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Met het vertalen van het artikel Seksistische arbeidsdeling, een kritische blik op de feministische 

theorievorming sinds de nieuwe vrouwenbeweging, proberen we net als bij het stuk Nederland in 

Nood aansluiting te vinden bij discussies binnen de autonome Beweging van Tachtig over 

vrouwen en arbeid. We hebben gekozen voor het stuk van Claudia Eichhorn omdat het een 

overzicht biedt van de ontwikkeling van de feministische theorievorming sinds de jaren ’70. 

Het is een Duits artikel en het haalt vele Duitse voorbeelden en publicaties aan. We zien dat 

echter niet als een handicap omdat we van mening zijn dat de Nederlandse discussie, voor zo-

ver die ons in de context van de beweging van de jaren ’80 heeft bereikt, voor en groot deel 

door de Duitse is beïnvloedt. Ook het boek “De macht van de vrouwen en de omverwerping 

van de maatschappij”, geschreven door Mariarosa dalla Costa, dat begin jaren ’70 in Duitsland 

breed bediscussieerd werd verscheen volledig vertaald in het blad Internationale Korrespon-

dentie, 6e jaargang nr. 2, april/mei 1975. (Zie ook de Hydra-site).  

In de jaren ’80 werden thema’s als “patriarchaat en imperialisme”, “bevolkingspolitiek”, 

“huisvrouwisering van de arbeid” en “gen-technologie en voortplantingstechnologie” breeduit 

in de autonome beweging bediscussieerd. Dit voornamelijk aan de hand van Duitse publicaties 

die geheel of gedeeltelijk vertaald werden. De tekst De proletariër is dood. Lang leve de huis-

vrouw? van Claudia von Werlhof is daar een voorbeeld van, maar ook het artikel Patriarchaat 

en accumulatie op wereldschaal van Maria Mies, verschenen in het blad De Zwarte. Het congres 

Solidariteit en Verzet in Arnhem 1987 heeft een belangrijke rol gespeeld in het onder de aan-

dacht brengen van radicaal feministische theorievorming, maar belangrijker is wellicht het en-

thousiasme geweest over de succesvolle acties van de feministische guerrillagroep Rote Zora in 

Duitsland. Zo sprak m.n. de brandaanslagen tegen winkelketen Adler, uit solidariteit met de 

stakende arbeidsters bij Adler in Zuid-Korea tot de verbeelding van velen. Maar dat geldt ook 

voor de militante acties tegen technologieparken en bijv. het Humangenetisch Institut Münster. 

Uitgebreide verklaringen werden vertaald en vonden ook hun weg naar Nederlandse bewe-

gingsbladen. Een goed voorbeeld uit het verleden van de verbinding tussen theoretische uit-

gangspunten en reële bewegingen.  

Het debat over vrouw en arbeid bloedde begin jaren ’90 dood. De aandacht voor economische 

thema’s verflauwde en verschoof richting psychoanalyse, individualiteit, subjectiviteit en de-

constructie. Het waren de jaren van het postmodernisme en het cyberfeminisme waarin vrou-

wen zich nieuwe technologieën juist toe-eigenden. Belangrijke namen in dit verband waren: 

Rosi Braidotti, Judith Butler en Donna Harraway. De namen Maria Mies en Mariarosa dalla 

Costa doken in deze periode weer op in het kader van het eco-feminisme.  

Het thema (internationale) arbeidsdeling keerde na een decennium weer terug in het kielzog 

van de andersglobalisten. M.n. de effecten van de globalisering voor vrouwen stonden centraal, 

waarbij Eichhorn de kritische kanttekening plaatst dat de term feminisering als sleutelbegrip 

met allerlei thema’s wordt verbonden, zodanig dat de betekenis ervan eigenlijk zoek raakt.  

Eichhorn lijkt zelf erg enthousiast over de bijdrage van Empire aan het debat over vrouw en 

arbeid. M.n. Michael Hardt heeft hierin een cruciale rol gespeeld. De introductie van begrippen 

als immateriële en affectieve arbeid, als zijnde hegemoniale vormen van arbeid en productie, 

noemt ze zelfs een verlate overwinning in de discussie over een ander begrip van arbeid. Op-

merkelijk is dat bij het concept “immateriële arbeid” ook sprake is van een toe-eigening van 

nieuwe (informatie- en communicatie-)technologieën en productiemiddelen. Een ontwikkeling 

die Hardt en Negri een groot subversief potentieel toedichten. Immateriële en affectieve arbeid 

brengen immers ook sociale netwerken voort en vormen van maatschappelijke organisatie. 

Waar Negri en Hardt m.n. in geïnteresseerd zijn is 1) de veranderlijkheid van het begrip arbeid 
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en hoe het door conflicten historisch wordt bepaald, en 2) in het coöperatieve aspect van de 

immateriële arbeid die volgens hen niet meer van buitenaf wordt opgelegd en geactiveerd, 

maar immanent is aan deze vorm van arbeid zelf. Mensen hebben anderen nodig om waarde te 

kunnen produceren, maar dit hoeft niet meer per sé het kapitaal te zijn met zijn capaciteiten 

om de productie te coördineren. Hieruit trekken Negri en Hardt de conclusie dat de immateri-

ële arbeid het potentieel levert voor een vorm van spontaan en elementair communisme en dat 

het kapitaal steeds meer een parasitair karakter aanneemt.  

