Huishoudelijke arbeid in maatschappelij
perspektief
B. E. T. A. KESLER
"Arbeid, een eigenaardig medicijn" van
Hans Achterhuis biedt ook voor huishoudwetenschappen vele aanknopingspunten voor de gedachtenvorming over
arbeid'. Daarom is het teleurstellend dat
De Vos en De Wit-Sauter zich in hun kritiek (dit blad: 5(3) en 5(4) 1984) beperken
tot zijn benaderingswijzevan de geschiedenis van de huishoudelijke arbeid. Zij
trachten vooral argumenten aan te dragen om Achterhuis' aanval op de huishoudkunde en de huishoudkundigen te
ontkrachten, zonder na te gaan waar die
aanval doel treft. Ronduit arrogant is de
slotsom van De Vos: "Wellicht dat huishoudkundigen die machtsstrukturen in
de praxis ten goede kunnen doen keren,
terwijl Achterhuis, als filosoof, aan de zijlijn kritisch toekijkt?"
Naar mijn idee dienen huishoudkundigen zich
eerst af te vragen op welke wijze ze aan strategieën bijdragen die, onder de dekmantel van
bijvoorbeeld emancipatie, het tegendeel bewerkstelligen. Mijn voorstel is om te proberen
met Achterhuis en andere filosofen tot een kritische diskussie te komen, in de hoop dat
daarmee vanuit de huishoudwetenschappen
een bijdrage geleverd wordt aan de o n t w i k k ling van een theoretisch koncept voor arbeid,
dat mogelijkheden biedt om in de praxis ongelijke machtsstrukturen te veranderen.
Om deze diskussie op gang te brengen heb ik
een driedelige notitie geschreven. Dit artikel
vormt het eerste deel, waarin ik probeer een
beeld te schetsen van de olaats van de huis-

arbeid. Het accent ligt daarbij op ae srarus en
de beleving van de huishoudelijke arbeid en
de relatie met andere vormen van arbeid.
Het tweede deel gaat in op de scheiding loonarbeid en huishoudelijke arbeid en sluit aan
op Achterhuis en de alternatieve "eigen arbeid" beweging.
Het derde deel geeft verschillende visies weer
van filosofen en sociologen over materiele en
sociale veranderingen, die voor heroriëntatie
op en herverdeling van (huishoudelijke) arbeid van belang zijn.

Huishoudelijkearbeid, een nevenprodukt
van de industrialisatie
In onze huidige westerse samenleving worden
aan het verschijnsel arbeid tegenstrijdige
waarden toegekend, die door Hans Achte~huis
onder de loep genomen worden. Hij laat eerst
zien hoe voor Marx arbeid, en dat is loonarbeid wel te verstaan, enehijds de hoogste
waarden vertegenwoordigt, een aktiviteit is
waarin de mens zichzelf realiseert, anderzijds
dat de mens in de arbeid onder kapitalistische
voorwaarden van zichzelf vervreemdt. Vervolgens komt in het hoofdstuk over de gesshiedenis van de huishoudelijke arbeid de breuk
met het verleden naar voren. De opkomst van
de industrialisatie ging gepaard met de scheiding van loonarbeid en huishoudelijke arbeid,
van werken en wonen, hetgeen allerminst
zonder slag of stoot geaccepteerd werd. Voor
vrouwen betekende deze scheiding een aanzienlijke verslechtering van hun situatie.
Overigens zien we dit proces overal waar de
industrialisatie ingang vindt zich herhalen, zowel onder kapitalistische als socialistische
kondities. Achterhuis laat scherp zien dat tegen de onteigening van de produktieve arbeid
en de scheiding van woon- en werkplek met
name door vrouwen fel verzet gepleegd is.
Met uiteenlopende strategieën, waaraan vanuit diverse wetenschappen bijgedragen is, zijn '
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cmde~nnwri n dat ik de huishoudelijke arbeid,
die R thuk verrichtte voor mezelf als "slavenarbeid" aanmerkte, iets wat je maar het beste
vokpns r e n efficiënt managementsmodel kon
afwerken. De winst die ik daarmee boekte was
werken mw&û M materbel-kultuurl~jke,de dat ik mezelf voor de rest van de tijd vrijkocht
inrrehtlng \slrn
w r e l d Het i&e of het on- VEM)T belangrijke aktiviteiten, voor "handelen"
zichtbare madQI. dat reeds in h& denken ont- buftenshuis, zoals onderwijs, onderzoek en
wikk.$M b,
m Het rewltaat, "het aWe vwren. Nu zet ik daar vraagtekens bij.
wM', m r M hel bidogische prvan H6.c wenmllijk is dat "efficiënt even de zaken
het ln&idu M Baai &Q uitmaken van het regelen thuis' om wal anders te kunnen
tuwmrtiaa mllisu, wtiarbtnwn het menseliik dam? W~iezijn daar verder bij betrokken? Is
eien stencil maken belangrijker dan het huis
o~prulrnen?En waarom zou je efficiënt afwassen, misschien kun je er beter samen met een
kind serieus werk van maken, al duurt dat
twee keer zo lang.
aikm is hetgeen zich tussen Mijn vroeger enthousiasme is al met al aardig
en wat een voofldure~ndk- bekoeld. Het gebruik van het begrippenkader
tinue mogel~ijkfisidtot ver- van Hannah Arendt, bijvoorbeeld als een konkrete klassifikatie voor huishoudelijke aktivimensm tik gelijken zijn en die verscheiden ,teiten, zonder dat eerst onderzoek gedaan
ziln. Alleen deor die vamheidenheid, de plu- wordt naar het belang en de beleving van die
raliteit, ia het handelen en spreken zinvol, kan aktiviteiten, vind ik daarom zeer dubieus. Het
k t leiden tot vernieuwing, heeft het zin elkaar zoeken naar een ander kader lijkt mij yan begen. Dit handelen is vormgeven lano.
ilan het menselijk samenleven en geeft de mo- ~eïonderzoekvan Marja van Houten en Gerz
gelijkheid tot onsterfelijkheid; een idee, dat als da Spaander is een verademing, omdat zij
nieuw begin in leven blijft. Handelen en spre- huisvrouwen zelf aan het woord laten ovemdé
ken in de Griekse oudheid vonden plaats tus- beleving van huishoudelijke arbeid4. Tenfiqerr
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ten heeft. enlof de huishoudelijke arbeid als
een vanzelfsprekende taak opvat. Of iemand
een bepaalde aktiviteit als "arbeid" of "werk"
beleeft is afhankelijk van vele faktoren en is
voor verandering vatbaar.

