismannen en -vrouwen wordt
verwacht dat zij hun partner(s) opvangen, indien zij die hebben, en kinderen opvoeden, een
bijdrage leveren aan een schoon milieu, eeh
rechtvaardiger samenleving en wat a1niet. De
ekonomischeachteruitgang heeft tot gevolg
dat veel taken, die eerst door de maatschappij
(overheid, markt) waren overgenomen,nu
weer naar de huishoudens teruggeschoven
worden (denk aan de beperking van de gezinswrg) (PRIEMUS,
1978). De financiele eindjes
kunnen steedsmoeiliikeraan elkaar worden
geknoogt. ~uishoudvoerin~vereist
steeds
meer krdativiteit:geen kant-en-klarediepvriesprodukten, maar zelf bereiden; geen nieuwe konfektie-kleding,maar zelf naaien en verstellen; geen nieuw wandmeubel, maar doehet-zelf.
Het huishoudenmoet tussen de vele tegenstrijdighedenheen laveren en eigen keuzen maken.
De huishoudkunde kan deproblemen laten I
de verschillendealternatieven en hun mogelijke konsekwenties tonen. De huishoudkunde
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Huishouden.
Naast een negatiefbeeld worstelt huishoudkunde met veelal rolbevestigendeleerstof.Omdat het maatschappelijknu eenmaalgebruikelijk en aanvaard is dat vrouwen de huishouding doen en huishoudkunde traditioneel aan
meisjes wordt gegeven, tonen deplaatjes in de
schoolboekjes nog a1tevaak vrouwen aande
afwas, bezigmet kinderen of achter het fornuis.
Maar ook a1is de leerstofniet meer rolbevestigend, dan nog krijgje temakenmet het beeld
dat anderen van het vak hebben. 'Zoiets hoef
je toch niet te leren', 'dat doeje toch gewoon
even'. Als het zo eenvoudig was, zouden er niet
zo veel problemen zijn; als het even gedaan
zou kunnen worden, zouden er niet zoveel fulltime huisvrouwen zijn!
Etnancipatieen huishoudelijkearbeid
Huishoudkunde en emancipatiekunnen niet
om elkaar heen, door de centrule rol die huishoudelgke arbeid bij beideninneemt.
Zoals g&egd hebbei de meeste mensen (lees:
vrouwen) niet bewust voor de huishoudinggekozen. Zii ziin huisvrouw neworden omdat zii- trouwden en het in de lijn derverwachtingen

Naar onze mening ziinvrouwen bij hun geboorte niet beter ioegerust om de huishoking
te voeren danmannen. De situatie is maat- \
schappelijk bepaald. Door deeeuwen heen
zijner ook steeds groepen (mannen)geweest
diebelang bij desituatiehadden en nog hebben. Als vrouwen aan huis aebonden ziin,
kunnen zij geweerd wordenuit belangrijke
funkties.Zolangzij aan huis gebonden blijven,
zijn zij lager opgeleiddan mannen. Zolang
vrouwen toch maar thuiszittenkunnen zij in-1
geschakeldworden, wanneer bedrijvenpin ::
de produktie nodig hebben en kunnen zij weml
naar huis gestuurdworden wanneer ze ~p de
arbeidsmarkt nietmeer nodig zijn.
I .
De 'toewijzing' van het merendeel van dehuisi
houdelijke taken aanvrouwen heefttot ge:., ~rrr
volg, dat de keuzemogelijkhedenvan ~ r o v w e a
op de arbeidsmarkt uitermate bepe~ktizijn!
Anderzijds hebben vrouwen een keuzemog-,t.~:
lijkheid, die er voor mannen niet bij is:.zij kun& '
nen besluiten 'niet te werken', oftewelniet'b&%
> ,
,. 5 q &
tenshuiste werken.
Het is de vraag of op den duur het bezoep?@i$
,
huisvrouw een zinnig beroepis d a t j b v o o & % ~ ~ i
hele leven kunt kieze~.,~vewel~fvanmenigi& 6'
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zijn dat de hmshoudvoeringgeenpeuleschi~s~
- inteaendeel-en hoewel wii nietswillen!& u'i, '
doen ;an a1 die vrouwen die&@-timd,d&$
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de regel bevestigen. Rolwisseling is op dit mo- . duu
ment vooral aantrekkelijkwanneer de vrouw : full
even hoog of hoger opgeleid is als deman; ge1 t . ner
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tigste de kinderen het huis uit zijn, hebben de
vrouwen nogzo'n twintigjaarvoor de hoeg
tot zij aan hun pensioen toe zijn. Er zijn naast
kinderverzorging genoeg leuke, zinnige en interessante dingen te doen, maar of het de bedoelingmoet zijnje voor de rest van je leven
vast te leggen op die keuze en daarbij alle andere mogelijkheden uit te sluiten, is de vraag.
