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s de plaats van huishoudkunde
de wetenschappen? Is huishoudwe1 een wetenschap te noemen?
oudt huishoudelijk werk in deze
en waar komt haar lage sociale
vandaan? Vragen waar professor
zijn filosofische visie op geeft.
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Griekse woord "oikonomia" betekende
vankelijk gewoon "huishoudkunde" en
als praktische bezigheid: de kundigheid
het besturen van het huis. Al heel gauw
@+$verd het woord gebruikt in micro- en i maoverband, namelijk voor het huis en voor de
aat. In Griekenland was de stad gedurende
nge tijd "stadsstaat" (deze omvatte de onafhankelijke stad en omringende agrarische geeden). Later werd het woord ook gebruikt in
rband met staat in bredere betekenis (staathuishoudkunde). En vervolgens slonk de betekenis van het begrip tot een deel van het geheel: de economie.
Oikonornia, huishoudkunde, houdt veel rneer
in dan economie. Personen moeten tot hun
recht komen, ouders, kinderen, inwonende
grootouders en slaven. Waarden moeten
onderkend worden en vooral de rangorde der
waarden. Daarbij moet men oog hebben voor
de urgentie van het noodzakelijke. Personen
en dieren rnoeten tactisch behandeld worden.
Men dient oog te hebben en voor de regelmatige gang van zaken en voor het feest. De
woonomgeving moet en nuttig en plezierig
zijn. Kortom, de mens is een veelzijdig wezen
en dus heeft datgene wat wij "menselijke omgeving" noemen ook vele facetten. De veelzijdigheid van de mens komt juist in de woning
naar voren. De mens openbaart zich daar met
al zijn bijzonderheden en toch blijft hij ook
daar het algemene internaliseren. Vandaar de
bijna beangstigende veelzijdigheid van de
huishoudkunde. Men begaat een fatale vergissing door haar te reduceren tot wat wij economie noemen. Tussen haakjes, dit geldt natuurlijk ook voor de staatshuishoudkunde, dus
voor de macrosfeer.
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Daarom is het vreemd dat een deel van de "oikonomia" nu het woord helemaal naar zich
toe heeft getrokken. Bij "economie" denkt niernand nu nog aan de integrale huishoudkunde. Er zijn nog rneer vreemde feiten. De economie die altijd en overal partieel is, heeft in
ons westen veel meer de aandacht tot zich getrokken dan de integrale "oikonomia". Denken
wij slechts aan het schooiwezen. Economie
neemt een ereplaats in binnen het onderwijs.
Oikonomia, de huishoudkunde, daarentegen
niet. Zij kornt we1 voor in het onderwijs, rnaar
niet of nauwelijks aan zijn top. En over het algerneen kunnen wij van een ereplaats niet
spreken. De economen nernen i n de wereld
van de geleerden een rneer aanzienlijke plaats
in dan de huishouddeskundigen. De eersten
zijn geassocieerd met het woordje "hard", de
tweeden met "soft" en de indringende betekenisvan deze kwalificaties is bekend.
Toch is het onmogelijk het grote belang van
de integrale "oikonomia" te ontkennen. Dit
wordt ook niet ontkend. Alom wordt benadrukt dat een gezond en evenwichtig familieleven, dus een goede "oikonomia", van vitaal
belang is voor het gehele volk. Enerzijds wordt
deze kundigheid derhalve hoog gewaardeerd
en wordt deze waardering in allerlei expressievormen duidelijk naar voren gebracht.
Waarorn krijgt dan anderzijds deze integrale
"oikonomia" in de wetenschappelijke reflectie
en in het onderwijssysteem zoveel rninder
aandacht dan haar onderdeel de economie?
Ik kan hiervoor we1 enkele redenen aangeven,
maar ik weet het niet bevredigend te verklaren. In de eerste plaats rnoeten wij denken
aan de verzakelijking en de "economiseringl'
van het westen. Marx dacht in deze westerse
liin toen hii stelde dat de economische onderbouw de gehele bovenbouw beslissend b e h
vloedt. Adam Smith schreef een boek o
"Wealth of nations". Dit woord betekent zo
welvaart als welzijn, maar Smith schrijftwoo

