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‘De vrouwelijke beroepsbevolking zal vermoedelijk niet in sterke 
mate toenemen. Hoe de vraag naar vrouwelijke arbeidskrachten 
zich zal ontwikkelen, is in zekere mate afhankelijk van 
het conjunctuurverloop en van de ontwikkeling van de 
automatisering.’ Dit concludeerde de Sociaal-Economische Raad 
(SER) in 1966 in een advies over vrouwen op de arbeidsmarkt. 
De SER signaleerde een eventueel tekort aan vrouwelijke 
arbeidskrachten vooral in de verzorgende beroepen. Maar 
vrouwen stimuleren om te gaan werken was beslist niet nodig; 
eerst diende goed gekeken te worden naar de gevolgen van 
vrouwenarbeid. ‘Daarbij valt te denken aan de consequenties 
voor de andere taken die de vrouw in de maatschappij heeft, 
namelijk die van de verzorging van familie- of gezinsleden, die 
van echtgenote en van opvoedster van de kinderen.’
Het SER-advies laat zien hoe moeilijk het is om op langere 
termijn ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te voorspellen, 
en al helemaal als bij die advisering op de achtergrond 
diepgewortelde vooroordelen spelen. Door de onstuitbare 
opmars van vrouwen (ten tijde van het SER-advies had slechts 
ongeveer één derde van de vrouwen betaald werk) kreeg de 
arbeidsmarkt een totaal ander karakter. Het is een van de meest 
opmerkelijke veranderingen in de Nederlandse samenleving in de 
afgelopen vijftig jaar.

Nadat in 1955 en 1956 obstakels die de inzet van gehuwde 
vrouwen ernstig belemmerden uit de weg waren geruimd, richtten 
werkgevers voorzichtig hun blik op dit ongebruikte potentieel. 
Zo introduceerde Bruynzeel iets nieuws: deeltijdbanen voor 
getrouwde vrouwen, in eerste instantie vooral bedoeld voor 
echtgenotes van de mannelijke werknemers van het bedrijf. 
Ook Philips richtte zich in wervingsadvertenties nadrukkelijk op 
getrouwde vrouwen; zij konden daar zowel in deeltijd als voltijd 
aan de slag. En Verkade, dat van oudsher veel (ongehuwde) 
fabrieksmeisjes in dienst had, hing Amsterdamse trams en 
veerponten vol met affiches: ‘Meisjes, komt werken bij Verkade,  
en neem gerust je moeder mee.’
Wel zagen de werkgevers zich in die jaren genoodzaakt 
behoedzaam te werk te gaan om de mannelijke medewerkers niet 
voor het hoofd te stoten. Bruynzeel bijvoorbeeld behandelde de 
kwestie van vrouwenarbeid omzichtig: het was niet de bedoeling 
dat ‘men vrouwen door de voordeur naar binnenhaalt, terwijl 
mannen uit balorigheid door de achterdeur weglopen.’ Mannen 
mochten zich door vrouwenarbeid vooral niet in hun ‘mannelijke 
eer’ aangetast voelen. En dat kwam onder andere tot uiting in het 
uurloon dat vrouwen ontvingen – dat lag zo’n 30 procent lager 
dan dat van mannen.

De werknemer van nu en morgen is in toenemende mate vrouw, 
weten we inmiddels. Het opleidingsniveau van vrouwen doet niet 
onder voor dat van mannen, het traditionele kostwinnersgezin 
met één inkomen is vrijwel verdwenen, het tweeverdienerschap 
heeft een hoge vlucht genomen en ook mannen werken steeds 
vaker in deeltijd.  
Op arbeidsvoorwaardelijk gebied leidde dat vanaf het begin 
van de 21ste eeuw tot de komst van allerlei arrangementen 
om werk en privé te kunnen combineren, zoals deeltijdarbeid, 
kinderopvangregelingen en tal van verloffaciliteiten.

Huisvrouw, moeder en werknemer  
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Geheugen van de polder

Volgens het Burgerlijk Wet-
boek, ingevoerd in 1838, waren 
vrouwen in juridische zin vanaf 
het moment dat ze trouwden 
handelingsonbekwaam. Dat 
betekende dat de man aan het 
hoofd van de echtvereniging 
stond, de vrouw gehoorzaam-
heid aan hem verschuldigd 
was en alleen rechtshande-
lingen kon verrichten met zijn 
toestemming. Ook mocht de 
echtgenoot beschikken over 

haar inkomsten uit arbeid. 
Daarnaast was het gebruikelijk, 
bij de overheid zelfs verplicht, 
dat een vrouwelijke werk- 
nemer ontslag nam op de dag 
na haar huwelijk, zodat zij zich 
kon concentreren op haar taken 
als huisvrouw en moeder.
Onder aanvoering van  
Corry Tendeloo, Tweede- 
Kamerlid voor de PvdA, werd 
deze discriminerende wet- 
geving naar de prullenbak 
verwezen. Dat gebeurde in 1955, 
op het moment dat een nieuw 
Koninklijk Besluit het verbod 
op arbeid van gehuwde vrou-
wen bij de overheid zou gaan 
bevestigen. De motie-Tendeloo, 
waarin de naamgeefster stelde 
dat het ‘niet op de weg van de 
Staat ligt de arbeid van  
de vrouw te verbieden’, be- 
tekende een doorbraak voor  
de vrouwenarbeid.  
De regel van handelings- 
onbekwaamheid van de  
gehuwde vrouw werd op 14 juni 
1956 afgeschaft door de toen-
malige minister van Justitie 
Julius van Oven.

@Rachel, waar is dit, wat 
doet ze en welk bedrijf is 
het?
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