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De stmke wdrnk q~& d d m g fliyl hniha&f
ke:arbad over taannen c ~ vp01w1
u
Iat de assdacht afvan de ad,& d f . Het Lrakter h m v m
is mede door ontwikkdmgsn in de te
anderd. Toepassing van tdnologpe, vaak r~dtec
rend In besparmg van a a h d s t i ~ dheeft
,
tat nu toe
de totale hutshoudeli&e arbeid niet vermitbded.
Dit komt enernjds omdat bij de hldish~uddljke
produktie met een vaststaand eindprodukt wordt
gemaakt en anderzijds omdat te&nologle niet dtijd op een voor de hu~shoudingadekwate w~jze
wordt toegepast. Het IS van belang mmr rnncht te
krijgen n~d m technologre, met uitslu~tendm u t t
het standpunt van (de onderdrukking van) vrouwen, maar juist door het z~chtbaarmaken van dde
verzorgmg producerende eenheid, de huishouding
in zijn geheel.

Emphas~zingthe division of household work between the sexes diverts the attent~onaway from the
work itself. Its nature has changed, i.a. by ferlmological developments. Use of technology, often resulting in a savmg of working time, has not r e d u d
the total working time in the home up till now.
s that household product~on
Reasons for t h ~are
does not make a well defined endproduct on the one
side; on the other side, technology IS not always a p
plied in a way adequate for the household. It is important to obtain more insight mto applied technology n~the household, not exclusively from the
point of view of (the suppression of) women, but
also by visualizing the unit of household production: the household as a whole.
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houdelijke arbeid wordt vaak de rolverdeling
in Nederland door vrouwen verricht
DERSHOFFe.a., 1983). Omdat huishoude-

wodt wtpicht 1x1 a n mmwhawj, die
handelen op hef privk gebied niet meer kan
owrzien, blijven aanwczig.
Hier wordt de technoIogieen het efjekt daarvan op & huishoudelijke arkid onder de
loep gencmen. De huibouding ghat hier'bij
centraal, waardoor onvmljdelijk ook and*
re dan technische aspekten mllen worden
aangestipt. Na mn verkenning van tie effekten van technisering van de huishouding op
de huishoudelijke arbeid, aal worden ingegaan op de mechanismen die in een huishouding werken, de pmitie van de htiihouding in de samenlevingen de konsekwenties
die daaruit voor vrouwcn moekn wordm PC-trokken.

Onder technwring van de hishouding wordt
verstaan het gebruik maken van technische
hulpmiddelen, aanvankelijkin de vorm van
het gebruik van gereedschappen die 'de arm
verlengen', momenteel in de vorm van apparaten en voorzicningen die, met technische
hulpmiddelen, worden gdeverd zoals wateren warmwatervoorziening. Technisering kan
leiden tot automarisering van sommige werkzaamheden, waarbij een p r o m met technische middelen zo wordt ingericht, dat de
m a s noch voortdurend, noch met de regelmaat die door het prtrces wordt bepaald, in
het verloop daarvan hoeft in te grijpen (VISSER,
1976).Het begrip technisering slaat dus
ov de hulvmiddelen die bii de huishoudelijke
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in hct algcsnan miader artook vsor huishoudelijke
inforne1e sktor. Een vergelijking
hvitsiten in de hui&ouding van nu
w geleden waarin bijvmrd rates aan- en weggdragen m o a t wordm, brandstofTen aangwoerd en pannen gesofauurd h a t zien dat vergelijkbare taken momenteei rrr@derfysieke mbel$kosten ( S m s s ~ a 1980).
,
Hetzelfde geldt voor & tydbesledingper taak. De tijd nodig voor het
.
v e m r g n van een kolenfornuis, zo blijkt uit
laboratoriummetingen in de V.S. rond de
eeuwwisseling,vergde in zes dagen totaal5
uur en 26 rninuten; voor de destijds nieuwste
kookapparatuur, het gasfornuis, was toen in
zes dagen totaal slechts 10 minuten nodig
voor het onderhouden van het vuur en 1,5
uur vmr het schoonmaken (STRASSER,
1980).
Voor het wasoroces onderzocht STUBLER
(1970) de tijdbesteding en fysieke belasting bij
vier nivo's van technisering(handwas, handwas en enkele technische hulpmiddelen, trommelwasmachine, wasautomaat). Naarmate
het techniseringsnivo hoger was, werd zowel
de benodigde tijd als de benodigde fysieke inspanning lager.
Bovenstaande gegevens over verminderde
tijdbesteding en fysieke inspanning voor deeltaken in de huishouding zullen geen verwondering wekken. Des te venvonderlijkeris het
dat gegevens uit tijdbestedingsonderzoeken
over een tijdsperiode, waarin de belangrijke
technische ontwikkelingen zich hebben voorgedaan ten aanzien van huishoudelijkeapparatuur en de diffusie daarvan, geen of nauwelijks een daling van de totale huishoudelijke
arbeidstijd te zien geven. Tot in het midden
van de jaren zestig geven tijdbestedingsonderzoeken in de Verenigde Staten geen daling te
zien ten opzichte van het begin van deze eeuw
(VANEK,1974; WALKER,
1979). De meer recente onderzoeken geven een betrouwbaarder
beeld van de ontwikkelingenin de tijd. DoorVakblad voor Hui8houdkunde 4(4) november 1983

