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Beroep Huisvrouw, 
100 JAAR HUISVROUWENLIEF EN ·LEED 

Huisvrouw was en is officieel geen beroep, 

want van salaris is geen sprake. Maar het is 

wel een vak apart en een zwáár vak. 

Al zijn er nu veel handige apparaten en is 

de 'huisvrouw' niet meer altijd een vrouw. 

Het Amsterdams Historisch Museum brengt vanaf 

8 maart een eeuw huishoudelijk werk in beeld. 

Op 9 juli 1898 werd in Den Haag de Natio
nale Tentoonstelling Vrouwenarbeid ge
opend. De expositie, bedacht en georgani
seerd door vooruitstrevende dames. werd 
een mijlpaal in de emancipatie van de 
Nederlandse vrouw. Ze liet zien op hoe
veel terreinen vrouwen werkzaam waren 
en onder welke omstandigheden. Er was 
aandacht voor nieuwe beroepsmogelijk
heden in het onderwijs. in verzorgende 
beroepen en bij de overheid, maar ook 

voor de vaak ellendige werksituatie. thuis 

en buitenshuis, van vrouwen uit de arbei

dersklasse. 
War niet expliciet getoond werd, was het 
werkterrein van de huisvrouw. Alleen zij
delings kwam dir vrouwendomein aan de 

orde bij 'de dienstbodenkwestie'. 'de 
vrouw als opvoedster· of 'hygiëne·. Nu. 

een eeuw na dato, vult het Amsterdams 
HisLOrisch Museum dil hiaat op. ·Beroep 

Dit'nstbocie op cie lm1g over cie 
Pri11se11grach1 bij cie Spiegel

gracht. Aquarel van Hobbe 
Smith, 1862-1942. 

Huisvrouw' laat zien hoe het werk van 
de huisvrouw zich ontwikkelde en hoe 
in 100 jaar huishoudelijl<e taken zijn 

verschoven en veranderd. Ijkpunten zijn: 
1898, 1920-1940. 1950-1970 en 1998. 
·Huisvrouw· mocht clan geen betaald 

beroep zijn. het werk van huisvrouwen 

Kom weer eens kijken 

SX 

:a:.ll.��-1 § 

veranderde de afgelopen 100 jaar door 

technische en sociale ontwikkelingen net 
zo ingrijpend als dat op l<antoren en 

bedrijven. De tentoonstellingmakers laten 
die structurele veranderingen zien in 

Beroep Huisvrouw. 1898-1998. 

De grillen van 'mevrouw· 

Volgens cle gangbare opvatting was cle 
zorg voor woning, man en kinderen. kle

ding, voeding. kortom de huishouding. 
de taak van cle vrouw des huizes. LL'n 

eeuw geleden was huishoudelijk werk veel 
zwaarder clan nu. Kachels en fornuizen 

werden op kolen. tmf of hout g<'St()(>kl. 
waterleiding wa, nog een zeldza;unheid. 
vloerkleden mot•sten naar buiten v<11>r l'<'ll 
beurt met cle mattenklopper. het w,1,"·11. 
bleken en drogen van cle was duurde 
dagen. Hoe dat werk gedaan Wl'l'll. hing 
van de maat,ch<1ppeli_jke pn,itil' .il 
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1898-1998 
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zij11 Vlltll' l 'i.1S gt'SIPopl. 

De standsverschillen waren groot. 

WelgesteldL' vrouwen deden gel'n huis· 
houdl'lijk Wt'rk: daar hadden ZL' pt'rsonl'L'l 

voor. ML'L'Slal had ieder L'L'n L'igen la,tlc 
huiskned1l. clit'nstbode. lwk(kin). bt•llt'll· 
llll'IS_jl'. wasvrouw. l)e vrouw ,ks hut/.L'S 
1 r,1d vonral op .tls llrgani,,11 nr,· van lwt 
lumhlluclL•n. VL'rdl'r hit"ld c'L'n d,1nw 1.1rh 
be1.ig 111et vi�1lt.•� ttlleg:gen. ll'/.L'll l:'ll hPr· 
durl'll l:L'll _!!L'huwde vn1uw uit dl' 11ml 
dt>nkl.i,,e kt1n 1.1, h 111,·,·st.tl ,1lk,•11 ,·,·n 

dienstmeisje veroorloven. 'Mevrouw· 
werkte zelf mee in het huishouden. maar 
deed vooral het lichte werk. Een arbeiders· 
vrouw had weinig tijd beschikbaar voor de 

eigen huishouding, want vaak deed zij 

voor anderen huishoudelijk werk om het 
gezinsinkomen aan te vullen. Dochters 
hielpen dus vanzelfsprekend mee. ook als 
die zelf een 'dienstje' hadden of werkster 
buiten de deur waren. Wanneer het werk 
van moeders en dochters elders gedaan 

was. wachtte het eigen huishouden. Dan 
moest er opnieuw worden schoonge

maakt. gekookt en gewassen en versteld. 

