stamt uit het hoger milieu. Tweederde van hen zijn vrouwen, onder wie het hoger milieu
haast voor de helft het herkomstmilieu is. Juist onder die vrouwen is de V.V.D.aanhang dubbel zo groot als in de doorsnee-bevolking. Meer dan dnO/- van hen i c upen
lid van een of andere onderwijsvakbond. I
Deze cijfers verleiden tot de uitspraak dat de meisjes in het L.H.N .O.in vergelijking
met de jongens extra benadeeld worden door de konfrontatie met een docentenpopulatie die voor een belangrijk deel een heel andere sociale achtergrond heeft. Of dat
werkelijk een nadeel is, valt nog te bezien. Maar wanneer we in de huishoudschool
roldoorbrekend onderwijs willen geven, liggen de opvattingen van leerlingen en
onderwijsgevenden waarschijnlijk verder uiteen dan in enig ander schooltype. En dat
terwijl de waarschijnlijk toekomstige partners van deze meisjes juist een goede kans
maken om van hun docenten te vernemen dat het met de sekse-ongelijkheid zo'n vaart
Maar voordat we daarop doorgaan, valt er eerst nog het een en ander te vertellen
over de rolbevestigende werking van het huishoudonderwijs.
. $'& &
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In het rgpport 'Van traditionele meisjespedagogiektot roldoorbrekend onderwijs', dat
in 1978 vehcheen, sprak ik het vermoeden uit dat door de onderwijsgevenden van nu
nog ideeen worden aangehangen die betiteld kunnen worden als 'traditionele meisjespedagogiek'. Dat wil zeggen ideeen als zouden meisjes zo anders zijn dan jongens, dat ze
om een andere aanpak in het onderwijs vragen. Een aanpak die bewerkstelligt dat ze, zo
ze niet a1 waren als verondersteld, het nu we1 zullen worden. Een vorm van anders zijn
die tot gevolg heeft dat er weinig kansen ziin voor iets anders dan een traditioneelvrouwecjk bistaan. Fansen die door de 'traditionele meisjespedagogiek' nog verder
>
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Die stelling was geivared, niahr ihmiddels'beschikken we over ondenoeksresuItaten
aan de hand waarvan zich laat vaststellen of zij just is. Op een paar punten springen de
L.H.N.0.-docenten eruit. In geen enkel ander schooltype dan het L.H.N.O. zijn de
onderwijsgevenden er zo sterk van overtuigd dat meisjes kwetsbaarder zijn dan jon-
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belangstelling voor de stof, maar uit sympathie voor de docent(e);
het niet adviseren van de moeilijkste opleiding in twijfelgevallen;
- terughoudendheid bij het uiten van hooggespannen verwachtingen ;
- voorzichtigheid bij het geven van negatieve beoordelingen en onvoldoendes.
en ander betekent niet dat alle L.H.N.0.-docenten dit vinden; bovendien :wie het
vindt, vindt niet noodzakelijk a1 het andere ook. Maar L.H.N.0.-docenten skoren
we1 gemiddeld het hoogst op deze uitspraken die in het onderzoek tot schaalskores zijn
-

I

Wie het mechanisme van 'zichzelf waarmakende voorspelling' kent, dat wil zeggen
et mechanisme dat een verwachting alsnog tot werkelijkheid wordt omdat erop
vooruit wordt geloven. die zal het aevaar van deze reeks uitspraken onderkennen.
Leerlingen van het L.H.N.O. lopen blijkbaar als geen andere het gevaar minder goede
prestaties te gaan vertonen dan zou kunnen. Zij lopen ook als geen ander het gevaar dat
de beoordelingen die zij krijgen, een dubbele bodem hebben. De prestatie die de
docent(e) het ene moment overbeoordeelt, is even later een prestatie die toch niet
verwijst naar aanleg. Dat werkgevers en in het verlengde daarvan arbeidsbureaus het
L.H.N.0.-diploma anders bezien dan het L.T.S.-diploma, krijgt in het licht van het
bovenstaande relief: het is een soort gemeenschappelijk geheim dat het diploma niet is
wat het lijkt.
Meer dan tweederde van de L.H.N.0.-docenten is van oordeel dat het onderwijs niet
langer mag anticiperen op een traditioneel-vrouwelijke rol voor meisjes. Maar daar
staat tegenover dat de 'meisjespedagogiek'-variant, die wij betitelen als 'vrouwelijkheid
aankweken', slechts onder L.T.S.-docenten (die die pedagogiek vooralsnog niet in
praktijk kunnen brengen) nog populairder is dan onder L.H.N.0.-docenten. Laten we
die L.T.S. even buiten beschouwing, dan zijn de leerkrachten van het L.H-N.O. relatief
de grootste aanhangers van een aanpak, die zich kenmerkt door de volgende
opvattingen :
- bij meisjes moet je het werk meer beoordelen op grond van opmaak en uiterlijke
verzorgen ervan; ze hebben meer behoefte om het werk verzorgd en netjes af te
leveren ;
- bij meisjes moet je minder vasthoudend zijn bij het verwerken van moeilijke leerstof;
ze tonen minder doorzettingsvermogen;
- meisjes moet je meer opdrachten geven met een (ver)zorgend aspekt; daarvoor
hebben ze meer belangstelling
- meisjes komen meer in aanmerking voor het advies taal en geschiedenis te kiezen; ze
hebben daar meer aanleg voor;
. ~ ~ S G X ,W
- meisjes moet je minder gauw wiskunde of techniek adviseren; ze tonefisdaarvoor
minder aanlex.
2
. >-,,
Ook hier gaat hit uiteraard weer om een relatief hoge populariteit vandeze.uitsp&qn.
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gens (als je naar de docenten kijkt die de niet-A.V.0.-vakken doceren) vrijwel