Zo zijn we via het feministische debat teruggekeerd bij het immanentie-begrip, dat ook zo’n cru-

ciale rol speelde in het Spinoza-artikel. Maar belangrijker nog is de waarschuwing van Eich-

horn aan het eind: “Met het samenvallen van productie en reproductie dreigt de eis aan vrouwen om 

als vanouds de dagelijkse zorg voor de in verschillende huishoudelijke structuren levende mensen te 

organiseren en te garanderen, volkomen buiten het zicht te geraken. Voor een feministische theorie en 

praktijk moet het verhinderen van deze verhulling daarom centraal staan. Het gaat er om het voortbe-

staan van de seksistische arbeidsdeling zichtbaar te maken zonder simpelweg van een eenduidige con-

tinuïteit van de machtsverhoudingen uit te gaan.” Met het oog op komende bijdrages aan de femi-

nistische theorievorming, zien we dat dan ook als een cruciale opgave. 
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Vrouwenarbeid, vrouwelijke reproductiear-

beid, huishoudelijke arbeid, vrouwelijk ar-

beidsvermogen etc., waren en zijn trefwoor-

den die (in de Bondsrepubliek) de discussie 

over de specifieke positie van vrouwen in 

het kapitalisme begeleiden. Naast de strijd 

tegen het verbod op abortus en de daarmee 

verbonden eis van seksuele en geslachtelijke 

zelfbestemming, stond van begin af aan de 

kwestie van door vrouwen verrichte betaal-

de en onbetaalde arbeid en de betekenis 

daarvan voor de instandhouding van de pa-

triarchale en kapitalistische uitbuitingsver-

houdingen in het centrum van de discussie.  

In de al decennia lang aanhoudende feminis-

tische debatten over vrouwen en arbeid zijn 

enkele opvallende verschuivingen te zien. 

De jaren ’70 werden bepaald door het zgn. 

huishoudelijke arbeidsdebat, toegespitst op 

de eis: “loon voor vrouwenarbeid”. Hier 

werd voor het eerst de scheiding van pro-

ductie en reproductie, en sowieso de focus op 

het reproductieniveau, als analytisch instru-

mentarium voor de feministische theorievor-

ming ontwikkeld en werden vele van de tot 

op de dag van vandaag dominante gemeen-

plaatsen uitgewerkt.  

In de jaren ’80 werd de discussie beheerst 

door het zgn. subsistentie-debat, waarmee 

ook de internationale dimensie van de ar-

beidsdeling in het vizier kwam. De jaren ’90 

daarentegen werden gedomineerd door de 

discussie over de deconstructie van de cate-

gorie “sekse”. Enkele tijdschriftartikelen en 

boekprojecten daargelaten, bleven eerdere, 

als economisch te typeren thema’s, ver bui-

ten het gezichtsveld. Pas eind jaren ’90 is er 

in het kader van de zgn. globaliseringsdis-

cussie weer sprake van een bredere discussie 

over het thema arbeidsdeling.  

 

Huishoudelijke arbeid – I 
 

Het debat over de huishoudelijke arbeid 

werd (in de BRD) in belangrijke mate aan-

gezwengeld en beïnvloedt door de Italiaanse 

“Loon voor huishoudelijke arbeid”-

beweging (vgl. Wolf-Graaf 1981: Dokumen-

tationsgruppe 1978). In 1973 verscheen de 

tekst “De macht van de vrouwen en de om-

verwerping van de maatschappij”, geschre-

ven door Mariarosa dalla Costa in het Duits 

(2). Dalla Costa’s positie moet in de context 

van het operaisme begrepen worden, waar-

binnen ook de eis van een gegarandeerd mi-

nimum-inkomen werd ontwikkeld. De be-

langrijkste denkrichting van het operaisme s 

de weigering van alle vormen van arbeid die 

door het kapitaal worden uitgebuit, zowel 

loon- als huishoudelijke arbeid. 

Het boek werd in brede feministische kring 

bediscussieerd en op vele plaatsen ontston-

den “loon voor huishoudelijke arbeid”-

groepen. Huishoudelijke arbeid werd hier als 

arbeid van vrouwen beschreven die welis-

waar niet door de loonvorm wordt bepaald, 

maar er toe dient de menselijke arbeids-

kracht en de productieverhoudingen iedere 

dag weer voort te brengen. Ook werd een 
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direct verband gelegd tussen de achterstel-

ling van vrouwen op de arbeidsmarkt en de 

dominante arbeidsdeling in het gezin. Daar-

mee werd aangetoond dat beide aspecten 

elkaar wederzijds veronderstellen en stabili-

seren.  

Desondanks was de eis “loon voor huishou-

delijke arbeid” van begin af aan zeer om-

streden. De voorvechtsters zagen het als een 

verbinding tussen antikapitalistische en an-

tiseksistische strijd en als mogelijkheid tot 

veralgemenisering van de beweging volgens 

het motto van Dalla Costa dat “alle vrou-

wen huisvrouwen zijn” (Dalla Costa 1973, 

27).  

De tegenstandsters daarentegen wezen er 

steeds op dat loon voor huishoudelijke ar-

beid de seksistische arbeidsdeling juist in 

stand houdt en uiteindelijk zowel de loonar-

beidsverhouding alsook de patriarchale 

huishoud-structuren bekrachtigd.  

