Van 'lekker schoon' tot 'schoon genoeg'
Veranderingen in de schoonmaak van het
privé-huis
Rineke van Daden*

HygiEnische standaarden
standaarden gaan deel uitmaken van hun persoonlijÏkheid en zijn in h 6 l&
re leven niet alleen vanzelfsprekend, maar ook sterk emotioneel beladen.
Mensen ervaren het als ergernis, of zelfs als pijnlijk, a h ze niet aan hun eigen
hygiënische normen kunnen voldoen of als anderen zich daaraan niet ho
den. Wat zij schoonmaken, hoe zij dat doen, wanneer ze het schoon gen

%

ze dat alles in hun ouderlijk huis, eenmaal volwassen zuilen ze
standaarden creëren. Tussen samenlevingen en in samenlevinge
grote verschillen in schoonmaakgewoonten,die veelal een sociale
schoon huis heeft westerse vrouwen eeuwenlangmet een gevoel van trots vermld. Schoonmakenwas eervol en bood vrouwen de gelegenheid om hun mmpetentie als huisvrouw en echtgenote aan de buitenwereld te tonen. V e d t
schoonmakenvoor bedendaap vrouwen nog steeds die functie? Welke waarde hechten zij aan stoffen en vegen, schrobben en boenen, nu andere activiteiten, mals scholing en loonarbeid, meer van hun aandacht en energie zijn
gaan vergen en oude vanzelfsprekendheden daardoor zijn weggevallen?

Schoonmaken als symbool voor status en fatsoen
In het burgerlijke kerngezin heeft het schoonmaken de vorm gekregen die wij kennen en gewoon vinden. In de zeventiende eeuw is dat type gezin in de Hollandse ste
den ontstaan, onder een groep mensen die niet tot de aristocratie behoorden en die
gvenmin in loondienst waren. Ze hadden zelfstandige beroepen, zoals koopman,
handelaar, arts of notaris. Deze middengroep was goed vertegenwoordigd in het
zeventien& eeuwse sterk verstedelijkte Holland. Hun gezinnen leefden betrekkelijk
afgescheidenvan de buitenwereld en hadden een sterk huiseïjkheidsideaal. De vrouyg+wyyn de opvoeding en, minstens zo belangrijk, het huishouden voor hun rekening; de mannen wasen kostwinner en trait d'union met het openbaar gebied. Hun
~ ~ l e v m e n ~ h e t u i t e r l ivertoon
j k e dat daarbij hoorde stonden in dwGouden Eeuw
model voor wat als typisch Hollands werd beschouwd. Hun properheid, zindelijkhehj md&&ei&w~~n
zo groot dat buitenlandse bezoekem deze. extravagant en
onbeprijpelijkvonden. 'Buitensporig net' vonden ze de Hollanders, 'volmaakte slaI
hat. h dagboeken en brieven beschreven ze hoe HolB&e&"~ook,hun stoepen schrobden.
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~ertegenwoordigersvan deze stroming
dat voor hen het i d í e
nït
eeuw gangbaar onder
imiddeis sterk hadden uitgebreidduór de
pkrrmst meen reeks nieuwe beroepen, administratief, professioneel en commer,Leel. Voor clme gezinnen werden strenge schoonmaalaiomengepmpageer&&atie?r:
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alleen hun handen, maar ook hun hoofd gebruken. Net als hun echtgenoten moesten ook zij een wetenschappelijke houding krijgen en moesten zij zich verdiepen in
de wetenschappelijke geschriften op hun werkterrein. Zij moesten het huishouden
rationaliseren volgens dezelfde principes die hun echtgenoten in hun beroepsleven
buiten de deur toepasten' Deze groep huisvrouwen nam op grote schaal personeel
in huis, als statussymbool en om aan de nieuwe eisen te voldoen. In hun huishoudens was sprake van een strikte arbeidsverdeling. Het personeel was voor het uitvoerende werk, terwijl ze zelf alleen optraden als bazinnen en managers avant la lettre. Zij deelden opdrachten uit en leerden tegelijkertijd aan de dienstmeisjes hoe
'goed werk' er in de praktijk uitzag. Zij moesten de doelmatigheid van het huishouden bevorderen door het personeel net als op de fabrieken volgens strakke tijdschema's te disciplineren en binnenshuis een strenge hiërarchische orde te bewaren
(Davidoff, 1976; McBride, 1976).