$at men inzag dat multaten van tijdbestedmgsonderzoekensterk afhankelijk zijn van
de gebruikte methode, heeft men in de Verenigde Staten rond 1975 onderzoeken van
8%5 gehel of gedeeltelijk herhaald.
R O B ~ O(1980)
N konstateert over d u e tien
jaar na horrektie (metals belangrijkste faktomn buitenshuis werken van de vrouw en afname van het a n t a l te verzorgen kinderen) een
dsling in de totale huishoudelijkearbeidstijd
van 7%. Hij schrijft deze daling echter niet toe
aan techniseringvan de huishouding. We1
vindt ROBINSON
dat deze daling niet voor alle
aktiviteitenkategorieZn in de huishouding
geldt. Routinewerkzaamhedenals schoonmaken en onderhoud vergen in 1975duidelijk
minder tijd dan in 1965;de tijdbestedingvoor
voedselbereiding is in die periode echter gestegen. Deze tendens wordt ook door SANK
(1981) gesignaleerd. Voor Nederland zijn gegevens ter beschikking van slechts vier tijdbestedingsonderzoeken over een kortere tijdsperiode: uit 1955 (PIETERS-DE
ROON,1961),
uit 1964 (PHILIPS,1966), uit 1975 (KNULST,
1977) en uit 1 q (ALDERSHOFF
e.a., 1 9 8 m
Alleen de onderz&kenvan 1975 6 1980zijn
goed met elkaar te vergelijken; de oudere
onderzoeken zijn wat betreft steekproef en
methode van onderzoek sterk van elkaar verschillend. Met het nodige voorbehoud kan
worden opgemerkt dat de gegevens uit deze
Nederlandse tijdbestedingsonderzoeken ongeveer dezelfde tendens opleveren als de resultaten uit de Verenigde Staten: tot 1965
blijft de totale tijdbesteding aan huishoudelijke aktiviteiten gelijk, na 1965wordt hij minder (VISSER,1976).
De eerste resultaten van het tijdbestedingsonderzoek van 1980 geven vergeleken met
1975, een afname van de gemiddelde tijdbesteding aan de huishoudelijkeproduktie
van alle leden van het huishouden te zien van
twee uur per week. Hat blijkt dat vooral
alleenwonende vrouwen en vrouwen uit huishoudens van samenwon
len in 1980minder tijd a
produktie besteden dan
e.a., 1983).
(ALDERSHOFF

