
Toen en nu

Vrouwenarbeid funest voor gezinsleven

In 1910 publiceerde de Arbeidsinspectie een cijferrapport
over de fabrieksarbeid van de gehuwde vrouw. De impli-
ciete boodschap was dat fabrieksarbeid voor vrouwen met
kinderen eigenlijk ongepast was. Het onderzoek sloot dan
ook goed aan bij het toenmalige beschavingsoffensief.

Het onderzoek over de jaren 1908 en 1909 was uitgevoerd
door enkele adjunct-inspectrices van de Arbeidsinspectie.
Een van hen was dr. Estella Kleerekoper (1876–1942). Zij
werkte al een paar jaar bij de Inspectie en was kort daar-
voor toegetreden tot de Centrale Commissie voor de Sta-
tistiek, de raad van toezicht op het CBS. Zij was er lange
tijd het enige vrouwelijke lid. In hun rapport Onderzoek
naar den fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen in Neder-
land becijferden de inspectrices onder meer hoe afhan-
kelijk de onderzochte gezinnen waren van de verdiensten
van de vrouw. Zeker zo interessant waren hun observaties
over de directe en indirecte gevolgen van hun arbeid voor
het gezinsleven.

Omvangrijk was de fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen
rond 1910 niet. Gehuwde vrouwen vormden amper 1,5 pro-
cent van de fabrieksbevolking (mannen en vrouwen vanaf
16 jaar) en 10 procent van alle fabrieksarbeidsters. In de
industriecentra in Maastricht, Eindhoven en Twente kwam
arbeid van gehuwde vrouwen relatief veel voor, en percen-
tages boven de 20 waren daar zeker geen uitzondering.

Het was echte financiële nood die de vrouwen ertoe dwong
te gaan werken. In een derde van de onderzochte gezin-

nen droegen de vrouwen 30 tot 40 procent bij aan het
gezinsinkomen, in nog eens een derde was dit 40 tot 50
procent. In veel gevallen waren de verdiensten daarente-
gen zo gering dat de inspectrices zich afvroegen of het
kleine financiële voordeel wel opwoog tegen de schade die
het gezin leidde door haar afwezigheid. Een vaste fabrieks-
baan was immers funest voor het gezinsleven, zoals de
inspectrices niet nalieten te benadrukken. Met werkdagen
die gemakkelijk tien of elf uur duurden, konden de vrouwen
niet ook nog eens voor de kinderen zorgen. Die zorg lieten
ze over aan ouders, grootouders, andere familie of buren.
Tijd en gelegenheid om borstvoeding te geven was er bij-
voorbeeld niet meer bij, en de onderzoeksters constateer-
den in de onderzochte gezinnen dan ook een hoge zuige-
lingen- en kindersterfte, en een groot aantal miskramen en
doodgeborenen. Vooral jonge kinderen waren het slachtof-
fer. ‘Voor kinderen van 1 tot 6 jaar en ook voor school-
kinderen staat in zeer vele gevallen de uithuizigheid der
moeder gelijk met geheele of gedeeltelijke verwaarlozing.’

De gehuwde werkende vrouw viel meer te verwijten. Vaak
hielden ze hun huis niet goed schoon, en sommige huizen
stikten van het ongedierte. Velen konden niet naaien of
breien, en slechts vier van de 365 vrouwen in Limburg
hadden een naaimachine. Het ergst was wel het drankmis-
bruik van hun mannen.’Het drinken der mannen wordt uit
den aard der zaak bevorderd door de afwezigheid van ge-
zelligheid in de huizen, waar de vrouw ’s nachts al het huis-
werk nog moet doen.’

Dat vrouwen werkten, was niet ongebruikelijk en de arbeids-
inspectrices veroordeelden dat ook niet. Hun verdiensten
waren hard nodig. Maar ze moesten ermee ophouden als
er kinderen kwamen.
Het waren ‘de plichten en behoeften, welke na haar huwelijk
sterker behooren te spreken dan sleur en de zucht naar
dagelijksche omgang met medearbeidsters’. Werkende
vrouwen waren bovendien een slecht voorbeeld voor hun
kinderen, die ‘in den zelfden geest opgroeien, zoodat dit ver-
schijnsel onwillekeurig dreigt uit te breiden.’
Een punt van discussie is de werkende vrouw al lang niet
meer, en kinderen vormen doorgaans geen reden meer
om thuis te blijven, of om te stoppen met werken. In 2007
werkte driekwart van de moeders met minderjarige kinde-
ren. Dat was meestal in deeltijd: slechts een op de elf had
een volledige baan.
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1. Bijdrage van de vrouwen aan het gezinsinkomen*
naar leeftijd jongste kind, ca. 1910
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