En dat in vaak miserabele woningen. 
Verreweg de meeste meisjes en vrouwen 
die betaald werk deden. werkten bij 
iemand in de huishouding: als dienstbode. 
keukenmeid. wasvrouw of werkster. Dar 
zou tot omstreeks 1940 zo blijven. Voor 
jonge meisjes uit de arbeidersklasse en de 

kleine burgerij. die de periode tot hun 
huwelijk op een nette en nuttige manier 
moesten overbruggen. lag een dienstje 

voor de hand. Fabrieksarbeid deugde niet 

voor meisjes en als dienstmeisje konden 

ze vast wat opsteken voor hun toekomst 

als huisvrouw. Dienstbodes woonden vaak 

in: kost en inwoning waren clan deel van 
het loon. Zij werden min ot' meer 
beschouwd als huisgenoten. maar dat 
maakte hen wel des te athankelijker van 

hun ·mevrouw· en de andere gt•zinsleclen. 

De intern<.:' meisje, hadden eindeloze 

werkdagen en nauwelijks vrije tijd. Tot ver 

in de avond konden ze gebeld worden om 

nog even iets Ie doen. Zt' waren overgele

verd aan de grillt'n van hun ·mevrouwen· 

In de rijkere huishoudens waren ck ver· 

schillende taken verdeeld over meer per
sonet•bledl'n. lJe ,1rbe1clsomstancl1gheden 

warl'n hier v;1ak tl'b betl'r. ,11 kon JL' ollk 
hel'I wat te stt•ll,•11 hebbl'n nwl hl't ,tndl'rt' 
per,onL'L'I. 

Kookt t'lt>ctrisch! 
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De binnenplaats van Linde11-
gracht 240-242 rond 1900. 

in huis rond de eeuwwisseling alleen nog 
weggelegd voor welgestelden. in 1920 

waren bijna alle woningen in de stad op 
het nuts-nerwerk aangesloten. Amsterdam 
liep wat dit aangaat in Europa voorop. 
Sinds de gemeenre in 1898 het 70 jaar 
oude particuliere gasbedrijf had overge
nomen, was het aantal woonhuisaanslui
tingen op het gasnet snel opgevoerd. De 
Gemeente-Gasfabrieken propageerden 
naast gasverlichting ook het gebruik van 
ga� voor koken en ve1warming. De in 1899 
gevormde dienst Gemeente-Electriciteits
werken nam in 1915 de particuliere con

current Electra (uit 1890) over. Beide ener
giebedrijven voerden een zeer actieve 
propaganda en zochten sleed, naar 
nieuwe luepassingen. met name in het 
huishoudelijk gebruik. De voorsprong van 
het gasbedn_jr up het gebied van verlich

ting WC'rd door de schaarste aan goede 
,ll·Pnkool in de l:er,tP Werelduorlog teniet 
gl•cla.in lwt l'leklri�ch ltchl won hel van 
g.i�ltchl Ik 1,1ren clte volgden stonden 111 

her leken v.in lellP co11eu1Tentie 111 dP 

(,// 

f' 

I IJl\ 

huishoudelijke toepassing: DOE HET ELEC

TRISCH versus DOE HET MET GAS. 