3a

Q0

zocht: de invloed van het voorzieningennivo
en de invloed van de aanwezigheid van apparatuur.
Het verschil in voorzieningennivo(stromend
niet nauwomschreven taken Dit geeft aan de
water, elektriciteit,nabijheid kommerciele
ene kant spreiding in huishoudvoering tussen
diensten) heeft geen aanwijsbaar effekt op de
tijdbesteding.Zowel VANEK
(1974), die stads- verschillende typen huishoudens, maar odc
, tussen huishoudens binnen deze tvuen. Zo
en plattelandshuishoudens in de Verenigde
konstateert PIETERS-DE
ROON(196i) bijvoorStaten in de eerste helft van de twmtigste
beeld een grote spreiding tussen individuele
eeuw met elkaar vergeleek, als SZALAI
(1972),
huishoudens binnen de door haar onderzochdie een vergelijking maakte van gegevens uit
tijdbestedingsonderzoekenuit landen met een te huishoudentypen. Om tot uitspraken te
kunnen komen is dan een groot aantal gehoog en laag voorzieningennivo,komen tot
gevens nodig, die er niet zijn (zie ook ZUIDdeze konklusie. Meer specifiek is voor NederBERG,1981). Aan de andere kant is door verland onderzocht wat de invloed is van het geschillende invloeden in de loop der tijd de
bruik van kolen respektievelijk andere energiebronnen voor de maaltijdbereiding in 1955. aard van de huishoudelijkearbeid veranderd. VISSERziet de veranderingen als gevolg van de
PIETERS-DE
ROONbepaalde bij huishoudens
'intensivering van het leven', en tekent aan
van handarbeiders in kleine gemeenten de gedat behalve de toename van planning en orgamiddelde tijd besteed aan deze aktiviteit innisutie, zowel wat betreft de bestedingen als
dien gebrulk gemaakt werd van een kolenforten aanzien van het tijdbudget van de leden
nuis. De maaltijdbereiding kostte gemiddeld
van het huishouden, ook verschillende werktwee uur per week meer voor deze huishoudens in vergelijking met huishoudens, die op
zaamheden zijn toegenomen door externe invloeden (VISSER,1969). Hier wordt later nog
een anderemanier kookten (resp. 14u 40 min.
ROON,1961). Veren 12u 40 min; PETERS-DE
op teruggekomen. Op deze plaats wordt de
der schrijft HOLSMULLER
(1980) de daling in
invloed van de technisering van de huishoutiidbesteding aan onderhoud van de wonme.
ding op het karakter van de huishoudelijke
Y
T
,
.,
die voor Nederland is gesignaleerd tussen
arbeid nader bekeken.
1964 en 1975, gedeelteljk toe aan de overVISSERgeeft een aantal mogelijke effekten van .,
,
gang van kolenverwarmingnaar gasverwarhuishoudelijke apparatuur op de arbeid. Zij I
ziet het belang hiervan voor '... materiele pro-; I
,
,, - ming, die ln die periode massaal plaatsvond.
cessen waarbij een goede uitrusting een veel- '*-,
: - Wat betreft de invloed van de aanwezigheid
zijdig effekt heeft: vermindering van hygieni- L)
van apparatuur op de tijdbestedlngblijkt voor
1975in de Verenigde Staten globaal gezien
sche bezwaren door bijprodukten als watergeen uitspraken gedaan te kunnen worden.
damp en stof, vermindering van inspanning
Bezitters en niet-bezittersvan huishoudelijke
zowel fysiek als mentaal, vollediger beheerapparaten verschillen minimaal in arsing van de processen, vergroting van demobeidstijd. Een storende faktor is dat een grogelijhheid tot flexibel organiseren van de vertere aanwezigheid voornamelijk voorkomt bij zorging, bekorting van arbeidstijd en last but
t grotere huishoudens en hogere inkomens, vanot least verhogingvan de sociale aanvaardnabelen die op zlch de arbeidstijd vergroten
baarheid van huishoudelijk werk.' (VISSER,
(ROBINSON,
1980).Bezit van een afwasmachi1969). Hierbij sluit aan de verklaring die RoBINSON (1980) geeft voor de gekonstateerde
ne bespaart tijd voor het afwassen (SANK,
verminderingvan tijd besteed aan de lager ge1981), evenals bezit een mikro-golf oven voor
waardeerde routine karweitjes, minimalisevoedselbereiding, maar de groep met deze
ring van onplezierige aktiviteiten, en maximaobens was nog erg klein (ROBINSON,
1980)~.
.,
lisering van de meer aangename bezigheden
. , .Het bovenstaande geeft aan dat de invloed
als voedselbereiding. Daarnaast acht ROBINSON het niet onwaa&hijnlijk dat technologiv a b ~ e ' ~ ~ n i s evan
r i nde
~ huishouding op de
arb~idstijdvoor specifieke aktiviteiten nog
sche ontwikkelingen in het algemeen inklusief
: $e"likitraceren is. Zodra men deze invloed wil technisering van de huishouding voqr vrou-
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Het verzorgingsnivo