Naast en dwars door deze discussie heen, 

draaide een deel van het debat over de huis-

houdelijke arbeid ook om de vraag of en op 

welke manier huishoudelijke arbeid waarde-

vormend zou zijn. Niet in het minst ging het 

er daarbij om huishoudelijke arbeid te inte-

greren in een aan het marxisme georiënteer-

de kritiek van de politieke economie.  

Uit de visie op de strijd van de vrouwenbe-

weging als een maatschappelijke deelstrijd 

sprak vooral een kortzichtig en economis-

tisch begrip van bevrijding, volgens welke 

alle andere maatschappelijke tegenstellin-

gen, met name de verhouding tussen man-

nen en vrouwen en de seksistische arbeidsde-

ling, als tweederangs werden gezien ten op-

zichte van het centrale maatschappelijke 

antagonisme, dat zich in de loonarbeidsver-

houding zou manifesteren. D.m.v. een soort 

omkering van de deelstrijd-these, probeer-

den enkele protagonisten van het huishou-

delijke arbeidsdebat op basis van de waarde-

theorie te bewijzen dat de door vrouwen 

verrichte reproductiearbeid de onzichtbare 

basis vormt waarop de accumulatie van het 

kapitaal steunt.  

De eerste pogingen om huishoudelijke ar-

beid historisch te situeren passen ook in dit 

schema. Gisela Bock en Barbara Duden 

(1977) o.a. lieten in hun bijdragen voor de 1e 

Berlijnse zomeruniversiteit voor vrouwen in 

1976,  “Arbeid uit liefde, liefde uit arbeid”, 

zien dat huishoudelijke arbeid geen over-

blijfsel uit vervlogen tijden is, maar een re-

latief nieuw historisch fenomeen. Ze brach-

ten naar voren dat de scheiding tussen de 

productie- en de reproductiesfeer zich pas in 

de eerste helft van de 20ste eeuw, met de ves-

tiging van het burgerlijke gezin als de domi-

nante vorm van huishouden, heeft voltrok-

ken. Ze beschrijven dit als een meerdere eeu-

wen durend gewelddadig onteigeningsproces 

dat voorlopig is uitgemond in een model van 

vermaatschappelijking dat vaak als fordis-

tisch wordt aangeduid. Voor het huishoude-

lijke arbeidsdebat vormt dit proces het uit-

gangspunt.  

Het fordistische vermaatschappelijkingsmo-

del, met zijn scheiding in een zichtbaar, be-

taald en met het mannelijk geslacht verbon-

den arbeidsdomein en een onzichtbaar, pri-

vaat, onbetaald en aan het vrouwelijk ge-

slacht toegewezen gezinsdomein, vormt vol-

gens Bock en Duden het voorlopige hoogte-

punt van de seksistische arbeidsdeling.  

Terugblikkend kan worden vastgesteld dat 

het huishoudelijke arbeidsdebat juist aan 

belang won op het moment dat het fordisti-

sche vermaatschappelijkingsmodel in een 

crisis terecht kwam. De aanval op de schijn-

baar zelfregulerende en tot dan toe van poli-

tieke conflicten gevrijwaarde terreinen als 

gezin, huishouden, seksualiteit etc., m.a.w. 

de specifieke modi van de reproductie, heeft 

deze crisis alleen maar verergerd en het uit 

elkaar vallen van de fordistische rangschik-

king van de geslachten een nieuwe dyna-

miek verleend.  

Toch bleef het huishoudelijke arbeidsdebat, 

dat in grote mate aan de politisering van de 

“privé-sfeer” heeft bijgedragen, zoals de 

vrouwenbeweging zich dat ook ten doel had 

gesteld, verreweg gefixeerd op de onder vuur 

liggende modi van de fordistische vermaat-

schappelijking. Zodoende had het te weinig 

oog voor haar ruimtelijke beperktheid als 

voor haar tendentiële erosie.  
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Subsistentie-arbeid 
 

Deze blinde vlek  in de feministische theorie-

vorming werd opgevuld door het zgn. sub-

sistentie-debat, die ook als de Bielefelder-

theorie bekend werd, genoemd naar de uni-

versiteit waaraan deze ontstond.  

De theorie werd ontwikkeld en gepropa-

geerd door een groep ontwikkelingssociolo-

gen. M.n. Maria Mies, Claudia von Werlhof 

en Veronika Bennholdt-Thomsen. Ze ver-

bonden hun overwegingen en bevindingen 

m.b.t. de arbeidsverhoudingen in de 3e we-

reld met de centrale these van het huishou-

delijke arbeidsdebat. Tegelijkertijd bekriti-

seerden ze het feit dat het huishoudelijke 

arbeidsdebat teveel op heersende structuren 

in de kapitalistische metropolen gefocust 

was, wat volgens de Bielefelder in een euro-

centrisch perspectief resulteerde.  

Als centrale these schoven ze de subsistentie

-productie naar voren, die zowel de zelfvoor-

zienende productie van keuterboeren in de 

periferie als de arbeid van huisvrouwen in de 

kapitalistische centra omvatte. Het begrip 

“subsistentie-arbeid” werd zeer ruim opge-

vat en omvatte naast alle denkbare produc-

tievormen gebaseerd op gebruikswaarde, 

ook bepaalde vormen van arbeid gebaseerd 

op marktwerking en op ruilwaarde, zoals 

sporadische loonarbeid, kleine agrarische 

productie bestemd voor de ruil, klein hand-

werk, maar ook prostitutie.  