De huishoudingmoet gedaan worden. Hoeveel er ook wordt overgenomen door maatschappelijke instituties, er blijft altijd een hoeveelheid werk in de privesfeer over, die mensen
zelf zullen moeten uitvoeren. Deze hoeveelheid werk zal naar onze mening- eerlijk
- verdeeldmoeten worden door en over de mensen
die het aangaat. Dat wil met zeggen dat wij
een standaardverdeling voorstaan; ook niet
dater geen van oudsher vrouwelijke taken
meer door vrouwenuitgevoerd zoudenmogen
worden. Wij willen er mee aangeven, dat mannen zich niet aan de diskussie over de verdeling
mogen onttrekken. Te vaak ontstaat er een hepaalde taakverdeling omdat de vrouw nu eenmaal handiger is achter het fornuis en de man
met de boormachine. Te vaak wordt er nauwelijks over een verdelingvan taken gepraat.
Ook trekken vrouwen soms taken naar zich
toe, omdat ze er 'nu eenmaal eerder aan denken', omdat ze het 'nu eenmaal eerder vuil vinden'.
Bij deze situaties zou men zich meer vragen
mbeten stellen, een kritische kanttekening
moeten laa at sen. Hoe is die taakverdeling binnen het lkshouden tot standgekomen? 0 p
basis waarvanzijn keuzes gemaakt? Zijn deze
keuzes bewust gemaakt?
Bij de beantwoording van deze vragen staat
de persoonlijke ontplooiing van de betrokkenenzeer centraal. Keuzendie bewust gemaakt
worden leiden tot een positieve zelfaktualisatie, stemmen tot een gevoel van tevredenheid
enpersoonlijk geluk.
Zou'eenvrouw of een man weloverwogen en
in goed overleg met de andereleden van het
h~shoudenkiezenvoor
huishoudelijke taken,
dan worden deze taken zeker met meer plezier
htgky~k.rd,ddpn wandeer deze taken v a k t

Maatschappu en huishoudvoering
Mannen hebben veel minder dan vrouwen geleerd om voor zichzelf te zorgen. Niet dat
vrouwen altijd over zoveel meer konkrete kennis aangaande de huishoudvoering beschikken, maar ze hebhen geleerd, dat ze daar we1
uitkomen. Net zoals een man meestal welmet
een boormachine leert omgaan. Niet alleen
hebhen mannen de eigen verzorging van huis
uit a1minder meegekregen, de maatschappij
is er ook niet op ingesteld, dat ze zich ermee
bezighouden. In typische mannenberoepen,
en daar horen ook de leidinggevende funkties
bij, wordt er geen rekeningmee gehouden, dat
mensen ook we1 eens boodschappen nioeten
doen, of tijd nodig hebben om het huis schoon
temaken of de kinderen van school te halen.
Van leidinggevende funktionarissen wordt
verwacht dat zij alle dagen tot laat in de middagen liefst ook alle avonden beschikbaar
zijn, dat het eten voor hen op tafel staat wanneer ze thuiskomen, en hij voorkeur ook nog,
dat ze een representatieve vrouw hebben, die
gasten kan ontvangen. Iemand die van dit
beeld afwijkt, wordt maar raar aangekeken.
Maar niet alleenin de hogere funkties is het
moeilijkafte wijken. Demeeste werktijden
zijn er niet op ingericht, dat werknemerslneemsters verzorgende taken hebhen. En de
meeste schooltijden zijnerniet op ingericht,
dat kinderen buitenshuis werkende ouders
hebben. Het feit dat het volledige gezin allang
niet meer de meest voorkomende samenlevingsvorm is, is kennelijk nogniet tot bedrijven en scholen doorgedrongen. Daarentegen
is het gezin, waarin de vrouw voor man en kinderen zorgt, normatief voor het huishoudelij k
handeled en blijven dus veel mannen afhankelijk van vrouwen om hen te verzorgen.