Ook aan vrouwen die met het huishouden de kost verdienden, werden nieuwe eisen
gesteld. Uitgaande van de gedachte dat lang niet alle meisjes huishoudelijke vaardigheden in de huiselijke kring leerden, werden er in de laatste decennia van de
negentiende eeuw nijverheidsscholen voor meisjes opgericht. Zij leerden daar de
praktijk van het huishoudelijk werk (idenburg, 1960). Deze pogingen tot rationalisering en professionaliseringvan het huishouden hadden een minder rationele achtergrond en inhoud dan de idealen van de voorstanders suggereerden. Bij het stre
ven naar een op modern wetenschappelijke leest geschoeide schoonmaak speelden
ook statusoverwegingeneen rol. Het huishoudelijke werk van de echtgenoten van
het professionele en administratieve middenkader moest worden opgewaardeerd
door het hoofdwerk daarin een belangrijker plaats te geven, conform de principes
die in het beroepsleven van mannen golden. En het uitbestede handwerk was voor
alle~gerichtop het bewaren van de hiërarchie in het huishouden.
Nieuw was de inzet van het trekken van een scheidslijn tussen binnenshuis en buitenshuis: dewhoonmaak kreeg ook een functie bij het bewaren van & afstand tussen de burgerij en het stedelijke proletariaat. Dit sterk,groeiendeproletariaat, slecht
gevoed en gehuisvest en daardoor vatbaar voor besmettelijke ziekten, werd als een
bed&&g%abkde politieke orde en de volksgezondheid ervaren. De hygiëniste$,
hebben vooral deze bedreiging van de volksgezondheid trachten te keren. Deze groep
artsen-was gespecialiseerd in de leer van & gezondheid en in het voorkomen van
&k&xM$tyonnede
lover erwhetgeneeskimdig
onvermogen van de medische wetens o ~ ~ ~ w i j a ~ t maar
~ ~ preveiitief
t i e f ;te werk gaan, vo1gens:een wetens@&~ii
leet;jdieirnwe1.hetmenselijke
já
lichaam alsdfebocialebetrof. Hun ondernsmin&duen ten goedekomen~endatvan staat en natie,
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rbij de menselijke natuur, het dierlijke in
- -?m6nim,doet cdtuur momt w d e n Weerst.
Huisvrouwen hadden daarin een
a

- be-dniddeknde taak zij moestmrlle li~hmelijkheidais bron van dierlijkheid onge
a d i j k maken4. Daarin lag onder meer de oorsprong van de talrijke, medisch beargumentede, aanbevelingen over het 'luchten' van de slaapkamers en over het uithangen van het beddegoed. De verantwoordelijkheid die schoonmaaksters vanuit
dit perspectief kregen, vertoonde grote gelijkenis met hun verantwoordelijkheid in
de mentiende eeuw.Schoonmaakactiviteitendienden de deugdzaamheid en de civilisatie, ze schiepen afstand ten opzichte van de buitenwereld, maar de dreiging ging
ditmaal uit van het groeiendeproletariaat, dat als bron van besmettelijke ziekten de
kracht van de natie ondermijnde (Van Daalen, 1987). Zo bleef het schoonmaken in
dienst staan van hogere doelen en het algemeen belang. De schoonmaaksters ble
ven soldaten in de strijd tegen vuil, slechtheid en laagheid en ziekte kreeg in dit rijtje een eigen plaats. Naast gezondheid werd veel waarde gehecht aan het uiterlijk
vertoon. Het hele huis moest glimmen en blinken om de maatschappelijke positie
van de inwoners zo goed mogelijk naar buiten te brengen. Schone ramen, vooral
van buitenaf zichtbaar, waren een symbool om de buitenwereld te laten zien hoe
schoon het binnen wel niet was. Licht en lucht moesten demonstreren dat binnen
niets te verbergen viel.