Gezien vanuit het perspectief van deze theo-

rie, is het fundamentele kenmerk van het 

kapitalistische systeem niet de toe-eigening 

van het meerproduct in de vorm van meer-

waarde, maar de uitbuiting van de subsis-

tentiearbeid in het algemeen en de uitbui-

ting van het biologisch gedefinieerde, van 

het vrouwelijk vermogen tot baren afgeleide 

arbeidsvermogen in het bijzonder.  

De uitbuiting van deze vormen van arbeid 

komt – geheel analoog aan de interpretatie 

in het huishoudelijke arbeidsdebat – naar 

voren als de “verborgen basis” van de loon-

arbeid en de kapitaalsaccumulatie. Ze is zo-

wel voorwaarde als bron.  

De aanhangers van de subsistentietheorie 

knopen aan bij de these van de voortgezette 

oorspronkelijke accumulatie die door Rosa 

Luxemburg is ontwikkeld in samenhang 

met haar imperialisme-analyse. Luxemburg 

ging er vanuit dat het kapitalisme “voor 

zijn voortbestaan en verdere ontwikkeling, 

niet-kapitalistische productievormen als zijn 

omgeving” nodig heeft (Luxemburg 1981 – 

316). Een niet-kapitalistisch achterland dat 

geannexeerd kan worden. I.t.t. de aan de 

imperialisme-theorie van Luxemburg ten 

grondslag liggende these van de neenstor-

ting van het kapitalistische systeem, zien 

Mies, Werlhof en Bennholdt-Thomsen in de 

uitbuiting van vrouwen en de subsistentie-

productie een onuitputtelijk reservoir waar-

mee de kapitalistische accumulatie zich 

voedt.  

De aantrekkingskracht die de subsistentie-

theorie niet alleen op de feministische dis-

cussie, maar ook op grote delen van auto-

noom-links heeft uitgeoefend, heeft zeker te 

maken met het feit dat er een directe verbin-

ding tussen de strijd van vrouwen in de ka-

pitalistische metropolen en de armen in de 3e 

wereld kon worden gelegd.  

De subsistentie-theorie geeft ten slotte, met 

de these van de huisvrouwisering van de ar-

beid, ook een antwoord op de crisis van de 

industriële loon-arbeid – zoals die zich in de 

kapitalistische metropolen vooral uit in 

massa-werkloosheid en een toename van 

precaire arbeidsverhoudingen – en geeft de 

zich aftekenende veranderingen een naam. 

Zo heeft Claudia von Werlhof in haar veel 

besproken artikel “De proletariër is dood. Le-

ve de huisvrouw?” de onbetaalde, affectieve, 

flexibele en 24 uur beschikbare huishoudelij-

ke arbeid tot model van de arbeid binnen 

het kapitalisme überhaupt verklaard en een 

veralgemenisering van de verhuis-

vrouwiseerde arbeidsverhoudingen voor-

speld (Werlhof, 1983).  

Hoewel de these van de huisvrouwisering 

van de arbeid zich vooral op een verscher-

ping en toespitsing van de uitbuitingsver-

houdingen concentreerde, diende de door 

vrouwen verrichte arbeid, de bijzondere 

“vrouwelijke object-relatie tot de na-
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tuur” (Mies, 1983 – 169), tegelijkertijd ter 

fundering van een “op de principes van sub-

sistentie en regionaliteit” (Mies 2001 – 180) 

gebaseerd bevrijdingsconcept. Eerst impli-

ciet, later ook expliciet. Als Maria Mies in 

een in 2001 verschenen artikel beweert dat 

datgene wat 20 jaar geleden in de subsisten-

tie-theorie over de “samenhang tussen de 

uitbuiting van de verhuisvrouwiseerde vrou-

welijke arbeidskracht en de kapitaalsaccu-

mulatie” geschreven werd, “juist nu zijn ei-

genlijke relevantie” laat zien (Mies 2001 -

170), dan klinkt dit vooral als de constructie 

van een eigen orthodoxie in de oren.  

Voor zover de Bielefelder-theorie vandaag 

nog geldt als een belangrijke feministische 

economie-kritiek, zegt dit meteen iets over 

het grote gebrek aan feministische discussies 

in de jaren ’90. Met de focus gericht op de 

filosofisch gemotiveerde deconstructie van 

de sekse-categorie en de vaak daarmee ver-

bonden oriëntatie op ethisch gemotiveerde 

bevrijdingsprojecten, was een verdere ont-

wikkeling van de discussies over de seksisti-

sche arbeidsdeling feitelijk geblokkeerd. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat een reeks 

thesen uit de subsistentie-theorie opnieuw in 

de feministische globaliserings-discussie op-

duiken.  

 

Feminisering van de arbeid 

 
De globalisering is de afgelopen 5 jaar ook 

onderwerp van feministische discussie ge-

worden (bijv. Wichterich ’98; ProKla ’98; 

Beiträge 1998; Hess/Lenz (red.) 2001; ÖZP 

2001; Holland-Cunz 2003). Tot nu toe pre-

senteerde het debat zich in de eerste plaats 

als een poging om de effecten van het globa-

liseringsproces voor vrouwen bloot te leggen 

en een feministische blik op de actuele ver-

anderingen te ontwikkelen.  