als "weldoeners

derne t ~ j dsteeds grotere aandacht. In de t w w de plaats is de integrale "oikonomia" vanwege haar cornplexiteit rnoeilijk bestudeerbaar,
Dat komt niet door de arrnoede, maar door de
rijkdorn van dit object. Denken wij alleen maar
aan de ontrnoetingen die er plaatsvmden, die
tussen man en vrouw, ouders en kinderen.
Denken wij ook aan de verstrengeling van het
persoonlijke en het functionele. En niet te wargeten de vele soorten conflicten die er zich
kunnen voordoen. Er zijn we1 gemeenschap
pelijke patronen die zich voordoen binnen de
rneeste gezinnen van een sarnenleving, maar
die patronen laten onbepaahd vele individuele
variaties toe. De literatuur grijpt gretiger naar
dit object dan de wetenschap. Wat heeft de
wetenschap te zeggen over de meest beslissende kunde van alle kunden, narnelijk de ontrnoetingskunde? In de derde plaats wordt terecht betwijfeld of wetenschappelijte bezinning hier veel uithaalt. Kunnen wij hier,
dankzij de wetenschap, aanzienlijke verbeteringen aanbrengen in de praktijk? Dit is we1
rnogelijk gebleken in de techniek, zelfs in de
huishoudelijke technieken; wasmachine en
stofzuiger hebben veel taakverlichting gebracht. Ook aan de bestedingspatronen kan
veel gedaan worden. Maar wat verrnag wetenschap ten aanzien van de integrale huiselijke
sarnenleving? Hier hebben de rnensen zich altijd laten leiden door hun praktognosie, een
vorrn van kennis die met de praktijk is verweven. Ook nu speelt die praktognosie de hoofdrol. In de vierde plaats moeten wij bedenken
dat wetenschap, techniek en econornie voornarnelijk in rnannenhanden zijn, dat echter de
vrouw het leeuwendeel op zich neernt van het
takenpakket dat met het huishouden is gegeven. Dit is nog steeds het geval ook al nernen
nu in vele huishoudens rnannen nogal wat
"vrouwenwerk" over. Ligt het voor de hand
dat de rnannelijke reflectie in dienst wordt gesteld van de vrouwelijke praxis?

Geringe sociale status van huishoudelijk
werk
Huishoudelijk werk is het takenpakket dat ontstaat doordat personen in de vorrn van een
huishouden samenwonen. Dit takenpakket
verschilt van cultuur tot cultuur. Irnrners, het
huishouden is niet in alle culturen op dbzelfde
wijze sarnengesteld en bovendien verschillen
de eisen die de personen stellen van cultuur
&,.;=~,koti~cuItuur.Er ziin echter we1 enkele cornDo-

en b w h i k b s a r geteld, I n cbe wjWs plea
moeten jenge kinderen, m a k k e b j a e r d e n
pleegd. We kunnen dit in vijf we
aanduiden: koken, mhoonmaken,
den, wassen en verplegen.
Het lijkt rnij voor de hand te liggen
verbanden die "huishouden" heten, In de
grote gemeenschap nooit een grote faam hebben genoten. Een Latijns gezegde luidt:
"Commune non distinguit" (Het gerneenschappelijke biedt geen onderscheiding). Het
gaat hier over werkzaarnheden die in alle huiZen worden verricht. Hoe zou iemand daardoor bijzonder aanzien kunnen genieten?
Vandaar dat huishoudelijk werk vaak werd afgeschoven naar maatschappelijk zwakkeren.
Niet het farniliehoofd verrichtte huishoudeiijk
werk, rnaar veeleer de (aan hem onderworpen) vrouw, of de slaven of andersoortig personeel. Dit sluit, zoals gezegd is, waardering
niet uit. Bekend is de lofprijzing van de nijvere
huisvrouw in het boek van de spreuken. In de
religieuze contekst wordt de nijvere toewijding van de huisvrouw-rnoeder sorns gepreZen. Augustinus beschrijft in zijn Belijdenissen
met warmte en waardering de toegewijde
huishoudelijke werkzaamheid van zijn moeder. Maar toch, door dit soort werk werd zelden of nooit ema and beroernd. Huishoudelijk
werk heeft als regel een geringe soc~alestatus
gehad, indien het al een "sociale status" had
en nlet een verborgen vanzelfsprekendheid
bleef. Deze situatie heeft zich, voor zover ik op
de hoogte ben, algerneen voorgedaan. Er zijn
agrarische en ambachtelijke sarnenlevingen
geweest waarin de vrouw deelnarn aan het
werk van de man, bijvoorbeeld op het veld.
Maar dan drukte op de schouders van de
vrouw na de gezarnenlijke arbeid nog een
eigen stuk huishoudelijk werk. Ik ken deze
situatie in ltaliaanse dorpen. Vroeger waren
wonen en werken niet zoals nu van elkaar gescheiden. Maar we1 waren zij onderscheiden
en bleef huishoudelijk werk rneer op de vrouw
drukken.
De lage sociale status van huishoudelijk werk
houdt niet per se in dat dit werk inhoudelijk
rninderwaardig was en is. Huishoudelijk werk
heeft met alle arbeid de regelmaat gemeen:
men moet telkens weer hetzelfde soort handelingen verrichten; men denke slechts aan
de vijf genoernde. Het zou echter verkeerd zijn
te denken dat dit uitsluitend eigen is aan huis-
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een irnposant stuk routine aanweztg. Huishoudelijk werk hjkt meer gevarieerd dan de gemiddelde arbe~d buitenshuis. Hoevele ver~chillendebezigheden moeten In een huis met
verricht worden op Ben dag? De afvvlsseling is
~ndrwkwekkend.Vele touwtjes rnoeten aan elkaar geknoopt worden waarvoor aandacht en
snel begr~pnodig IS. En dan, de personen
waarvoor men werkt zijn du~delijkzichtbaar
aanwezig. lndien men let op de afwisselingen,
het inttiatief en de aandacht die nodlg zijn dan
stelt dit werk hogere eisen dan vele vorrnen
van arbeid buitenshuis. Vanwaar dan de lage
status? Deze kornt niet voort uit de aard van
de zaak, rnaar IS in belangrijke mate gevolg
van de sociale waardering. Onze waardering
sluit niet alleen aan bij vooraf bestaande
waardert, rnaar constitueert ook waarden en

