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Coronatijd bevestigt heel traditionele patronen: vrouwen doen (veel) meer in het huishouden

Mama doet de was,
plas en preteaching,
papa pakt z’n koersfiets
We zitten met z’n allen al een maand of
twee in lockdown, en het zijn vooral de
vrouwen die de boel doen draaien in ons
kot. Dat blijkt uit onderzoek van de VUB.
Vrouwen zijn een halfuur per dag meer
bezig dan mannen met het huishouden en
ervaren veel tijdsdruk. Mannen zijn op
hun gemak en hebben een uur meer vrije
tijd per dag dan vrouwlief.
TOM LE BACQ
De lockdown die ons al acht
weken in ons kot houdt, heeft
de afgelopen tijd veel aspecten van ons leven op z’n kop
gezet. Maar de traditionele
rolverdeling tussen man en
vrouw is er niét door veranderd. Meer nog, de clichés
zijn nog wat versterkt.
Dat blijkt uit een analyse
van de VUB. Onderzoekers
lieten 661 Belgen een week
lang een dagboek invullen
over hun precieze tijdsbesteding. En ze vroegen hen hoe
druk ze het hebben. In 2004
en 2013 hadden ze dat ook al
eens gedaan, dus kun je coronatijden vergelijken met hoe
het anders gaat in het ‘normale’ leven.

“De resultaten zijn behoorlijk ontstellend en nogal pijnlijk”, zegt socioloog Ignace
Glorieux (VUB). “De situatie
voor mannen en vrouwen is
de afgelopen weken eigenlijk
nagenoeg exact gelijk: ze zaten allebei thuis en moesten
allebei van thuis werken.
Dan vertrek je eigenlijk op
gelijke voet.”
Maar die gelijkheid vertaalt
zich niet in hoe we de dag
vullen. Preteachen en het
huishouden runnen, dat
blijkt vooral vrouwenwerk.
“Vrouwen zijn daar
gemiddeld

een halfuur per dag langer
mee bezig dan mannen”, zegt
onderzoeker Theun Pieter
Van Tienoven.
Op een schoolweek tijd kom
je zo al snel aan een paar uur
extra die mama’s aan de was,
de plas en huiswerkhulp wijden. “De ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen is dus
zeker niet kleiner geworden”,
zegt Glorieux. “Mannen blijken een uur per dag meer
vrije tijd te hebben. Een man
heeft de gewoonte die op te
eisen. Hij pakt zijn koersfiets
en zegt: ik ben weg, hé. Terwijl een vrouw denkt: eerst
het huishouden.”

tief lager dan in precoronatijden”, zegt Van Tienoven.
“Maar voor vrouwen is die
score eigenlijk niet veel gedaald, terwijl die voor mannen echt fors lager ligt.”
Mannen hebben het dus wel
mooi voor elkaar: niet te
druk, veel vrije tijd, vrouwlief die de boel doet draaien.
“De taken vóór de coronacrisis waren ook al ongelijk
verdeeld”, zegt Bieke Purnelle, codirecteur van Rosa vzw,
het kenniscentrum voor gender en feminisme. “Het zou
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nogal naïef zijn te denken dat
dat in acht weken helemaal
weggesmolten zou zijn."
Maar waarom geraakt de
kloof niet gedicht? “Omdat
we hier over heel hardnekkige stereotypen en normen
spreken”, zegt Purnelle.
“Een man die wel be-
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Het systeem van geboorteverlof gelijk(er) trekken tussen man en vrouw kan op dat
vlak helpen, zegt Purnelle.
“Voor de rest is het niet zo
eenvoudig voor de overheid
om daar iets aan te veranderen, want we hebben het hier
echt over de privésfeer”, zegt
Glorieux. “Het kan daarom
geen kwaad om eens het gesprek te voeren: waarom zou
een man niet evenveel naar
de supermarkt kunnen gaan
of de kinderen kunnen helpen met schoolwerk?”

“Het zou naïef zijn te denken dat het verschil
tussen man en vrouw in acht weken plots
helemaal weggesmolten zou zijn”

Dat verschil in tijdsbesteding toont zich ook in hoe
druk we ons leven ervaren.
Dat zou lager moeten liggen
dan precorona, onder meer
omdat we nu veel minder
lang in de file staan. “De
tijdsdruk ligt voor zowel
mannen als vrouwen effec-
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reid is meer zorgtaken op te
nemen, zal het bijvoorbeeld
nog altijd moeilijker verkocht krijgen aan zijn baas
dat hij zijn kinderen van
school wil ophalen, hen eerst
wil helpen met hun huiswerk
en daarna nog wat wil werken. We installeren dat verschil ook al bij de geboorte:
vrouwen zijn drie maanden
thuis, mannen gaan na tien
dagen weer werken. Dan is
het niet zo verbazend dat de
kinderen naar mama vragen
als het schoolwerk thuis niet
lukt.”
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