Er bestaat grote overeenstemming over het 

feit dat vrouwen daarbij niet a priori als 

verliezers gezien moeten worden, maar dat 

ook de handelingsperspectieven die zich mo-

gelijk in het kielzog van de veranderingen 

aandienen in kaart gebracht moeten wor-

den. Dat het meestal bij dit postulaat blijft 

is niet zo verwonderlijk. Het gaat er mo-

menteel vooral om een begrippenkader te 

ontwikkelen om de tendensen te kunnen be-

schrijven en ordenen die tegen de achter-

grond van de ervaringen met het fordisti-

sche vermaatschappelijkingsmodel vaak te-

genstrijdig lijken.  

Daarbij is de term “feminisering” tot een 

soort sleutelbegrip voor het begrijpen van 

de transformatieprocessen gepromoveerd. 

Het is in allerlei verbindingen aan te treffen: 

feminisering van de werkgelegenheid, femi-

nisering van de arbeid, feminisering van de 

armoede of feminisering van de aansprake-

lijkheid. Het begrip moet er vooral van ge-

tuigen dat het met name vrouwen zijn die 

gebukt gaan onder de effecten van de econo-

mische herstuctureringen. De strategieën 

van de kapitaalsaccumulatie zouden het in 

toenemende mate op hen gemunt hebben en 

hen er toe dwingen om steeds weer nieuwe 

overlevingsstrategieën te ontwikkelen. Als 

voorbeelden worden hier bijv. de structurele 

aanpassingsprogramma’s van het IMF en de 

Wereldbank aangehaald, het instellen van 

vrije exportzones in 3e wereldlanden, de uit-

breiding van deeltijdwerk die geen bestaans-

zekerheid biedt en de afbraak van de verzor-

gingsstaat in de voormalige fordistische me-

tropolen. 

Tegelijkertijd raken in het feminiserings-

begrip verschillend gerichte ontwikkelingen 

en processen met elkaar vermengd. Ten eer-

ste verwijst het slechts naar een toename 

van bepaalde fenomenen. Bij voorbeeld als 

er met “feminisering van de armoede” gewe-

zen wordt op een groei van armoede onder 

vrouwen of op een gestegen armoede-risico 

voor vrouwen.  

Ten tweede leidt het gebruik van de term 

tot het overbrengen op vrouwen van levens-

omstandigheden die tot nu toe niet ge-

slachtsspecifiek bepaald of juist met het 

mannelijk geslacht verbonden waren. Bij 

voorbeeld als er over de “feminisering van 

de werkgelegenheid” wordt gesproken, om 

daarmee de getalsmatige dominantie van 

vrouwelijke arbeidskrachten in werkvelden 

aan te duiden die voorheen door mannen 
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gedomineerd werden of minder geslachtsspe-

cifiek gesegmenteerd waren.  

Ten derde leidt het er toe dat omstandighe-

den die tot nu toe specifiek voor vrouwen 

golden, nu veralgemeniseerd worden. Dit 

aspect komt met name m.b.t. de 

“feminisering van de arbeid” naar voren, als 

daarmee wordt verwezen naar de toename 

van geprecariseerde, geïnformaliseerde of 

andersoortige arbeidsverhoudingen die de 

bestaanszekerheid niet garanderen. Hetzelf-

de geldt voor het dalende loonniveau. In dit 

perspectief bezien verschijnt de globalisering 

als universalisering van voorheen seksistisch 

gesegregeerde arbeidsverhoudingen. De ge-

lijkenis met de these van de huisvrouwise-

ring van de arbeid, zoals ontworpen in de 

Bielfelder-theorie, dringt zich op. Feminise-

ring heeft in deze contexten het begrip 

“huisvrouwisering” alleen maar vervangen.  

Ten slotte wordt met het begrip 

“feminisering” ook een specifieke verande-

ring van de sociale verhoudingen zelf gearti-

culeerd. Er wordt m.a.w. een nieuwe kwali-

teit van de arbeidsverhoudingen en de sek-

sistische arbeidsdeling gesuggereerd, zonder 

deze direct te benoemen. “Feminisering” is 

dus een uiterst veranderlijk begrip, die het 

mogelijk maakt in het debat tussen meerde-

re polen te laveren. Het kan voor vernieu-

wingen staan, maar net zo goed voor 

“Verelendungs”-vertogen; het kan modifica-

ties en diversificaties inhouden, maar net zo 

goed homogeniseringstendensen suggereren.  

In zekere zin wordt in het feministische glo-

baliseringsdebat – in aanvulling op de ver-

schillende feminiseringsthesen – veel gespro-

ken over een toenemende ongelijkheid onder 

vrouwen en zelfs over een toenemende pola-

risering tussen vrouwen.  

De min of meer vergelijkbare levensomstan-

digheden van vrouwen in de fordistische me-

tropolen, hebben in de westerse vrouwenbe-

weging van de jaren ’70, het idee dat de  pa-

triarchale structuren wereldwijd relatief de-

zelfde zijn, ondersteund. Ook in de subsis-

tentie-theorie, die de verschillende levens- 

en arbeidsomstandigheden van vrouwen 

herleidde tot het model van de huishoudelij-

ke arbeid, werden de verschillen tussen 

vrouwen uiteindelijk altijd als uitdrukking 

van het zelfde patriarchale paradigma waar-

genomen en daarmee dus genivelleerd.  

Pas door de kritiek van “zwarte” vrouwen 

op het “witte middenklasse-feminisme”, de 

discussies over de verhoudingen tussen sek-

sisme, racisme en klassenheerschappij ener-

zijds, en anderzijds het in twijfel trekken 

van de categorie “geslacht”, als een aan de 

vermaatschappelijking voorafgegane enti-

teit, wordt het geslacht nu in de regel als een 

relationele en door andere categorieën door-

drongen constructie opgevat en wordt sek-

sisme als een onderdeel van complexe maat-

schappelijke verhoudingen in zijn specifieke 

verschijningsvormen en effecten bediscussi-

eerd. 