gebodene, het vermoeden dat die inhoud nauwelijks een start kan opleveren voor een
beroepsmatige karrikre en de benadering door de docenten, die elementen moeten de
leerlingen we1 duidelijk maken dat ook haar docenten niet werkelijk in iets anders
geloven dan in een traditionele toekomst voor hun leerlingen.

Emancipatie en huishoudelijke arbeid

-

.

hoop waarop de organisatoren van het bo;engeniemde symposium bouwen, lag
vervat in huri stelling: 'Juist omdat vrouw en huishoudelijke arbeid nog sterk aan
elkaar gekoppeld zijn, is huishoudkunde inhubbele zin een emancipatorisch vak: het
kan een bijdrke leveren aan de wiiziging van de rolpatronen in onze samenleving en

nnen maken met de huishoudelijke arbeid. Daardoor zou ten van de -naar mijn

rouwen met kinderen realistischer te zijn over de licht- en sc
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moeder-thuis, is ze feitelijk bezig een verworven recht te verdedigen. Het recht namelijk
om een van de beide partners niet ook naar de fabriek te hoeven te sturen. Tegelijkertijd
komt daardoor de vakbeweging in de diskussie over de maatschappelijke sekseongelijkheid in het konservatieve kamp terecht. Hoe immers kun je de eis van de ene
kategorie vrouwen om een eigen of een tweede inkomen te verwerven, kombineren met
de oude eis om het inkomen zo te struktureren dat de kostwinner er een heel gezin van
kan onderhouden? Wat in termen van de ene kategorie vrouwen een teken van
emampatie is (niet hoeven deelnemen aan het arbeidsproces, zonder daardoor materieel in de ellende te geraken, en vrljgesteld te zijn voor het werk dat anders in de knel
zou komen), staat haaks op wat voor de andere kategorie vrouwen een emancipatoire
eis is: vrljgesteld te worden van een hoeveelheid huishoudeliJk werk die een beletseI
vormt voor een deelname aan een meer bevrediging gevend beroep. Ook hier staat het
besef dat de maatschappeli~kesekse-ongeliJkheidten dienste van de vrouw bestreden
moet worden haaks op de noodzaak om het verworven recht van de vrijgestelde
thuiswerker te verdedigen.
Een derde kanttekening valt er te maken bij de merkwaardige ambivalentie die in
allerlei publicaties te bespeuren valt ten aanzien van de toename in het echtscheidingspercentage. Her en der wordt die toename gepresenteerd als betrof het 6i.n van pe
verworvenheden van de emancipatiebeweging. Wie zich verdiept in de miserabel slechte weerbaarheid.van jongeren wat betreft hun voorbereiding op een latere relatie met
1972), maakt kennis met een ontstellend onrealistische romantiek
een partner (KOOY,
daaromtrent. Een meer realistische, op problemen en konflikten voorbereidende scholing van jongeren op dit punt zou wellicht een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van zovele mislukkingen in relaties. Ben dergelijke, per definitie emancipatoire,
aanpak is echter strijdig met de a1 even juiste observatie dat de vanzelfsprekende
duurzaamheid van die relatie tot vrouwenonderdrukking kan leiden.
Een laatste kanttekening betreft de huishoudschool zelf. Vergeleken met tal Van
kk@ ,
banen en beroepen in het bedrijfsleven en de dienstensektor is huisio~delijk~weik
professioneeZ. Wie zou willen bewijzen hoe maatschappelijk relevant het we1 &i$m
dat huishoudelijk werk geschoold en doordacht te verrichten, zal het niet zo,?moeilQk ,
hebben. Maar juist de school die het merendeel van de toekomstige huislioudelifii
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andere mensen. Je moet dan ook voortdurend reken~nghouden met wal anderen we1 of met leuk vmden.
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