-

Als oorzaak van de mote hoeveelheid tiid die
de huishouding nog steeds vraagt, worden
verschillende externe invloeden aangegeven
als: de nieuwe betekenis die het 'thuis' heeft
gekregen (voldoen aan emotionele behoeften
en invividuele smaken), de ideeen over het
moederschap, waarin de nadruk wordt gelegd
op een verhoogde tijdbesteding aan verzorging en opvoeding van kinderen en de hogere
konsumptiestandaard (VANEK,1978). VANEK
citeert voor dit laatste Galbraith die stelt dat
konsumeren niet uitsluitend als plezierige aktiviteit gezien moet worden maar dat een
hoog nivo van konsumptie een aanzienlijke
hoeveelheid tijd vraagt voor '... selekteren,
transporteren, voorbereiden, repareren,
onderhouden, schoonmaken, bedienen, opslaan, beschermen en het verrichten van andere taken die met de konsumptie van goederen samenhangen'. Deze externe invloeden
worden niet zonder meer overgenomen door
het huishouden. Het huishouden is een, voor
velen onzichtbare, eenheid in de samenleving
met eigen regels en doelstellingen. Het doe1
van het huishoudcn is het bereiken van een
bepaalde verzorgingsstandaard, welke uit
waarden en normen bestaat, die als leidraad
fungeren voor de bevrediging van behoeften
in een huishouden (ZUIDBERG,
1978). Invloeden van buiten kunnen hun effekt hebben op
de doelstelling van het huishouden. Echter,
het uiteindelijke resultaat van de verzorging,
het verzorgingsnivo, wordt niet alleen door
het doe1 bepaald, maar ook door de mogeIgkheden van het huishouden: de beschikbare middelen als inkomen, tijd, energie,
'

ruimte, vaardigheden, uitrusting van het huishouden en beschikbare voorzieningen, en de
wijze waarop zij worden gebruikt. Tussen
verzorgingsnivo en de verzorgingsstandaar
wordt in het huishouden een evenwichtige a
stemming gezocht. Tot het verzorgingsnivo het resultaat van het huishoudelijk handelen
-, behoren ook de beslissingen, die worden
genomen om bepaalde doeleinden te bereiken. Trends vanuit de samenleving interpreteren als eisen waaraan moet worden voldaan,
doet onrecht aan de mechanismen die in een
huishouden werkzaam zijn Er bestaat een zekere keuzevrijheid binnen bet huishouden om
trends van buiten over te nemen en over de
wijze waarop dat gebeurt. Het gaat er dus om
hoe groot die keuzevrijheid is en door wie
deze keuxen worden gemaakt binnen het
huishouden. In een sterk gereglementeerde
samenleving, hetzij op materieel gebied danwe1 door strakke sociale normen, zal deze
keuzevrijheid niet groot zijn.
Verder is het verzurgingsnivo ook afhankelijk
van de mogelijkheden die het huishouden
heeft voor huishoudel(ikeproduktie. Technische hulpmiddelen en apparatuur kunnen een
besparing geven op het gebruik van bepaalde
hulpbronnen, maar zii kunnen ook de huishoidelijke produktie ;erhogen. Het is niet
duidelijk in hoeverre dit in werkelijkheid gebeurt. We1 blijkt bijvoorbeeld mechanisatie
van het wasproces in de huishouding tot een
hogere huishoudelijke produktie geleid te
hebben. VANEX(1974) vindt bij een analyse
van t~jdbestedingsonderwekentegen haar
venvachting in, dat, in een periode waarin
deze aktiviteit werd gemechaniseerd, geen
vermindering van tijdbesteding aan de was
optreedt. Zij noemt ais oorzaak hiervoor dat
er vemwdelijk vaker wordt gewassen. Dit
blijkt ook uit praktijkgegevens uit Nederland.
Het TNO rekent met een wasproduktie van 1
kg wasgoedpp./week in 1950 en met 3,2 kg
p.p./week in 1978 (HOOGLAND,
1978). De eisen ten aanzien van 'schoon' (wasgoed) zijn
dus kennelijk hoger komen te liggen. Deze eisen zijn ook niet zonder meer terug te schroelaat zien dat de levenswijze, ook
ven. VISSER
a1 is die door het huishouden zelf verkozen,
intern niet eenvoudig te wijzigen is. Sommige
bezigheden die soms uit liefhebberij zijn aangegaan en met plezier worden verricht krqf
!101