Als er heden ten dage toenemende verschil-

len tussen vrouwen geconstateerd worden, 

kan dat – zeker tegen de achtergrond van 

het in de jaren ’90 gewoon geworden additi-

onele gebruik van “ras, klasse en geslacht” – 

er op wijzen dat racistische, en ook klassen-

specifieke in- en uitsluitingspraktijken t.o.v. 

seksistische uitbuitingsverhoudingen aan 

betekenis hebben gewonnen. Ook wijzen uit-

spraken over een sociale en etnische overlap-

ping van de seksespecifieke arbeidsdeling in 

deze richting. 

Tegelijkertijd wordt de vastgestelde toena-

me van verschil vaak ook aangezien voor 

een toename van arbeidsdeling en uitbuiting 

langs seksistische lijnen.  

De grenzen tussen de elkaar ooit aanvullen-

de terreinen als privé en publiek, productie 

en reproductie, arbeid en vrije tijd, betaald 

en onbetaald, zijn aan het schuiven en ook 

de instituties die altijd garant stonden voor 

deze verhoudingen, zoals de natie-staat en 

het gezin, worden getransformeerd, zo niet 

compleet ontbonden voor wat betreft hun 

centrale functie voor de vermaatschappelij-

kings-modi. Dit leidt echter niet tot een op-

heffing, maar tot een renovatie van een in 

beweeglijke modules opgedeelde patriarcha-

le geslachtsordening.  

Te midden van deze paradox, waarin de ver-

houdingen tussen de seksen tegelijkertijd 

geflexibiliseerd en gefixeerd worden (vgl. 

Pühl/Schultz 2001), vindt ook de gediagnos-
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ticeerde polarisering tussen vrouwen plaats. 

Ze manifesteert zich, afhankelijk van de ge-

ografische, politieke en sociale herkomst, in 

verschillende eisen aan vrouwen, alsook in 

de herstructurering van een zowel interna-

tionaal als sekse-specifiek bepaalde arbeids-

deling. 

 

Affectieve arbeid 
 

In het concept van de immateriële arbeid, 

ontwikkeld en gebruikt in de analyses van  

Antonio Negri en Michael Hardt, gaat het 

om een theoretische toenadering tot de ver-

anderingen en de nieuwe samenstelling van 

de arbeid die de afgelopen decennia duidelijk 

zijn geworden, en om een kritiek op de uit-

buitingsverhoudingen die daar immanent 

aan zijn.  

Het concept van de immateriële arbeid ver-

krijgt haar plausibiliteit vooral door het feit 

dat het er in veel opzichten in slaagt om de 

fundamentele veranderingen in het produc-

tieproces te doordenken. Het beschrijft het 

toenemende belang van de dienstensector, 

de productie van kennis en symbolen, alsook 

de herstructurering van de industriële pro-

ductie onder invloed van computerisering en 

informatisering. Daarnaast verwijst het 

naar veranderde arbeidsomstandigheden 

waarvoor precariteit, flexibiliteit en een toe-

nemend in elkaar overvloeien van arbeids-

tijd en vrije tijd symptomatisch zijn.  

Met de introductie van het begrip affectieve 

arbeid in het concept van de immateriële 

arbeid refereren Hardt en Negri bovendien 

aan de eerdere feministische discussie over 

de seksespecifieke arbeidsdeling. Ze sluiten 

aan bij feministische concepten m.b.t. zorg-

arbeid van vrouwen en de speciale betekenis 

van deze arbeid voor de productie van socia-

liteit. De op de productie van affecten ge-

richte activiteiten, die voornamelijk aan 

vrouwen worden toegeschreven, worden 

door Hardt en Negri een dominante positie 

t.o.v. andere vormen van arbeid toebedeeld.  

Wat er uitziet als een verlate overwinning in 

de discussie over een ander begrip van ar-

beid, die niet enkel uitgaat van de industri-

ële loonarbeid, heeft in feministische kringen 

tot dusver  weinig weerklank geoogst. Dat 

hangt er wellicht mee samen dat in de inter-

pretaties die er m.b.t. affectieve arbeid zijn, 

maar weinig over vormen van seksistische 

arbeidsdeling valt te vernemen. Affectieve 

arbeid verschijnt in de eerste plaats als een 

altijd al aanwezig element in het vermaat-

schappelijkingsproces, als universele voor-

waarde voor iedere maatschappijvorm of als 

datgene wat de “antropologische virtuali-

teit” (Hardt/Negri 2002, 362) bepaalt.  

Daarentegen vallen de omstandigheden 

waaronder mensen leven, de huishoudstruc-

turen waarin ze dagelijks hun bestaan reali-

seren, de machtsverhoudingen die zich in 

deze structuren constitueren en de vormen 

van arbeidsdeling die terrein winnen, gro-

tendeels buiten het gezichtsveld.   

Daarom ontbreekt ook een verwijzing naar 

de wederzijdse articulatie tussen de wijze 

waarop mensen hun bestaan realiseren en 

het inhoudelijke alsook organisatorische 

doel van affectieve arbeid.  

