en hun "arbeid, werk en
handelen" in de huishouding II
E. L. DE VOS

Als vaders moederen, hoe worden dan
huishoudelijke activiteiten verdeeld en
wat zijn de achtergronden van die verdeling? In het vorige nummer van dit tijdschrift het theoretisch kader van dit
onderzoek, nu de theorie in praktijk.
In het eerste van deze twee artikelen is de
theorie van Hannah Arendt verder toegespitst
QP huishoudelijke arbeid. Haar theorie over
me~selijke activiteiten diende als leidraad
VOOF het onderzoek naar de herverdeling van
activiteiten in de huishoudingen va? verzorgende vaders (de Vos, 1986). Aan de hand van
een beschrijving van een gedeelte van dit
onderzoek zal de toepassing van genoemde
thebrie getoond worden. Hoewel in dit artikel
voornamelijk op de verdeling van huishoudelijke,activiteiten wordt ingegaan, dient de lezer
ih ogenschouw te houden, dat de waarde van
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Daarnaast zijn er nog 14 interviews gehouden
met vaders die min of meer alleen de veraorging van de kinderen op zich namen, of die
evenals hun vrouw full-time werkten. Onder
de eerste groep vielen bijvoorbeeld een werkloos weduwnaar, huismannen, co-ouders en
een gescheiden vader. Twee huishoudens
maakten deel uit van een Centraal Wonenproject. In tabel 1 worden enkele kenmerken van
alle 44 huishoudens vermeld. Het merendeel
van de huishoudens vertoont uiterlijk nog het
beeld van "de hoeksteen van de maatschappij".
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De gegevens in tabel 1 vertonen een gemiddeld beeld van huishoudens met één a twee
kinderen (30), welke jonger zijn dan 4 jaar (26).
Terwijl de mannen gemiddeld ouder zijn dan
de vrouwen, zijn beide meest ouder dan 30
jaar (37 resp. 30). Het eerste kind is bij het merendeel geboren aan het eind van hun twennertijd of vro'eg in de dertig: meest nadat de
studie was afgerond. Slechts twee mannen
waren rond hun 26e jaar al vader.
In verhouding tot het landelijk gemiddelde zitten er vet4 hoger opgeleiden onder de respondenten. Vergelijken we het percentage van hoger:opgeleide yaders (70%) en moeders (59%)
met=-h.et landelijke , voor hoofdkostwinners '
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houding gaan overnemen, ten koste van hun
inkmensverwervende. Deze omstandiqheden bunnen zijn werkloosheid, gedwongen arbeidstiidvgrbfling, arbeidsongeschikt zijn
verklaard d het weinig kansen hebben op de
srbeidspnark, daar men buitenlander is, voormalige gevangene of gewoon "anders" is, of
h?
ziekte van de vrouw.
2. Mannen die Getrokken half Geddwd zijn in .
het meer "vrouwelijk" activiteitenpatroon. Te
denken valt hierbij aan studenten en werklozen wiens werkende partner (onverwachts)
mri kind kreeg, terwijl zij wil (moet) blijven
werken. Dit is ook volgens Schwarz-Arencit de
grootste groep. Daarnaast valt te denken aan
de mannen die weinig plezier meer beleven in
de "ratrace" van de maatschappelijke arbeid
en hun partner capabeler achten hiecaannm,eg
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ue totaaiscores van ue nutsnouuenr zijn op a
manieren gegroepeerd, nl. in kolom:
11.de 40 paren
2. de 25 paren wearvan beide partners een
betrekking voor minder dan 32 uur per week
hebben
3. de 15 huishoudens waar de man door omstandigheden of door zijn vrouw lijkt te zijn
Getrokken of Geduwd in zijn situatie
4. de 8 huishoudens waar de man lijkt te zijn
Gedwongen tot verzorgend vaderschap
5. de 17 huishoudens waar de man Vrijwillig
voor zijn situatie heeft gekozen.
Op deze laatste onderverdelingen wordt in de
tekst ingegaan, indien er interessante afwijkin*Oz?..>l,,,,
gen zijn. De activiteiten zijn in de volgorde gepresenteerd welke overeenkomt met de hiërE X ~ I ~ I % & ~ ,Í$Ìd=rzoek
archische driedeling van activiteiten. De onder
Voor dit &pe *van onderzoek geldt dat het 1A en 1B gerangschikte corresponderen met
theorietin wil iöntwikkelen, bijvoorbeeld dver huishoudelijke Arbeidsactiviteiten die onder
huishoudelijke~~faetiviteitenvan verzorgende 2A en 2 8 met de huishoudelijke ~ e r k a c t i v i t e i vaders. ~a?arbl5',:~ordtgezocht naar verbanden ten en die onder 3 met het Handelen met kintussen aftia'nkelijk'ei'en onafhankelijke variabe- deren.
len. Zo k a n ~ d b c v r i j ~ i l l ikeuze
g e ~ voor het ver- De onder 1, 2 en 3 gerangschikte activiteiten
