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Ze hebben al we1 een naam: mappies,
de als moeder zorgende pappies. Maar
wie een mappie tegenkomt, ontmoet
een nog zeldzaam voorkomend specimen van de nieuwe vaders.
Voorlopig is herverdeling van huishoudelijk-verzorgend werk - even iets meer
dan alleen kinderen verzorgen - nog een
onuitputtelijk thema onder vooral vrouwen: hoe krijg ik de/mijn man ertoe om
althans een deel van het werk thuis voor
z'n rekening te nemen? Wachtend op de
tram, sjokkend met boodschappentassen, tijdens recepties, in de koffiebar, en
overal waar vrouwen elkaar tegenkomen, praten ze over methoden en ervaringen, over wat ze met overreding of
harde dwang hebben uitgeprobeerd.

"Gewoon een weekje weggaan en ze aan
hun lot overlaten, werkt prima.'
' J a heb ik gedaan. Zodra ik weer een voet
binnen de deur zette was het afgelopen
en mocht ik ook nog de troep opruimen.'
" t Ging allemaal best aardig, toen de
baby er nog niet was; maar nu is hij zo
druk met haar dat hij aan de gewone
klusjes nauwelijks meer toe komt. En 's
nachts er uit? Vergeethet: hijhoort 'r niet
eens brullen, hij slaapt er gewoon door
heen."
'Toen mijn man nog werkte was het lekker rustig thuis. Maar nu hij met pensioen is en, heel lief, het nodige thuis wil
doen, is hij uren bezig met stofzuigen en
ander schoonmaakwerk, hij is zo verschrikkelijk hygienisch, ik word er gek
van.'
'Juist ja, mijn man heeft laatst alle kastjes schoongemaakt en opnieuw ingeruim& ik kan niets meer vinden. Een
ramo. '

vol met blikken en kant-en-klaarmaaltijden die op enig moment in de aanbieding
waren. Die krijgen we in geen jaren op.'
'Ach mens, doe je man gewoon de deur
uit! Dat scheelt je hopen tijd en ruzie, en
als je elkaar dan ziet, is het gezellig en
neemt hijzonder zeuren de kinderen nog
mee uit ook.'
Die laatste oplossing, 'doe je man de
deur uit', zal de meesten al te radicaal i n
de oren klinken. Toch lijkt die opvatting
aan populariteit te winnen, in ieder geval
onder vrouwen die al wat langer de strijd
in het huishouden voeren. A l zal het i n de
praktijk meer de wens vertolken naar een
tijdje rust op het front, hardop uitgesproken is het vooral een forse waarschuwing aan het adres van de heren die met
drein- en smoeswerk onder de herverdeling uit willen komen. Welke afleidings-$
manoeuvres zij ook bedenken, van het
ontwerpen van nog verfijnder apparatenk -c
i n de keuken tot het schrijven van literaire verhandelingen over 'het voordeel
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Men zou verwachten dat twintig jaar na- '
dat de vrouwenbeweging het thema van
herverdeling thuis op de agenda zette, er; een boekenkast zou zijn volgeschreven
met ervaringen, suggesties, strateg'
over hoe ie dat probleem8aanmoet
ken en hoe je succes kunt boeken.,
laas. Er bestaan talloze hand
de organisatie en techniek v
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