Zo zijn zaken als zorg, persoonlijke binding 

of opvoeding, en de daarmee gepaard gaan-

de gevoelens, historisch zeer verschillend 

gedefinieerd en is hun inhoudelijke definitie 

niet los te koppelen van de specifieke vor-

men, institutionele verdichtingen en 

machtsverhoudingen waarbinnen de daar-

mee samenhangende activiteiten georgani-

seerd worden. Als Hardt in zijn tekst over 

affectieve arbeid schrijft dat “m.n. in de fe-

ministische analyse van de moederlijke ar-

beid” duidelijk wordt “hoe moeilijk het mo-

menteel nog steeds is om het potentieel van 

de affectieve arbeid los te rukken van de pa-

triarchale reproductie-constructies  en het 

subjectieve zwarte gat van het ge-

zin” (Hardt 2002), dan is dat niet alleen in-

stemmend als een kritiek op het nog altijd 

machtige instituut van het gezin en de pa-

triarchale verhoudingen op te vatten, maar 

ook als een kritiek op feministische analyses 

die neigen naar een “verheerlijking van het 

moederlijke handelen” (Hardt 2002) en 

daarmee juist de seksistische arbeidsdeling 

bevestigen.  



 

9 

Aan de andere kant mag het ook niet zo zijn 

dat de productie van affecten en de daarmee 

verbonden handelingen uit de context van 

hun ontstaan worden gehaald of dat de 

voorwaarden van hun organisatie en de 

structuren van hun meerwaardevorming 

buiten beschouwing worden gelaten.  

Het zou echter net zo verkeerd zijn om op 

grond van deze hiaten in de interpretaties 

m.b.t. affectieve arbeid af te zien van een 

theoretische discussie over het concept van 

de immateriële arbeid. Voor het feministi-

sche globaliseringsdebat zou een bestudering 

van de topos van de immateriële arbeid juist 

vruchtbaar kunnen zijn om de aporieën (3) 

op te kunnen lossen die verbonden zijn met 

denkbeelden over de seksistische arbeidsde-

ling die nog stammen uit de jaren ’70.  

Aangezien het fordistische vermaatschappe-

lijkingsmodel is ineengestort, gaan de toen-

tertijd geformuleerde classificaties niet meer 

op. Het centrale element waarmee de seksis-

tische arbeidsdeling werd verklaard, name-

lijk de paradigmatische scheiding van pro-

ductie en reproductie, is achterhaald. Van-

daag de dag wordt echter op een hele vage 

wijze slechts gesproken over grensverschui-

vingen tussen de productie- en de reproduc-

tiesfeer (Schultze, 2002) of van een nieuwe 

definiëring van de verhoudingen tussen pro-

ductie- en reproductiearbeid (Appelt/Sauer 

2001).  

Volgens Hardt en Negri daarentegen zijn 

productie en reproductie steeds minder van 

elkaar te onderscheiden en vallen ze steeds 

meer samen. Voor hen markeert dit gege-

ven, samen met de crisis van de instituties 

die voorheen het onderscheid tussen produc-

tie en reproductie garandeerden, zoals gezin, 

school, nationale staat, de totaliserende be-

weging van het kapitaal die niet slechts de 

inlijving van de “levende arbeid” en de on-

derschikking van de loonarbeid ten doel 

heeft, maar de onderschikking van het gehe-

le leven aan het kapitaal. 

 

 

 

Huisarbeid II 
 

In het ontwikkelingsproces van de moderne 

huishoudelijke arbeid, met de kenmerkende 

scheiding tussen de productie- en de repro-

ductiesfeer, is er sprake geweest van een 

reeks overgangen tussen betaalde en onbe-

taalde arbeid in het huishouden en in secto-

ren die er aan grensden. Voorbeelden zijn 

inkomsten door middel van kostgangers en 

onderhuurders, maar bijvoorbeeld ook het 

bestaan van talrijke zelfstandige naaisters 

en wasvrouwen. Meest in het oog springend 

is ongetwijfeld het feit dat nog in het begin 

van de 20ste eeuw meer dan 16% van alle 

werkzame vrouwen als  dienstmeisje de kost 

verdienden (Bajohr 1979, 20). 

Het proces dat met het begrip 

“huisvrouwisering”kan worden aangeduid, 

werd niet in de laatste plaats versneld door 

het verzet van deze dienstmeisjes, hun open-

lijke protest tegen de arbeidsomstandighe-

den in de huishoudens en hun “stille” exo-

dus in de fabrieken. Aan het einde van dit 

proces kwamen de voormalige vrouw des 

huizes en het toenmalige dienstmeisje elkaar 

weer als huisvrouwen tegen. De één meestal 

als “voltijds huisvrouw”, de ander als huis-

vrouw én “bijverdienster”. Daarbij moet 

worden opgemerkt dat de materiële voor-

waarden voor de veralgemenisering van het 

“kerngezin” als zijnde de dominante struc-

tuur van het huishouden – die volgens Du-

den en Bock (1977) de eigenlijke organisatie-

vorm van de huishoudelijke arbeid is – pas 

door de strijd van het moderne proletariaat 

en door de moderne sociale politiek gecre-

ëerd werden.  

Vandaag de dag is er in zekere zin  sprake 

van een ontwikkeling tegengesteld aan het 

proces van de huisvrouwisering. Het eens 

dominante kerngezin heeft plaats gemaakt 

voor een veelvoud aan verschillende huis-

houdstructuren. Opnieuw zijn er talrijke 

overgangen tussen betaalde en onbetaalde 

arbeid in de huishoudens. Hiertoe kunnen 

agentschappen worden gerekend die dien-

sten in de huishoudelijke sfeer aanbieden, 

maar ook vrouwen die “thuis” in de eigen 
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huishouding of in het huishouden van klan-

ten als kapster, schoonheidsspecialiste of 

oppasmoeder werken.  