gen, doordat zij een deel van de gewenste verzorging zijn geworden, de stempel van het
moeten. Zij kunnen daardoor niet als een versiering worden opgevat, die zonder meer weg1969).
gelaten kan worden (VISSER,
Men kan aannemen, het is althans te hopen,
dat de vermeerderdeinspanning door mensen
en techniek samen aan de huishoudelijke verzorging besteed, geleid heeft tot een hoger
verzorgingsnivo. Het meten van dit nivo is
uitermite gekompliceerd. Er zijn nog geen
adekwate methoden voor ontwikkeld.We1
(198 1) voorstellen gedaan
heeft ZUIDBERG
voor operationaliseringvan dit begrip.
Een indikatie voor het verzorgingsnivo is de
tevredenheid van de leden van het huishouden
met de verzorging. Hierbij kan de tevredenheid van degenen die de aktiviteitenverrichten niet buiten beschouwing worden gelaten.
Het is daarom van belang dat ieder zich rekenschap geeft van wat men eigenlijk wil met
de huishouding en daarnaar handelt. Dit
geldt ook voor vrouwen, die hier in het algemeen minder in getraind zijn. Aangezien ieder
huishouden, afhankelijkvan samensteUing en
ideeen die er zijn, zijn eigen specifieke eisen
stelt ten aanzien van de verzorging, is het
voor buitenstaandersniet mogelijk hiervoor
normen op te stellen. Men kan hoogstens een
aantal randvoorwaarden opstellen van min of
meer objektieve begrippen als voedingswaarde, arbeidsbelasting en dergelijke.

De positie van de huishouding
Tot nu toe is voornamelijk ingegaan op de situatie binnen het huishouden. We1 is aangestipt, dat het huishouden een deel van de
samenlevinguitmaakt, maar op de positie die
de huishoudinginneemt is niet verder ingegaan. Dat deze van belang kan zijn voor de
huishoudelijke arbeid, wordt door VON
S C H W B I T Z geschetst,
~
als zij de huishouding
situeert in de totale arbeidsdeling in de
samenleving. Zii maakt daarbii onderscheid
tussen de 'L%we~bswirtschaft'.streven naar

dienstverlening voor behoeftenbevredigil'
(slechts gedeelteliik of aeheel niet markt-'7
ikonomisch georganiseerd), die in versch?*b
lende mate door individuen benut en betaald
worden (VON SCHWEITZER,
1978).
Van een voorheen grotendeels zelfverzorgen<
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gelijke door de overheid. Het blijkt dai bij een
vergroting van de kollektieve bijdragen aan de
verzorging, een specifieke arbeidsdeling met
het huishouden gaat ontstaan, waarbij kollektief vooral die bijdragen worden geleverd
die 'engros' te organiserenzijn, terwijl voor
het huishouden de persoonlijkedienstverlening overblijft die veel moeilijker kollektief te
organiseren is. Vaak zal een groot deel van de
materiele verzorging best kollektief kunnen
worden georganiseerd; zij blijft echter eenzijdig. Bij een hoger nivo van een bepaald aspekt van de verzorging zal van het huishouden worden gevraagd de lakunes op te vullen,
en we1 op een geavanceerder nivo. Vooral de
immateriele kant van de verzorging blijft in
het huishouden. Maar uitholling van materiele taken kan een verzwakking van het verzorgingssysteem in het huishouden tot gevolg
hebben en het is de vraag of er dan nog voldoende body overblijft voor de immateriele
moet ervoor
kant. Volgens VONSCHWEITZER
worden opgepast dat het huishoude~geen ,
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die in de huishouding worden verwerkt als textielvezels en finishes, voorbewerkte levensmiddelen (diepvriesprodukten, kant-en-klaar voedingsmiddelen),was- en schoonmaakmiddelen
e.d.
3. In het tijdbestedingsonderzoek van 1980zijn,
door de SWOKA, ook vragen opgenomen over
de aanwezigheid van apparatuur, het gebruik
ervan en over het gebruik van externe voorzieningen. Deze gegevens worden t.z.t. gepubliceerd in S WOKA-onderzoeksrapporten 2 1.
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