zijn geplaatst in de volgorde van meer tot minzorgend wxiet@hapi.of het aantal uren betaal,
de arbeid, de onafhankelijk variabele zijn en der tijd vereisende en daarmee i n de volgorde
de deelname @~n"d*e"h~iishqutielijke
activitei- van afnemend belang waar het gaat om herten de afhankeliike:*Met b e h d ~ v a n ~ e t r o s o e c -verdeling. Een eerste indruk die kolom 1 van
tieve vragen (o;er~t%t :verled& van de man- alle paren met verzorgende vaders geeft, is
nen en vt'ouwen) i&-gktia'cht>deverbanden op dat de routinematige en laagstgewaardeerde
het sDoor te komeh. Het hiervoormeer qeëi- "Vrouwelijker huishoudelijke Arbeidsactiviteiten relatief minder gedeeld worden of worden
aende lonaitudinale onderz6ekibetioord&hek a s n i e t 6 de mogelijkhedèh. Dborvaders ih 06ergenomen door de man. De traditioneel
bersohillénde gezinsfases in de enqugte apdte mannelijke huishoudelijke Arbeidsactiviteiten
zijnaweer zelden door de vrouwen overgeno3*h?rnen,isgetracht de ontwikkelingen teia&
men.
.-Van de verzorgende Werkactiviteiten zijn tiet
,diei vari het zoigen voor kinderen; w e k e .vee]
lygRie"ed Worden: of door de marì7wÒrden'
oy&bm~e?&
.tok Igie ' W~isbou'delijkei~
Mandelingsactiviteiten met kinderln*Wardewveelvuldig gedeeld door parbwrs%k~ruui ni.r&w,
hun verzorgend vaderschap.
Van de 30 in deeltijd werkende mannen heeft
de helft vrijwillig voor het verzorgende
baderschap gekozen. Van de 10 mannen die
gedwongen in hun situatie zijn beland, hebben er 7 geen betaalde betrekking. De twee
vrouwen die een full-time studie verrichten,
hebbemin één geval een "Gedwongen" baan.loze man en in het andere een in deeltijd werkdnderaE6n vrouw is schilderes met een in
'heeltijd werkende en studerende man. Zij is
bh-d&de:deeltijders geplaatst.
EFìrr$ere besthrijving van de verzorgende
%aderc.en hun huishoudens vindt, u in het
~ondyzoeksrapport(de Vos, 1986). \
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verzorgende vaders is de herverdeling van
huishoudelijke activiteiten duidelijk verder
doorgevoerd dan bij de "Ouders van Nu"vaders, maar ook in de huishoudens van de
eersten blijven schoonmaken, wassen, strijken, het huis gezellig maken ,,vrouwenwerk",
en klussen, tuinieren en financiën "mannenwerk".
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In vergelijking met recente gegevens over de
huishoudelijke arbeidsverdeling bij "Ouders
van Nur'-lezers (Tordoir, 1985) komen de verzorgende vaders als zeer actieve huishouders
uit de bus. De paren uit de "Ouders van Nu"enquête zijn voor dit onderzoek genomen als
voorbeeld van gemiddelde Nederlandse huishoudens. Een vergelijking tussen de vaders op
enkele overeenkomstige items valt in het
voordeel uit van de verzorgende vaders. Deze
blijken de vrouwelijke activiteiten als wassen
en strijken, schoonmaken en kleren kopen
voor kinderen vaker "meer" dan de partner te
verrichten. Met name de Vrijwillig verzorgende vaders nemen relatief nogal wat huishoudelijke activiteiten van hun partner over. Dit
geldt vooral voor het koken; tegenover 65%
van de Vrijwillig verzorgende vaders die
"meer" koken, staan 7% van de vaders uit de
"Ouders van Nur'-enquête die dit "meer"
doen dan hun partner.
Voor de "mannelijke" activiteiten van klussen
en tuinonderhoud kunnen we geen opvallende verschillen waarnemen, of het zou moeten
zijn dat relatief meer verzorgende vaders aangeven dit meer te doen. Wat betreft de verantwoording voor de financiën van het huishouden, deze wordt door 45% van de verzorgende vaders "meer" dan de moeders gedragen,
tegen 36% van de "OvN-vaders". Vermoedelijk zal dit met de gemiddeld hogere huishoudinkomens en de ingewikkelder financiële
situatie van veel duo(dee1tijd)werkers samenhangen. Wat betreft activiteiten voor enlof
met kinderen, zouden de verzorgende vaders
actiever zijn.
Het grootste verschil is te vinden bij de in het
voorgaande nog niet besproken Handelingsactiviteit: het regelen van een oppas. Bij de
OvN-vaders komt dit meer op de schouders
van de moeders dan de vader terecht (bij 59,
respectievelijk 3%); terwijl dit bij de verzorgende vaders dicht bij elkaar ligt (28, resp.
21%) en een groot aantal (de helft) aangeeft
dit te delen. Dat OvN-moeders minder betaald
arbeiden, en dus minder afwezig zijn, zal hier
debet aan zij