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Sinds de negentiende eeuw zijn de activiteiten die tot de schoonmaak behoren ten
dele veranderd, ten dele gelijk gebleven. De meest spectaculaire veranderingen zijn
het gevolg van de mechanisering van het huishouden, verbeteringen in de woonomstandigheden en de beschikbaarheid van doeltreffende wasmiddelen.,De beteke
nis van het schoonmaken had echter sociale oorsprongenen veranderde in een tra-'
ger tempo. Pas toen hoge hygiënische standaarden binnen ieders bereik-kwarnekren
vrouwen vanuit de besloten wereld van het gezin de arbeidsmarkt.0~gingen, wqd
de relatie tussen een schoon huis en de status van het gezin zwakker, evenals de relatie tussen schoonmaken en de eigenwaarde van, vrouwen. Schoonmakep is, o~et,",
eenkomstig de traditie, bij uitstek het scheppen van orde gebleven (Douglas, 1966);
Dat is het geval bij het opruimen: de dingm,op hun.plaats zetten,~@erb.@?&$~$
$
menging van sferen tegengaan. Her is ook tednelen iqde defmitipis mbgtXX&@& ;
'schoon': d e s wat niet zi~thaaar,bruikbaar of voelbaar uuil ia,N&@x&
wij tegenwoordig na? D

schoonmaken en de vermindering van de fysieke energie die daarvoor nodig w
gingen gepaard met de verwachting dat vrouwen daardoor meer tijd voor zichze
zouden krijgen. Zij zouden het huishouden nog verder kunnen rationaliseren en zic
bovendien kunnen ontspannen en ontwikkelen. Met het wegvallen van de noodzaa
van voortdurend sloven zou een gelukkig leven in het verschiet liggen (zie bijvoor
beeld Simpson, 1934)5. Deze hoopvolle toekomstvisie is achteraf naïef gebleken
Huishoudelijke activiteiten laten zich slechts tot op zekere hoogtc rationalisere
(Davidoff, 1976) en tijdsbesparende apparatuur en gunstige oms
ben niet zonder meer tot effect gehad dat vrouwen minder tijd aan het
gingen besteden (zie onder andere Bewoets, 1982). En lang niet alle vro
gingen de wijzigingen in hun werk als een bijdrage aan het geluk. Dat
meer uit een onderzoek van Ann Oakley onder Engelse huisvrou
van de jaren zeventig. Oakley interviewde veertig gehuwde vrouwen, aselect gek
zen uit twee huisartspraktijken, één in een arbeiderswijk, één in een middenklas
wijk van Londen, tussen de twintig en dertig jaar en met minstens één kind jong
dan vijf jaar.
Anders dan men zou verwachten maakten deze vrouwen zeker niet minder wer
van het schoonmaken dan hun moeders en grootmoeders hadden gedaan. De tijdsbesparing die elektrische apparaten hun opleverde, deden ze teniet door hun normen te verhogen en hun taken steeds uit te breiden. Oakley merkte een 'schoonmaakdwang' bij hen op, een bezetenheid die door verbetering van huisvesting en
technische faciliteiten eerder groter dan kleiner werd. Deze vrouwen waren eigen
baas, zij werkten zonder toezicht, maar zij legden zichzelf een discipline op die strenger was dan menig fabrieksregiern. Ze hadden bijzonder hoge standaarden, maar
kregen voor hun werk weinig waardering van anderen. Oakley oppert zelfs de veronderstelling dat deze dwangmatige neiging om huishoudelijke standaarden op te
schroeven een compensatie vormde voor de lage waardering van het werk. Zij ziet
de gestage uitbreiding van de taken van de huisvrouw en de toenemende frequentie
van schoonmaakactiviteiten als onderdeel van een streven naar 'job enlargement'
(Oakiey, 1974) ten gevolge van de vereenvoudiging van de huishoudelijke taken.
