en prestaties in het openbaar
die hard kan lopen "hardloper"
Voor huishoudelijke activiteiten kunnen we
vaststellen dat mannen hierin, tot voor kort,
@enminder intensieve opvoeding of training
hebben ondergaan dan vrouwen. Wanneer
gesteld wordt dat mannen "twee linkerhanden
voor de huishoudelijke activiteiten hebben",
dan betekent dit dat hun potentie hiertoe op
!en lager peil staat dan die van vrouwen. Weiiigen zullen nog beweren dat mannen vanwege hun geslacht hier in potentie in het geheel
niet toe in staat zouden zijn.

mannen in de huishouding, dan moeten de
veranderingen in de betaalde en onbetaalde
arbeid daarbij betrokken worden. En dat is blijkens het voorgaande niet eenvoudig.

Potentie en activiteiten
In navolging van Aristoteles wordt er van uitgegaan dat een activiteit een "potentie" van
de mens veronderstelt. Een activiteit wordt
opgevat als datgene wat gebeurt wanneer een
potentie in praktijk wordt gebracht. Zo is ieder
mens, gezond van lijf en leden, in potentie in
staat af te wassen, kinderen te verzorgen of
hard te lopen.
Zoals bekend vereist de naam "hardloper"
echter meer dan de potentie die in een ieder
aanwezig is om hard te kunnen lopen. Het vereist dat de persoon in kwestie, naast eventuele
dopingsmiddelen, een langdurige oefening en
training heeft ondergaan. Daardoor kan zij
haar potentie tot hardlopen als het ware op
een hoger peil brengen. Aristoteles onderschèidt dan ook potenties en activiteiten OD
verschillende niveaus, welke uit elkaar voort-

Aristoteles he
ich waarschijnlijk nimmer
"verlaagd" tot het schoonmaken van zijn huis
of het verzorgen van kinderen. Doch zijn theorie kan verklaren waarom hij, als vele andere
mannen, hiertoe ook minder capaciteiten
heeft ontwikkeld, in tegenstelling tot vrouwen
en mannen die praktische ervaringen hiermee
hebben moeten of willen opdoen. Zijn theorie
verklaart ook waarom, zoals nog ter sprake zal
komen, veel verzorgende vaders zeggen meer
problemen te ervaren dan hun vrouw, wanneer het gaat om bijvoorbeeld de zorg voor
kinderen. Het is niet alleen de taak die zij op
zich nemen die hen parten speelt, het is ook
dat zij hierdoor zelf veranderen, ten onder
gaan en opnieuw geboren worden, wat niet
zonder pijn en moeite gaat.
Door Kesler (1985)is de indeling van Arendt in
een maatschappijkritische beschouwing gebruikt om de plaats van huishoudelijke arbeid
binnen het geheel van arbeid te duiden. Ten
behoeve van het theoretisch kader voor het
onderzoek naar herverdeling van huishoudelijke arbeid is de hiërarchische driedeling van
Arendt hier verder uitgewerkt voor huishoudelijke activiteiten.
De toepasbaarheid van de driedeling van
Arendt op huishoudelijke activiteiten zal hier
eerst verduidelijkt worden door de empirische
driedeling van Van Houten en Spaander
(1980) ernaast te zetten.

Een empirische driedeling
Van Houten en Spaander onderscheiden drie
vormen van huishoudelijke taken of activiteiten op basis van uitspraken van vrouwen die
zij enquêteerden. Er vindt helaas geen theoretische onderbouwing van deze indeling plaats.
De empirie, de waargenomen im- en explicite
uitspraken van de vrouwen zou de indeling
schragen. De onderscheiden taken of activiteiten ziin:
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en beVan Houten en S ~ a n d e "or~rniseren
denken" nwmen rs, al km% h~etmiat duidelijk
i n deze naamgeving fot uuEt
tussenmeneelijke a&vitait.
tiviteit ook in i9&inpscrac
plaatsvindt i n de vorm ritn
van de persoon met zaichzelf. latijgt zij #n een
meerpersoonshuish-ouden
nis. Gedurende de besluitvorming omh.era
organisatie van de huishouding @nti@%ris
"bedenken" vindt M n a h @ i n gwan beliangen
en wensen van de verschillende Ye&n ven het
huishouden plaats. Soms ook vinden er Msingen plaats, die op verschillen in ideoEq$e
kunnen zijn gebaseerd, zoals wanneer de
dochter tot vegetarisme is bekeerd. Wanneer
er geen volledige dictatuur in het huishouden
heerst, vindt er tussen de leden communicatie
of interactie plaats.
In de activiteiten rond de besluitvorming zit
een politiek element dat we ook in de staathuishouding herkennen. Het kenbaar maken
van eigen wensen en ideeën door het spreken
is i-daarbii een belanariik onderdeel. Niet
~ t ~ a m d -het
i i dat perionen in huishoudens
diesbewust gekozen hebben voor afwijkende
duatroneriweel met elkaar (en anderen) sDre-

&.:

,ä&-d@wedelen dan de traditie leert en daarrneè3andere activiteiten verrichten dan gel e m d ~ v e r e i s t ~ o v e r l e g ~ ~ sde
s ebetrokkenen.
n
. - Enzrdaar ook-de omaevina als consultatiebuerstYetc.,-hun onzekerheden
ge.huishoudvoeringen uiten,
eze confrontaties en gesprekworden. .Het .is dan ook niet
ele; verzorgende vaders zichstisch omschrijven (De Vos
et.4deine, .alledaagse leven"

tuurprocessen is de menselijke Arbeid zodanig overvloedig, dat meerderen dan hijlzij die
de arbeidskracht levert, van de produkten kunnen leven. De Arbeid is, als alle natuurprocessen. nooit "af" zoals een Werkstuk "af" is.
cyclische arbeid worden omschreven. Ze vertonen daarbij een monotoon en repetitief karakter.
Werk daarenteaen beaint met een "idee": biivoorbeeld een model dat wordt ontwi

woniijke inbreng toelaat bij M,,,
hierbil meer mcy~efijkheidtor creativiteit. b
Werker hanteert zelf zijn gereedschsp. terwijl
de Arbeider door de noodzaak, bijvoorbedd
het ritme van de machine, wordt geleid. Bij
Werk bepalen de materiële hulpmiddelen en
de om te vormen natuur minder de produktie
dan bij Arbeid. De ideeën van de Werker, in
ons geval bijvoorbeeld de opvoeder, gaan
vooraf aan de produktie of verzorging. Dit idee
wordt ondermeer gerelateerd aan het nut dat
de produktie voor anderen in de samenleving
of het huishouden heeft. Werk is niet als Arbeid op het in leven blijven, doch op het in
stand houden van een instelling, een huishouden of een samenleving gericht. Daarom ook
schrijft Arendt over Animal Laborans en Homo Faber. Niet Arbeid, maar Wqrk maakt de
mens tot mens.

Waardering
Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat de omschrijving van de "animal" die Arbeidt of de
"homo" die Werkt, tegelijk een waardeoordeel
inhoudt over pe.activiteiten zelf en de persoon
die ze verricht. Uit de bevindingen van Van
Houten en Spaander blijkt dat dit in de empirie
is terug te vinden. Dit leidde tot de vooronderstelling (De Vos, 1986). dat mannen eerder gea
neigd zijn de Werkactiviteiten op zich te
nemem,dahde Arbeidsactiviteiten in de huisbudjngsMan'nen die kiezen voor het verzor- ,

~éibuismanrzullgnimindervaak;dan.hun
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de indeling van Van ~ o u t e n % ~ a a n d een
r
Arendt i n elkaar te passen, is een nieuwe indeling gevormd. In schema 1 zijn enkele huishoudelijke bezigheden gerangschikt i n een
driedeling. Het zal immer onmogelijlk zijn o m
binnen de nu bestaande taalmogelijkhden
een éénduidige indeling te maken. Een activiteit als het koken van voedseib kan voor de é6n
een creatieve bezigheid zijn, terwijl het voor
de ander een onderdeel van d e dagelijkse
-l-ur is geworden. Het onderscheid tussen
i s h u d e l i l k Werk e n Arbeid vertoont soms
mxige grenzen, welke echter na fenomenoloi&s verdieping, kristalhelder kunnen wor-
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Ten s i o b een verwijzing naar de i n schema 2
opclenomen karakteristieken van de onderscheiden huishoudelijke activiteiten ( d e Vos,
1982). De activiteiten welke vallen onder Arbeid. Werk en Handelen i n de huishouding
voldoen aan één of meerdere karakteristiekei.
Activiteiten welke bijvoorbeeld onder Arbeid
vallen, vertonen enige overeenkomsten, doch
niet meer dan dat.

Huibhouddijke Atbeid
opruimen
poetsen en boenen
* stofzuigen. afstoffen
* textielonderhoud
* boodschappen doen
maaltijden bereiden
tafel dekken, afruimen
afwassen
afval verwijderen
persoonl~jkeverzorging
verzorging huisdieren
tuin onderhouden
planten verzorgen
onderhoudsklusjesinlom huis

*

HuishoudelijkWerk
huis inrichten, thuis crebren
klusjes inlom huis (iets nieuws maken)
zelf kleding maken
huisgenotenopvangen
gasten ontvangen
kinderen wassen, aankleden, voeden, naar bed
brenaen
mët kinderen naar de dokter etc. gaan
kinderen leren tandenpoetsen, op tijd naar bed,te
gaan etc.
kinderen straffen

irscheiden huishoudelijke activiteiten categorieën

Schema 2. Enble kamkteri
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gen van enkelen gestuurd wordt.
Economischq wetenschap, die eertijds uitsluitend o p pri&huishoudingen terugsloeg, beoaalt n u de staathuishoudinostoekornst De
"politiek" die eertijds het p u b l i k e domein van
gelijkwaardigen creeerde en bestuurde, houdt