Om de nieuwe apparaten te propageren. 
voerden de energiebedrijven een modern 

reclamebeleid. Met showrooms in de stad, 

tentoonstellingen en reclamefilms pro
beerde men de nieuwe apparaten aan de 
man te brengen. Beter gezegd: aan cle 

huisvrouw. want zij was het voornaamste 
doelwit van de propaganda-acties. Het eer
ste elektrische huishoudelijk apparaat 
clal algemeen ingang vond, was het strijk
ijzer. Het apparaat was relatief goedkoop 
en veel handiger clan zijn voorgangers. 
die op de kachel of het fornuis verhit 
moesten worden. De stofzuiger was een 
Engelse vinding uit 1901. (Nog steeds heet 
het ding daar /wover. naar de eerste produ-

Modd /<ilsmw (1.50 w,11.1, 111et 
u.111. "5 M. mHi-ki11k s11oer en 
steker") ,vc1s c/e guedkuupsle 

su!fiuig,•r dil' c/e /\111s1erc/a111se 
Grllll 'l 'JI 1,•-1:/ert ricil('ll S\Vt't°kl'll 
wr 1 decem/J<'I' 192.'i a,mbo

,kn. / 97.SU itll't'IIS oJ 111 h111u-

koop 1 ic11 t1t1t1111ik11 J 10. 11( 
20 tlllllllllkll /(llt,C _/ S.SO 

cent.) Amerikanen veranderden het bak
beest in een handzaam apparaar en al snel 
vond het zijn weg naar Nederland. Vanaf 
1922 werden ook in ons land stofzuigers 
geproduceerd. 
Het arbeidsintensieve wassen bleef veel 
langer bestaan. Slechts aarzelend versche
nen de eerste. peperdure, elektrische was

machines op de markt. Die maakten geen 
eind aan het handwerk, want het waren 
nog lang geen wasautomaten. Door een 
schoep onderin de trommel werd de was 
heen en weer gedraaid. Je moest er zelf 
heet water in doen, de was door de hand
wringer halen, spoelen en weer door de 
wringer halen. 
Op één gebied won de toepassing van gas 

overtuigend het pleit. Vanaf 1920 werd 
bijna overal waar de aanleg van het net dit 
mogelijk maakte op gas gekookt. Voor het 

sudde1werk hield de verstandige en zuini
ge huisvrouw echter wel het petroleumstel 
achter de hand. 

De keuken als bedrijf 

Iemand die haar huishouden niet goed 
organiseert, loopt eindeloos heen en weer. 

bukt onnodig en grijpt mis. Dat moer 
anders. zei de Amerikaanse huishoudkun
dige Christine Frederick. In The new l1011sc
keeping - efficiency studies in ho111e 111wH1ge111c11t 

(1913) paste zij de rationalisatie-ideeën uit 

de moderne Amerikaanse bedrijfskunde 
toe op het huishouden. Handelingen 

moesten makkelijker, sneller en minder 
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worden in een efficiënter ingerichte keu
ken. 'De denkende huisvrouw· (zoals de 
Nederlandse vertaling uit 1928 van Frede
ricks boek luidde) zou zo tijd en energie 
besparen. Dat was geen luxe in een tijd 
waarin de hulp van een dienstboek 
schaarser werd. En het was haalbaar door 
nieuwe technische vindingen. De gewon
nen tijd kon de huisvrouw a:111 het gezin 

besteden en aan verdere scholing op huis

houdelijk gebied. 
Zowel in Duitsland als in Nederland had

den de i\nwrik.1anse opv;11tinge11 grote 
invloed. In 1 9 1 8  was er l'L'll grn,,t woning
tekort. Om aan de IJl'huelie te voldoen 

moesten zu·n 60.000 woningen gL•bouwcl 
worden. Het rijk zag in d,11 snl'I l'n gol'cl-

koop bouwen van belang was en stelde 
da;1rvoor een omvangrijk budget beschik

baar. Een geschikt moment dus voor 

experimenten. 
Amsterdam. waar de woningnood heel 
hoog was. maakte binnen het algemeen 

be kid haar eigen plannen. De eerste wijk 
die hypermoderne keukens kreeg was 

l.andlust. het vooroorlogse deel van Bos 
en Lommer ten oosten van de Admiraal 
de Ruijterweg. WoningbouwVl'reniging 
Het Westen liL't er de principes van het 