Huishoudelijk werk nu
In meniq opzicht valt in huishoudelijk werk, In
verhoudini tot vroeger, een vooruitgang waar
te nernen. Eerst en vooral zijn nogal wat harde, onaangenarne kanten ervan verdwenen
vanwege de aanwezigheid van instrurnenten
zoals de stofzuiger, de wasrnachine en keukenapparatuur. Denken wij alleen maar aan
het verschil tussen het wassen van vroeger en
dat van nu. Vroeger waste men met de.hand,
schurend langs het gegolfde wasbord. In de
tweede plaats vereist huishoudelijke arbeid nu
rneer ~oordinatieverrnogen. Vanuit het huis
lopen draden naar vele instituties en instanties waarmee rekening gehouden dient te
worden. Er zijn veel meer verkooppunten bereikbaar en het aanbod van waren en diensten
is verwarrend groot. Zij die het huishouden
doen rnoeten in staat zijn vele soorten van
contact te onderhouden. Wil iemand dit goed
doen, dan is een ongewoon coordinatievermogen nodig. De huisvrouw kan veel rninder
dan vroeger zich langs gebaande wegen bewegen. Zij moet wegen vinden en telkens
nieuwe wegen verkennen.
Er zijn echter ook verschillen met vroeger die
als nadelig voor huishoudelijk werk kunnen
worden aangeduid. In de eerste plaats zijn de
woningen waarin het huishoudelijk werk
wordt verricht meer dan vroeger gei'soleerd
van de sociale omgeving. Niet dat er vanuit de