Een van die vooronderstellingen was dat de
Vrijwillig verzorgende vaders geen, of minder
leidinggevende functies zouden vervullen. De
achterliggende gedachte was dat het streven
naar gelijkwaardigheid tussen de partners niet
los staat van het streven naar gelijkwaardigheid in relaties in de betaalde werkkring.
Slechts een enkele vader blijkt directe zeggenschap over de arbeid van een of meer anderen
te hebben. Er zijn echter nogal wat vaders (en
moeders) die via hun werk in besturen, overlegorganen etc. een indirecte, diffuse en onduidelijke invloed op de activiteiten van soms
vele anderen hebben. Dit onderzoek kan deze
voorondersteling dan ook noch verwerpen,
noch ondubbelzinnig staven. Met andere
woorden, het streven naar gelijkwaardigheid
binnen huishoudens - een aspect van het
Handelen - kan niet eenduidig gerelateerd
worden aan dit streven binnen de beroepssituatie.

Conclusies

Een andere vooronderstellinq was dat een

Dat herverdeling van betaalde en huishoudelijke arbeid mogelijk is en dat dit op vele verschillende manieren gebeurt, is een van de
beelden die uit de verzamelde gegevens over
verzoraende vaders naar voren komen. Bii de
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De herverdeling van huishoudelijke activiteiten is bekeken vanuit het perspectief van de
hiërarchische driedeling van activiteiten door
Arendt. De vooronderstelling dat de Arbeidsactiviteiten minder dan de Werk- en Handelingsactiviteiten worden herverdeeld door
mannen en vrouwen, lijkt bevestigd. Er blijven
echter ook typisch traditioneel vrouwelijke en
mannelijke activiteiten herkenbaar onder de
laatste twee. Wat betreft de "vrouwelijke" zijn
dit activiteiten welke niet regelmatig plaatsvinden, als het organiseren van verjaardagen van
kinderen. Mannen krijgen minder de mogelijkheid dit in de praktijk te oefenen. Waarom de
meeste moeders de typisch mannelijke activiteiten in de huishouding niet overnemen, valt
moeilijk te verklaren.
In relatie tot de theorie van Arendt zijn bij de
start van het onderzoek nog andere veronderstellingen geformuleerd. Hierop zal tenslotte
kort worden ingegaan.
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ken uit een of twee ouders met f i ~ x i k l ~ >ba~.e
nen. De ouder m e t de meeste Ilexibilitdt in d&ze i s de aangewezene o m d e vele o-mceatweht e gebeurtenissen i n d e huishouding op te
vangen. Hierdoor ontstaan echter bij daze
ouder meer spanningen bij het canzbirneren
van de huishoudelijke en d e b t a e l d e activiteiten, dan bij de ouder m e t vaste werktijden en
-plaats. De vaders in dit ondermek die gemiddeld flexibeler banen hebben dan hun partners, komen juist hierdoor nogal eens onder
de spanning van tijdsdruk te staan.
Een vooronderstelling die blijkt te kloppen is,
dat de mannen vaker de Arbeidsactiviteiten
van de huishouding als vervelend benoemen