Doordat het traditionele gezin in aantal aan
het afnemen is, maar ook doordat bijvoor.held een groot aantal verzorgende taken van
ziekenhuizen, gezinszorg en bejaardenzorg
weer in toenemende mate naar de huishoudens
toegeschoven wordt, krijgen steeds meer mensen met (ze1F)verzorgingte maken. Het aanlerenvan huishoudelijkevaardighedenen bijbrengen
- van een verantwoordeliikheidsbesef
t.a.v. de huishoudvocringaan met namemannen is van belang. Pas dan kunnen mannen
ook onafhankelijk van vrouwen leven en van-
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kunde als emancipatorischvak? ARankeIijk
van de funktie d i e ~het
e onderwijs toedtckt
kan onderwijs zowel bijdragen aan het handhaven van sekse-ongelijkheid alsook meehelpen die ongelijkheid op te heffen. Wanneer
onderwijs slechts als een afspiegelingvande
maatschappelijkeverhoudingenwordt gezien,
betekent dit, dat de sekse-ongelijkheid alleen
maar gehandhaafd zal blijven. Vanuit deze
optiek heeft het geen zin binnen het onderwijs
aan emancipatlete werken. Wanneer onderwijs een emancipatorischefunktie wordt toegedicht wordt er vanuit gegaan, dat onderwijs
ook invloed kan uitoefenen op demaatschappij. Wij zijnvanmenmg, dat ditlaatste, binnen
zekere grenzen, we1 degelijkmogelijkis.
Wanneer wij willen werken aan het opheffen
dan kan dat vanuit
van de sekse-ongel~jkheid,
twee invalshoeken:door uit te gaan vande
achterstand dievrouwen ten opzichtevan
mannen hebben en meisjes testimulerenmannenberoepen te gaan doen, b-vakken te kiezen. De andere mogelijkheid is om de positieve
kanten van het meisjesonderwijste benadrukken enjuist aanjongens traditioneel vrouwelijkevakken te onderwijzen.
Je schiethet doe1voorbij wanneerje binnen
het onderwijs niet aan beide aspekten aandacht besteedt. Daarbij dienende diskussies
over ko-edukatie betrokken te worden: voor
sommige onderwerpenkan het goed zijnapart
aan jongensenmeisjes onderwijste geven
(GOEDHARDT,
1982).Wanneer wij nu naar het
vak huishoudkunde kijken zien wij, dat zich
in het lager beroepsonderwijs-de plaats waar
huishoudkunde nu nog het meeste voorkomt
- integratieprocessenvoordoen tussen LHNO
en LTO. Daarbii worden weliswaar de kansen

belpt probl&tiserem Efamatenral dat p
sch~ktis om m l aanjongen~als aim meisjes
aan te biden. Dit m a t e r i d zal v a ~ f m
roldoorbrekendmoetenzijn. Roldmrbreking
kan een gaede stapzijn o p w g mar m a n c i p tie: als vrouw geen man nodig hebben om&
kost te verdienen en een spijker in de muur
slaan, als man geen vrouw nodig hebben om
te koken en de was te doen (Huishoudkunde
en emancipatie, 1982).Lesmateriaal alleen is
niet genoeg: zeker zo belangrijk is de houding
van de docent. Een houdingdle uitnodigt tot
vragen stellen, die 'gewoonte'en 'ervaring' bespreekbaar maakt.
Tot slot
Samenvattend kunnen wij het volgende opmerken.
Huishoudelijkearbeid is een aspekt van huishoudkundevan waaruit het emancipatorische
karakter zeer sterk benadrukt kan worden.
Iinmers iedereen heeft te maken met huishoudelijke taken. Het verdient aanbevelingom de
bewustwordingenproblematiseringvan huishoudelijkearbeid in zeer brede kring aan te
pakken.
Huishoudkunde legt een belangrijk aksent op
(ze1f)verzorging. De huidige maatschappelijke
ontwikkelingenzijnzodanig dat we steeds
meer op ons zelf of onze direkte omgeving
aangewezen zullen zijn voor deze verzorging.
Iedereenzal vroeg of laat met (zelfl verzorging
gekonfronteerd worden. Zelfontplooiingen
zelfbeschikking veronderstellenzelfverzorging. '
Huishoudelijkearbeid is eenvan de vormen
waarin demens arbeidend bezig is. Wanneer
we de (betaalde) arbeid eerlijker willen verdelen, moeten we ookna gaan denken over de
verdeling van de huishoudelijke arbeid, en er
dan ook naar gaan handelen.

Noot
1. DeNLO-werkgroepHuishoudkundeenemancipatie werd ingesteld door,en funktioneerde
onderverantwoordelijkhed van de hoofddocenten huishoudkundevande NLO's. Dewerk-
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