Nieuwe Bouwen in pr;1ktijk brengen: 
ruim baan voor 1.011. licht en lurht1 Uit 
rl'sultl'erde in npl'n blokken. pl;lltt' d,1kl'n 
(minder schaduw!. l'n grntl' r;1111e11 llll't 
111odenw. smallc> st,1ll·n kozijnen. Ik 

woningen hadden een uitgekiende platte
grond, waarin de keuken de kroon spande. 
De ontwerper was J.W. Janzen. die in 1929 
al de Holland-keuken had ontworpen. Hij 
had zich laten inspireren door de rationele 
Fra11kfi11ter Kiiche. waarvan er tussen 1926 
en 1930 Liefst 10.000 waren geplaatst in de 
nieuwbouww·ijken van Frank.fort. Janzen 

besteedde in zijn ·rationele keuken' veel 

aandacht aan verlichting en ventilatie. 
Ook tijdsbesparing vond hij belangrijk: 
aanrecht, gootsteen en fornuis werden zo 
geplaatst dat de huisvrouw weinig heen en 
weer hoefde te lopen. Voor de tentoonstel
ling is zo'n originele Janzen-keuken 
gedeeltelijk herbouwd. 

Nog geen twee uur buiten 

In de jaren vijftig speelden alleenstaanden 
en homoseksuelen, die er natuurlijk wel 
waren. nauwelijks een rol in het denken 
van de overheid en de middenstand. Cen
traal stond het gezin van man. vrouw en 
kinderen. de hoeksteen van de samen
leving. De maatschappelijke en economi

sche wederopbouw richtte zich op het 
gezin. zoals ook blijkt uit het motto 

"Gezinsherstel brengt volksherstel". Moe 
der de vrouw was het hardwerkende cen
trum van dit kleine universum. Zij sloofde 
in en om het huis. terwijl haar man buiten 

de deur de kost verdiende. Nog geen twee 
procent van de gehuwde vrouwen werkte 
buitenshuis; huisvrouw- en moederschap 
kwamen op de eerste plaats. Vrouwen die 
trouwden - wat toen vanzelfsprekend was 

- werden vrijwel automatisch ontslagen. 

of ze voelden zich gedwongen zelf ontslag 

re nemen. Wie al dan niet vrijwillig onge

trouwd bleef. ontkwam echter niet aan de 
zorgplicht: zij werd geacht thuis te blijven 
wonen en voor de ouders te zorgen. 
Betaalde hulpen in de huishouding waren 
zl'ldzamer dan voor de oorlog. Werksters 
voor een bepaald aamal uren vervingen de 
dienstmt•isjes-voor-hele-dagen. maar voor 

velen waren ook die re cluur. Trouwens. 

wie woonde nog zo groot dat er ruimte 
wa, voor een inwonende hulp'1 De men,
krarht werd nwer en meer verdrongen 

door elekt ri,che apparatuur. Zumighe1cl 
stond claarbi.1 nog steecb voorop: veel 

vrouwen maaktl'll zelf kll'ren op cll' naa1-
111,1rhi1w l'll op dl' net ge111t roduceerck 
brl.'i111.ich1m•. 1 Jat pastl' nnk 111 hl't knus"' 
lamihell'ven van <hl' t 1_1cl . llll't d,111wshla
Lil'n vul n,1.11-. lll'l'I· l'n h<lrduurp,11 rnnl'n 

··Ph11I11 ' ·  1Ili11 ,prl'1d1 )!l'Z,·IIIghl'1cl" 1,,a, 
l'L'n rl't l.1111l'il'u, v,111 cil' l.11111>1•11t,1bnl'k uil 

l· 1mlht >Vl'll Ik vvrkt >np v.in l,11111w11 \,, . i, 

(> I <>u, \m,1t1d.1111111.1,11 1  ,,, .. ,, ... 



een belangrijke pijler voor het concern. 
maar huishoudelijke apparatuur nam 

een steeds grotere plaats in. Daarom liet 

Philips in 1964 onderzoek doen naar het 
werk van de huisvrouw. Wat deed ze 

wanneer en hoe? Welke hulpmiddelen 

gebruikte ze? Had ze plezier in haar 

werk? Her Nederlands Instituut voor Psy
chologisch Onderzoek voerde het onder

zoek uit. Het uitvoerige rapport uit 1966 
biedt een schat aan informatie over de 
clagvulling en de taakuitvoering van 1800 
Nederlandse huisvrouwen in de vroege 
jaren zestig. Het doel van het onderzoek 
was "haar taak te verlichten en te veraan
genamen" en Philips zou de middelen 

daarvoor kunnen verstrekken. 
De werkweek nam ruim zes dagen in 
beslag. Van maandag Lot en met vrijdag 
besteedden de huisvrouwen gemiddeld 