De huisvrouwen uit het onderzoek van Oakiey stonden ambivalent tegenover huishoudeiijk werk. Zij identificeerden zich sterk met hun werk als huisvrouw, maar
meer dan de helft van hen zag huishoudeiijk werk a@de vervelendste taak die zij
als huisvrouw hadden. Zij vonden het lichamelijk zwaar, het had een lage status,

vroeger in grote getale en bestaan, vooral onder oudere generaties, nog steeds. Dat
komt ook naar voren in een recent onderzoek naar de gezinszorg bij oude mensen
in Amsterdam. Ouderen hebben hogere schoonmaakstandaarden en een ander
'schoonmaakethos' dan jongere generaties. Vrouwen uit eerdere generaties hebben
on' hun hele leven met 'fatsoen' geassocieerd. Wie goed schoonmaakte was,
zij jong waren, een 'nette' en 'fatsoenlijke' vrouw. Ook verwijst het begrip
'schoon' voor hen naar een prettige en aangename sensatie, naar het plezier dat zij
destijds als huisvrouw beleefden aan een fris en schoon huis, met de was wapperend
aan de lijn.
Gezondheidsoverwegingenwaren voor de geïnterviewden onbelangrijk, behalve als
het ging om de schoonmaak van badkamer en wc. In de gezinszorg vormen de
schoonmaakstandaarden van ouderen een bron van spanning, omdat deze vaak strijdig zijn met de opvattingen van de jonge meisjes die hen beroepshalve komen helpen. Zij hebben veel kritiek op deze meisjes. Zij vinden hen niet netjes genoeg - 'ze
stoffen om de planten heen en komen niet in de hoeken' -,ze vinden hen onzelfstandig en zij merken een tekort aan plezier in het werk op. Die meisjes weten niet
wat 'lekker werken' is (Rijnders, 1993~).In de professionele organisatiewaarin deze
meisjes werken, de gezinszorg, is dan ook geen plaats voor de associatie van 'schoon'
met 'lekker schoon'. Daarin wordt juist gestreefd naar optimale doelmatigheid en
naar een gestandaardiseerd optreden van de gezinsverzorgers.
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Al blijkt de invloed van de mechaniseringop de tijdsbestedingvan huisvrouwen kleiner te zijn geweest dan men verwachtte, toch zijn er op langere termijn wel verschuivingen waarneembaar. Zo blijkt uit onderzoek in de Verenigde Staten dat huisvrouwen vroeger meer tijd aan koken en schoonmaken besteedden. Arleen ieibowitz onderzocht de tijdsbudgetten van in de stad wonende vrouwen voor de periode 1925-1975. Zij concludeert dat vrouwen in deze periode ongeveer evenveel tijd
zijn blijven besteden aan huishouden en kinderverzorging samen; maar het hui:
houden is minder tijd gaan kosten, de kinderen juist meer. Dat geldt zowe1 voor
vrouwen die niet buitenshuis werken als voor vrouwen, die dat wel doen en die
gemiddeld minder tijd aan huishoudelijkeactiviteiten besteden. Naarmate deze vrauwen meer onderwijs hebben genoten, investeren ze meer tijd en energie in de kinderopvoeding, ongeacht of ze wel of niet buitenshuis werken. En zolang de kinderen klein zijn en de meeste aandacht vragen, verlagen ze hun standaardewuoor het
huishoudelijke werk. Leibowitz verwachtte dat d& tendensen zich zouden .voortzetten: vrouwen zouden in de toekomst nog beter geschoold worden,zij zouden zich
in grotere getale op de arbeidsmarkt begeven en zij zouden nog minder tijd aan
schoonmaken en koken gaan besteden (ieibowitz, 1975).