leveren. Maar deze vele verbanden zijn meestel van forrnele aard. Zij behoeven niet het karakter aan te nemen van echt contact. Zodoende kan men vanuit de woning vele personen
ontrnoeten zonder iemand te ontmoeten. Buren en buurt hebben immers veel van hun betekenis verloren. Het komt voor dat men
slechts vrienden en kennissen heeft ver weg
van de eigen buurt. Vandaar dat de huisvrouw
wier werk voornarnelijk thuis is gelegen erg
alleen kan zijn. In de tweede plaats is de arbeid
van het arbeidsbestel zo goed als helemaal uit
de woonwijken verdwenen. Vandaar dat
woonwijken nu sorns slaapsteden genoemd
worden. Daardoor wordt het onderscheid
scherp gemarkeerd tussen huishoudelijk werk
thuis en arbeidsbestelwerk daarbuiten. Door
het spitsuur heen beweegt men zich van
woning naar arbeidsbestelwerk en omgekeerd. Een grotere scheiding tussen beiden is
nauwelijks denkbaar. In de derde plaats is de
status van arbeidsbestelwerk zeer duidelijk,
want hij is vastgelegd door de arbeidswetgeving. Door arbeidsbestelwerk neemt iemand
een plek in in zijn sarnenleving en krijgt hij vele rechten. Huishoudelijk werk thuis \is
helemaal van die status ontdaan. Wie dit laatste werk doet rnoet op formulieren invullen:
geen beroep. Huisvrouw-zijn telt eenvoudig
niet mee in de beroepsdimensie. Door huishoudelijk\werk "is" iemand niets i n de tot
arbeidsbestel geworden samenleving.
Hier komt nog iets anders bij. Meisjes krijgen
in toenemende mate dezelfde kansen als jongens bij het onderwijs. Zij bevolken sindslang
gerneenschappelijk de basisopleiding, sinds
enkele decennia de middelbare scholen en i n
toenemende mate ook het hogere onderwijs.
Onderwijs nu is opleiding geworden voor de
functies van het arbeidsbestel, althans i n hoge
mate. Daarom wordt het voor aldus opgeteide
vrouwen in toenernende mate moeilijkersm
wanneer zij volwassen zijn' genoegen te
nemen met huishoudelijk werk. Daartoe zijn zij
imrners niet opgeleid? Zij voelen zich gefrustreerd wanneer zij, opgeleid voor het arbeidsbestel, "verbannen" worden naar huishoudelijk werk.
.,
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De conclusie is duidelijk. Huishoudelijkbver@is
in menig opzicht minder zwaar gewmdep,;

Bovendien is huishovdelij,k w r l r de, eni*
grootschahge alom aanvvsilge vorm van aibeid die buiten het arbeidsbestel is geblwean.
Dit laatste feit vraagt bijzondere sandact%. H@
is duidelijk dat huishoudelijk Wrk, hosr+eet
het ook plaatwindt in gelsoleerde verBanden,
voor de samenleving ,Is geheel van beslimende betekenis Is. Daar ontstaan de burgers van
de toekornst en daar worden r i j opgevcled.
Daar vinden alle burgers een onontbeerbjk tehuis en daar wordt het werk van alle w r k e n
mogelijk gemaakt. Zonder de huishoudelijke
arbeid zou de sarnenleving niet kunnen bestaan. Ook de arbeid van het arbeidsbestel
wordt dus door huishoudelijke arbeid geconditioneerd. Waarom wordt dan de arbeidsbestelarbeid zozeer erkend en de huishoudelijke
niet? Waarom moet huishoudefijke arbeid
schuil gaan in sen marginaliteit zonder rechten? Waarom "is" een vrouw die functioneert
in het arbeidsbestel iets en zij die zich beperkt
tot huishoudelijk werk niets, want "zonder beroep"?
Wij zagen reeds dat ook vroeger huishoudelijke arbeid weinig erkenning vond. Maar de
niet-erkenning van nu is meer schrijnend geworden vanwege de luidruchtigheid van deerkenning van arbeidsbestelarbeid. De rechteloosheid van huishoudelijke arbeid valt op
vanwege de vele rechten die zijn toegekend
aan arbeidsbestelarbeid.
Dit is de reden waarom huishoudelijke arbeid
meer dan vroeger met een waas van negativiteit is omgeven. Niemand heeft er iets tegen.
In woorden wordt huishoudelijke arbeid soms
hoog geprezen, bijvoorbeeld door politici die
zich opwerpen als gezinsbeschermers. Maar
de negativiteit is er. Afwezigheid van erkenning. Afwezigheid van honorering. Afwezigheid van sociale status. Afwezigheid van publieke betekenis. Afwezigheid van enige mogelijkheid om naam te maken en op te vallen.
Afwezigheid om ooit hiewoor een lintje te krijgen.
Toen ook de arbeidsbestelarbeid zich nog in
de huizen afspeelde, was de tegenstelling tussen de twee vormen van arbeid niet zo schrijnend zichtbaar als nu. Wij kunnen dit nog
waarnemen op boerderijen, waar de man boer
heet en de vrouw boerin; daar liepen vroeger
de.twee arbeidsvormen erg door elkaar heen.
Nu heeft deze verwevenheid in de westerse
wereld plaats gemaakt voor een scherpe