1,L 

'l'a,p1•r11er. vollomr/ 111 Jllh 19X2. /11etl1 
l'Wlt1_/' /1,·1 dllk VWl l<usl.rnhurg<'l'Sll'<JUI 2ïï 

z1c/11 op de 11cl1lt'l'kwllrn 111111 / knd rik de 

K,•vser,rrn,11 ,m.:w 1<111> Mc,,IJ!mwm ,rhre�r 
lil 11ki11/1t'I / 9/i.'! t'l 'll lllll'lll'lï,1(1' <'Il l't'llll<lkeliJ· 

k,· 1<whcl11 l il!!.. 11arl,11 hel m11.<1·11111 1111 W<'l'k 
/wil ,1,1111!.rkot'/11 "/ t Ik l>11urvrnu\\' 1, vwz 

1,,,1 11'/>t' dal l11'1'1 pre,,.., 1111111 p/,11111,•s 1>11 

'"'""' ( 1 I., j>lll'ISI ,.,, '""' 1111k kt'lffl.l!. tl, 
,·un1t•11 ,•11 l1t'f ho11rw1•rk f 

Een P. W. Janzen•keuken in 
Charlotte de /Jourbonstraat 34, 

gefotografeerd rond 1981, 
kort voordat de keuken werd 

vervangen. Bij de bouw van de 

wijk Landlust �iet vooroorlogse 

deel van Bos en Lommer) was 

dit een hypennoderne, efficiënt 

ingerichte keuken. 

91/
i 

uur aan hun taak. op 
zaterdag een uur minder 
en op zondag doorgaans 
41/

i 
uur. Doordeweeks 

kostte de verzorging van 
de maaltijden de meeste 
tijd (2 ½ uur per dag), was
sen en naaien twee uur, 
schoonmaken en onder
houd van het huis een 
kleine twee uur. Aan tele
visie, radio of grammo
foon werd minder dan een 
uur besteed. Lezen en spel
letjes doen stonden onder
aan met gemiddeld tien 
minuten per dag. 

Verschillende dagen hadden hun eigen 
karakter: maandag was wasdag, vrijdags 
kreeg het huis een grote beurt. Opvallend 
is hoe weinig de huisvrouw buiten kwam: 
gemiddeld maar 115 minuten. Ongeveer 
de helft hie1van werd doorgebracht met 
het begeleiden van de kinderen naar en 
van school. clubs ofve1jaarclagen en met 
het doen van boodschappen. 

Gewoon is anders dan vroeger 

De begrippen ·huishouden' en 'huis

vrouw· hebben anno 1998 een andere 

inhoud en betekenis gekregen. De diver
siteit in soorten huishoudens is veel groter 
geworden. Veel mensen wonen alleen of 
hebben een lat-relatie (living c1parr rogrrhrr). 

Anderen zijn gescheiden en delen hun huis 
alleen met kinderen. En in diverse steden 

zijn woongemeenschappen waar mensen 
in meerdere of mindere mate het huishou

den delen. Meer clan ooit tevoren kunnen 
mensen uitkomen voor hun seksuele voor

keur; homo- en Iesbo(echt)paren zijn geen 
bijzonder verschijnsel meer. Doorgaans 

doet ook bij hen de ene partner meer in 

het huishouden clan de andere. 
En clan zijn er natuurlijk nog de gezinnen. 
al zijn die nu over het algemeen kleiner 
clan vroeger. Steeds meer getrouwde vrou
wen werken buitenshuis en doen de huis
houding erbij. Mannen namen een deel 
van het huishoudelijke werk op zich. maar 
nog altijd besteden zij daaraan minder tijd 
clan hun echtgenotes. Door technische vin
dingen en maatschappelijke veranderingen 
werd het huishouden minder arbeidsinten
sief. Een keer per week het hele huis stof
zuigen is mooi, de rest doen we snel met 
de kruimelzuiger. De zilveren lepels en 
vorken poetsen we hooguit eens per j,1ar. 
voor de kerstmaaltijcl. Doordeweeks gaat 
het roestvrijstalen bestek de vaatwasser in. 
Het 'beroep huisvrouw' werd minder vast 
omlijnd , Omdat de leef- en werkwereld van 
huisvrouwen in veel opzichten fundamen-
teel is veranderd. ■ 

Drs. A.C. Brinkgreve is historica en samenstelster 
van de tenloonstelling 'Beroep Huisvrouw·. 
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