dan de Werkactiviteiten; deze eerste worden
(an ook minder vaak van vrouwen overgenomen.
Ook blijkt o p t e gaan dat de Vrijwillig verzorgende vaders meer bij de besluitvorming e n
gesprekken over de verdeling van huishoude!iikef:aotiviteiten betrokken zijn dan de verzor_c.
gendevaders i n de categorie Gedwongen, o f
:$et~okken/Gedwwd.
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&drrg artìcle atlassificatiot?of householdactïvities was carried out according to
Hgmnah Arendt about the hierarchical
uman action. This article deals with the

Agenda
Het systematisch opstellen van
een voorlichtingsprogramma
Onder deze titel organiseert het Instituut voor Toegepaste Voorlichtingskunde cursussen voor mensen
die werkzaam zijn in de gezondhe~dsvoorlichting
maar geen of weinig voorlichtingskundige achtergrond hebben. In deze cursus staat het aanleren van
een systematische werkwijze bij het opzetten van
voorlichtingsactiviteiten centraal
Cursus: 16 november (voorgesprek), 27 en 28 november 1986.
Inschrijven &r: 28 oktahr
Plwcars: Wagenheen
Prijs: f 185.- per pernan. V m r pcsonen
drag ni@kunnen betdsn geldteen Lcorting
Informatie: ITV. t.a.v. SP. Postbus
63W A€
Wageningen. tel. 08370-83808.
1,7_z
y >r-3*-.

Marketing in de hoteldienst
De Vereniging van Hoofden Hoteldienst van Verzorgingsinstellingen organiseert op 28 november 1986
haar jaarlijks congres. Het congres heeft plaats in de
Universitaire instelling Antwerpen te Wilrijk. Deze
dag is bedoeld voor directie- en kaderleden van verzorgingsinstellingen.Voor nadere informatie: dhr. T.
Copier, Kliniek Maria Middelares, Hospitaalstraat 17,
2700 Sint Niklaas, tel. 03/777.48.00.
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Woondiensten, stedelijk
management en het HBO
Datum: 14 november 1986.
Organisatie: Academie Nieuw Rollecate te Deventer.
Aanleiding: In de volkshuisvesting en stadsvernieuwing zijn trends waar te nemen die velranderingen in
functies bij woningcorporaties en gemeenten tot gevolg kunnen hebben. Het Hoger Beroeps Onderwijs
(HBO) moet zich in haar aanbod afstemmen op deze
ontwikkelingen. In dit kader is het symposium een
confrontatie tussen het HBOfïHW - en volkshuisvesting/stadsvernieuwing en de beroepspraktijk.
Inhoud: De inleiders (prof. dr. ir. H. Priemus - THDelft, N. van elzen NWR dr G. de Kleyn gemeente Rotter\dam en ir. B. .Í.=danenburg Academie Nieuw Rollecate) gaan in op een aantal actuele
ontwikkelingen en op de vraag hoe deze van invloed
zijn op de positie, de verantwoordelijkheid en de
@#-van woningcorporaties en gemeenten. De ver?i%demt%e positie en houding t.o.v. bewoners en
&%#ñgtoebnden stáa" hierbij centraal.
iíífó"rh6tie: '~ljk6&c%demie Nieuw Rollecate, Tesschenrnacherstraat 9, 7415 CR Deventer, tel. 0570023520;rnd.:jB. J. Zwanenburg.
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