Voor Nederland lijkt zich inderdaad een vergelijkbaar patroon, af te tekehen. T*

zijn meer 'kindgericht' geworden en besteden meer aandacht aan opvoeding en verzorging, daarin gesteund door psychologen en pedagogen (Brinkgreve & De Regt,
1993 (1985)). Dat is een van de achtergronden van de toegenomen tijd die vrouwen
aan de verzorging van hun kinderen zijn gaan besteden, ook al zijn ze daarnaast
buitenshuis gaan werken.

Slot
Schoonmaken heeft voor vrouwen een reeks van functies vervuld, die tegenwoordig iijn vervallen of een meer bescheiden karakter hebben gekregen. Tegenwoordig
mag 'lekker schoon' niet teveel tijd kosten. Schoonmakenis een noodzakelijk kwaad
geworden, dat instrumenteel moet worden aangepakt. Wie verwacht nog - zoals in
de zeventiende eeuw - dat een schoon huis het wereldse kwaad zal buitensluiten, wie
denkt bij het schrobben en het boenen nog aan de bestrijding van besmettelijke ziekten? Voor wie fungeert een schoon huis nog als symbool voor status en fatsoen, nu
een meerderheid van de huishoudens zich goede apparatuur kan veroorloven? En
welke vrouwen ontlenen kun identiteit aan huishoudelijke taken? Tegenwoordig
doet men het schoonmaken en de was erbij en is daartoe in staat door stofzuiger en
wasmachine. In veel gezinnen is een opgeruimd huis met de suggestie van hygiëne
'goed genoeg'. Veranderingen in het schoonmaken en in de betekenis die daaraan
wordtgehecht, zijn in dit artikel in verband gebracht met maatschappelijke verhoudingen. Schoonmakenfungeerde als distinctiemiddel het gaf vrouwen de mogelijkheid zich te profderen ten opzichte van mannen, het bevestigde de scheiding tussen gezin en buitenwereld, en het schiep een afstand tussen sociale klassen -,maar
op-ai deze terreinen heeft de schoonmaak aan betekenis verloren. De plaats van het
schoonmakenin hedendaagse huishoudens biedt een reeks aankn~~in&~unten
voor
verderondenoek. Welke invloed heeft de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwar op de schoonmaaknormen in een privéhuis? Verlagen buitenshuis werkende
vrouwen hun schoonmaaknormenen ais ze dat doen welke 'rationaliteit' speelt daarb!$daa&@%En welke'invloed hebbenmannen op 4eze normen, nu zij meer huishoudelijke acttiviteiten op zich nemen?.Mannen zijn h e t behept met'een schoonrtwiketlrbdat-van"gene~aEieop generatie is overgeleverd. Zij zijn minder 'gepre
&imfn"d'j&wm~u~énen~zmken
vaker hun eigen weg, wat zowel~meerperfec'tirmni&e7t;ál61~@re slordigheid of mmniercialisering tot gevolg kan hebben. Zij
, ersymbolischekanten)yan schoonmaken eti calculeren
zijn.it@îder gevoelig voorcl'
mb. Noch hun maatschappelijkepositie, noch hun
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achtsterrein en erekwestie in een concurrentieverhoudingten opzichte van schoonlaken terecht gekomen? In hoeverre zijn.dergelijke veranderingen gebonden aan
ociale klassen? Is het bijvoorbeeld juist om hoge schoonmaaknormen tegenwoorig als een 'gezonken cultuurgoed' te beschouwen? Het zou dan g- om een 'gezonen cultuurgoed', dat voor vrouwen met interessant werk buitenshuis aan waarde
heeft verloren en waaraan zij geen eigenwaarde meer ontlenen. Zij zouden de tijd
besteed aan schoonmaken minimaliseren en zoveel mogelijk tijd aan hun kinderen
besteden, terwijl schoonmaakprestatiesvoor huisvrouwen uit de lagere sociale klassen nog steeds een bron van trots zouden vormen.