De opvallendste overeenkomst is echter de 

“Comeback van het dienstmeisje” (Hess/

Lenz 2001). In de kapitalistische metropolen 

is het aantal personen, dat in huishoudens 

werkzaam is als schoonmaakster, huishoud-

hulp, kindermeisje of verzorgster, het afge-

lopen decennium aanzienlijk toegenomen. 

Het zijn vooral migrantenvrouwen, vaak 

zonder werk- en verblijfsvergunning, die dit 

werk verrichten.  

In het feministische globaliseringsdebat 

wordt dit fenomeen al breed bediscussieerd 

onder het motto: “nieuwe internationale ar-

beidsdeling tussen vrouwen” (zie o.a. een 

kritiek daarop: Respect-Initiative Berlin 

2002).  

De these van het samenvallen van productie 

en reproductie houdt zeker niet in dat er 

sprake is van een verdwijnende seksistische 

arbeidsdeling of dat arbeid die als vanouds 

tot de reproductiesfeer wordt gerekend, zo-

als de zorg voor kinderen, zieken en ouderen, 

het koken, wassen, schoonmaken etc. van-

daag de dag niet overwegend door vrouwen 

wordt verricht. Het gaat er echter van uit 

dat de seksistisch arbeidsdeling niet meer 

hoofdzakelijk gestalte krijgt in de vorm van 

een scheiding tussen loon- en huishoudelijke 

arbeid en tussen betaalde en onbetaalde ar-

beid, maar dat het ook andere vormen heeft 

aangenomen heeft die tot dusver onvoldoen-

de gethematiseerd zijn.  

Het gaat er dus om uit te vinden in hoeverre 

het concept van de immateriële arbeid ge-

bruikt kan worden om de nieuwe inrichting 

van de arbeidsdeling en de manier waarop 

deze tot stand komt te kunnen beschrijven. 

Aan de ene kant zijn er tal van verwijzingen 

naar hiërarchische relaties tussen de drie ty-

pen of niveaus van de immateriële arbeid, 

d.w.z. de informatieproductie, de symbool-

productie en de affectenproductie, alsmede 

differentiëringen binnen de afzonderlijke 

niveaus, via welke nieuwe vormen van ar-

beidsdeling zich mogelijkerwijs ontwikkelen. 

Aan de andere kant wordt de vraag opge-

worpen naar veranderde codificeringen 

waaronder de uitbuiting van de immateriële 

arbeid zich voltrekt. Het is “verre van een 

uitgemaakte zaak” aldus Yann Moulier 

Boutang, dat de codificering van de imma-

teriële arbeid “noodzakelijkerwijs de vorm 

van de loonarbeid aanneemt (Moulier Bou-

tang 1998, 19). 

Het vasthouden aan het binnen de feminis-

tische discussie gebruikelijke onderscheid 

tussen betaalde en onbetaalde arbeid, die 

zwart betaalde arbeid altijd met loonarbeid 

gelijkgesteld heeft, draagt het gevaar in zich 

de huidige veranderingen steeds als 

“verschuivingen” binnen binaire systemen 

waar te kunnen nemen en als verschuivende 

grenzen tussen productie en reproductie, ar-

beidstijd en vrije tijd, privaat en publiek, 

die het fordisme karakteriseren.  

De nieuwe vrouwenbeweging is erin ge-

slaagd de door vrouwen verrichte arbeid 

binnen het institutioneel gesteunde kader 

van het huwelijk en het gezin zichtbaar te 

maken en de seksespecifieke arbeidsdeling 

die zich daarbinnen manifesteert en zich 

steeds weer vernieuwd tot een omstreden 

terrein te maken. Met het samenvallen van 

productie en reproductie dreigt de eis aan 

vrouwen om als vanouds de dagelijkse zorg 

voor de in verschillende huishoudelijke 

structuren levende mensen te organiseren en 

te garanderen, volkomen buiten het zicht te 

geraken.  

Voor een feministische theorie en praktijk 

moet het verhinderen van deze verhulling 

daarom centraal staan. Het gaat er om het 

voortbestaan van de seksistische arbeidsde-

ling zichtbaar te maken zonder simpelweg 

van een eenduidige continuïteit van de 

machtsverhoudingen uit te gaan. 
 

Noten: 

 

1. Nederlandse vertaling van een artikel eerder ver-

schenen in Jungle World, november 2004: Ges-

chlechtliche Teilung der Arbeit. Ein kritische 

Durchsicht der feministischen Ansätze seit der 

neuen Frauenbewegung. 

2. In Nederland vertaald als: De vrouwen en de 

rebellie tegen de maatschappij. Verschenen in: 

Internationale Korrespondentie, 6e jaargang, nr. 

2, april-mei 1975.  
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3. Het begrip topos stamt uit de oud-Griekse retori-

ca en betekent zoiets als “gemeenplaats” of 

“vaste gedachtenwending” of “vaste 

uitdrukking”. Aporie stamt ook uit de Griekse 

filosofie betekent zoiets als “onvermogen om een 

filosofische kwestie tot een oplossing te 

brengen”.  

4.  
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