strukturering van tijd, zingeving, enzovoorts.
Zwart werk levert, althans formeel in het
maatschappelijk verkeer, geen aanzien op,
maar wordt wel in geld gehonoreerd. Tussen
het formele en informele cirkuit treden verschuivingen op, huishoudelijke arbeid ver-

Identiteitvan de
huishoudwetenschappenen begrippen

den van ekonomis
teruggestoten

Onlangs in een gesprek met studenten Huishoudwetenschappen kwam het probleem van
de identiteit van het vakgebied naar voren.
Wéér naar voren kan hier beter staan, want in
dat opzicht blijkt er de afgelopen
veranderd te zijn. Het terrein waarmee de
huishoudkunde bezig is, is weliswaar alledaags, maar maatschappelijk gezien nogal ongrijpbaar en schijnbaar van weinig belang.
Formele en informele sektor
De huishouding als verzelfstandigde aktiviteit
is ontstaan met de opkomst van de loonarbeid
en daarmee ook de scheiding wonentwerken.
De huidige westerse samenleving wordt ?eer
sterk gedomineerd door de formele ekonomie. In officieel gepubliceerde cijfers en statistieken, komt alleen die arbeid naar voren die
In, loonarbeid is uitgekristalliseerd. In de formele.ekonomie worden goederen en diensten
geproduceerd, die als ruilwaarden op de
maskt :een prijs hebben. Slechts een beperkt
deel .van de,huisboudeliike arbeid k i n de for-

, die voor zijn verzorhulp is aangewezen.
deze hulp te betalen.
huishoudelijke arbeid
e ekonomie. Wanneer
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Huishoudelijke sektor
Priemus heeft gewezen
huishoudelijke sektor5.
marktsektor en de huishoudelijke sektor
Iedere sektor heeft zijn specifieke doeleinde
en middelen, en dienovereenkomstig worden
rollen gespeeld. De rol van het huishouden
ten opzichte van de overheid is die,van kliënt;
de rol van het huishouden ten opzichte van de
markt (of producent) is die van konsument.
Een deel van het vrijwilligerswerk wordt bij
Priemus aan de huishoudelijke sektor toegerekend. Hij laat zien dat de huishoudelijke sektor
niet onderdoet voor de beide overige sektoren, en dat er van de kant van de ekonomen
sprake is van een ernstige onderschatting van
I
de huishoudelijke sektor.
Schaduwarbeid
Maatschappelijk onzichtbaar, buiten het formele
ekonomicche
en binnenshuis.
- .
- . terrein
vindt een grote hoeveelheid &beid plaats, die
essentieel is voor de samenleving. Illich heeft
aan de huishoudelijke arbeid de benaming
"schaduwarbeid" toegekend, dat deel van de
totale ekonomie dat onzichtbaar is en zonder
welke de industriële produktie van goederen
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