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ties, qua tijdsbesteding en waarde
de verzorging van de kinderen9?
Ten slotte is de invloed van de commercialisering op de schoonmaak een mte
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and historica1 literature. In seventeenth century Holland, house-cleaning was
defined as a mora1 issue, aimed at protecting the nudear famiiy against vice
and riches, an honourable task for housewives. In the nineteenth century,
house-cleaning was divided in work for the brain and the bram, for the
mistress and the servant. Besides, fear of the poor hecause of contagieus :%i(
disases, gave a new impulse to house-cleaning: promoting hygiene for thew@
sake of public health. Recently, these different meanings of house-cleaninge -"
became less important, because of changes in famiiy relations and class rel&&
tions. Is house-cleaning no longer a matter of pide and honour?
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was het debat over het huishouden in Nederland minder
b& en gevarieerd dan in onder andere de verenigde staten en spitste het zich toe
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4. Niet alleen op het gebied van schoonmaken kregen vrouwen een bemiddelende
positie, tussen natuur en cultuur. Zie voor een meer algemeen betoog over deze
kwestie; Ortner, 1974.
5. Deze toekomstvisie gold uiteraard uitsluitend voor stedelijke vrouwen; over boe
rengezinnen is een heel ander verhaal te vertellen.
6. Annie Schmidt beschrijft hoe haar moeder in deze termen tot de grote schoonmaak werd verleid: 'Ik geloof niet dat mijn moeder ooit de drang tot schoonmaak
in zich voelde opkomen, want ze was niet zo. Het was ons meisje dat altijd het eerst
die hunkering in haar ogen kreeg en begon te praten over lekker doen en lekker soppen en over de lamp eraf en de gordijnen eraf en zo, net zolang tot m'n moeder
zachtjes aan werd meegesleept en ook die hunkering in haar ogen kreeg. En dan
was het onvermijdelijk. Dan hielp er geen lievemoederen meer aan. Dan kwam er
een periode van vier weken ontreddering en verbanning. (Schmidt, 1992)
7. Deze gegevens zijn ook afkomstig uit mondelinge mededelingen van de onderzoekster.
8. Om die reden geven schoonmaakbedrijven in een 'clean room', waarin computer
chips en verfijnde medische apparatuur worden schoongemaakt, de voorkeur aar
mannelijk personeel. Voor vrouwen blijkt het veel moeilijker te zijn om de instnio
ties voor het schoonmaken van dergelijke ruimten op te volgen, omdat deze haaks
staan op wat ze gewend zijn en goed vinden - stoffen mag niet, de apparatuur mag
juist niet worden opgetild (mondelingemededeling van H.F.Otto, kwaliteitsmanager
Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van HAGO Nederland bv schoonrnaakbs
drijf).
Een andere illustratie van de hardnekkigheid van het voortbestaan van hygiënische
noties bij vrouwen: bij het schoonmaakbedrijf Cemsto werd om het milieu te sparen het bleekwater afgeschaft. Dat bleek echter niet te lukken. Steeds doken er weer
flesjes bleekwater op, die de schoonmaaksterszelfhadden gekocht en meebrachten
naar hun werk. Een schoonmaak zonder bleekwater was voor hen geen echte
schoonmaak (mondelinge mededeling van Martha Stuy, Manager Opleidingen
Hodon Schoonmaak Diensten).
9. In dit verband is het interessant dat Nederlandse wijkverpleegsters Turkse en
Marokkaanse moeders ertoe trachten te bewegen minder tijdaar-de schoonmaak
en meer tijd aan hun kinderen - en hun man te besteden. Ook raden zij deze m o e
ders aan een hoekje te reserveren voor speelgoed en spel. (Mondelinge mededeling:
Joke van der Zwaard)
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