miPjomen onenesn brengen
of srbeidsdag ktrekkeirijk mr van h i s d w i i n
hun werkruimte; Craalr most bet werk on&rbroken worden door rust, e m en drinken;
daar m m t h y ~ i h i s c h evectofging mogelijk
zijn. Er zijn landen waar de arbsidsdog onderbroken wordt door een warme rnaaltijd: i e k
hiervan dringt ook i n Nederland door. 0s
rnens van vandaag neemt geen genoegen
meer met de schaftlokalen van vroeger. Hij
wil, ook buitenshuis, verzorgd worden op de
manier waaraan hij thuis gewend is. Vandaar
de toename van huishoudelijk werk buiten de
huizen.
Aanvankelijk was hier de invloed van de huiZen duidelijk merkbaar en die invloed is nog
niet verdwenen. Denken wij aan het broodtrommeltje met de van thuis meegenomen
boterhammen, aan de flessen met koffie, thee
en melk. Binnen het arbeidsbestel behoefde
men alleen maar te zorgen voor toiletten en
voor ruimtes o m gedurende de schafttijd te
eten en te drinken. Deze oude gewoonten zijn
nog niet verdwenen, Maar in toenemende mate wordt binnen het arbeidsbestel meer geboden en zodoende neemt de huishoudelijke arbeid buiten de huizen toe.
Het arbeidsbestel dat huishoudelijke arbeid
organiseert voelt zichzelf dan plaatsvervanging van de woning, plaatsvervangend tehuis.
Dit komt soms in de taal duidelijk naar voren.
Er zijn nogal wat instituties die zichzelf aanduiden als "Tehuis voor ...". In ziekenhuizen
wordt vaak gezegd dat patihten zich "thuis"
moeten voelen i n hun plaatsvervangend tehuis. De schaftlokalen verdwenen omdat zij
onvoldoende huiselijk waren. Van de kazernes
wordt nogal eens gezegd dat zij onhuiselijk
zijn, dat de afwezigheid van de vrouwenhand
er zo duidelijk gevoeld wordt. En kloosters
werden aangeduid als "farnilia.religiosa". De
zaak is duidelijk: hier gaat het over arbeid die
van huis uit thuishoort in woningen en die,
wanneer hij noodgedwongen ook elders
plaatsvindt, naar de woningen blijft verwijzen.
Deze arbeid hoort eigenlijk niet thuis in de'ar-
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heid ten volle aanwezig. Ook bij werklozen, die
onvervalste baanarbeid en niets anders. Ook
al relativeren wij in woorden de baanwaarde,
dan bliiken wii toch in de d i e ~ t eaan die
waarde' ~ast~e'klonken.Wij hebben hier te
doen met een sociaal waarderingspatroon
dat, dieper dan wij gewoonlijk beseffen, door
ons gei'nternaliseerd is. Ik voorzie in de nabije
toekomst - en verder durf ik niet te kijken geen aanzienlijke veranderingen op dit punt.
Dit zal inhouden dat de waardering voor huishoudelijk werk, vergeleken met die voor arbeidsbestelwerk, gering blijft.
Ik voorzie echter we1 een belangrijke verandering die zich overigens reeds aan het voltrek'(ken is: het adath dat huishoudelijk werk aan
F'devrouw voorschrijft, zal in toenemende mate
herzwakken en man en vrouw zullen het huis%houdelijke werk volgens onderlinge afspraak
Rverdelen en de vrouw zal arbeidsbestelarbeid
Mop zich nemen, zoals de man.
Er zijn nog steeds sociale milieus waar het

erd doordat vrouwen arbeidn verrichten. Nederland ligt
voorop; de situatie elders
ok wij ons in deze richting

udelijke arbeid buiten de wonin-

zorgd.
bij de veranderingen die zich bmnan
wonlngen afspelen. Wordt huishoudelijke
beid in vriiheid verdeeld. houdt zii oo als v
staande last op iemands schoudek te drukken, werkt men in vrijheid voor elkaar, dan zal
de waas van negativiteit die erop drukt minder
worden. Niemand behoeft immers daaruit te
worden geemancipeerd. Welnu, dan zal als
vanzelf de nogal negatieve waardering van
hulshoudelijk werk binnen het arbeidsbestel
minder worden. Dan kan hij gewaardeerd
worden vanuit het belang en het gewicht van
de taak. Dan zal deze sector niet langer een
wat duistere hoek ziin. En dit temeer omdat
onkostenbeheersing zal dwingen tot rationalisatie, waardoor ook hier taakverheffing zal
ontstaan.
Mijn verhaal begon nogal negatief. Er is inderdaad nogal wat mis in deze sector. Nadere bezinning wijst echter uit dat de mist aan het optrekken IS.
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