
CONTEXT :
Het kostwinnersgezin, een nieuwigheid.

Een ideaal van de burgerij
In de 19de eeuw maakte bij de burgerij het kostwinnersgezin opgang. Daarin bestond een duidelijke 
taakverdeling tussen de partners. De man ging uit werken en stond in voor het gezinsinkomen. De 
vrouw deed het huishouden en zorgde voor de kinderen. Dit was nieuw: eeuwenlang was het vanzelf-
sprekend geweest dat vrouwen werkten, weliswaar meestal zo dat ze ook voor de kinderen konden 
zorgen. 

In de 19de-eeuwse burgerij, zeker de hogere burgerij, verdienden mannen genoeg om hun gezin te 
onderhouden. Het werd een teken van prestige wanneer de vrouw thuis kon blijven. Het model sloot 
ook perfect aan bij de ideeën die wetenschappers (ook uit de burgerij) verspreidden over de mannelijke 
en vrouwelijke ‘natuur’.

Het gezin Causse, eind 19de eeuw. Privé-verzameling.

Spotprent op de mode in 1894. Overgenomen uit Isabelle Gé-
rard-Bartholet en Janine Lambotte, 150 ans de Vie Féminine, 
1979, p. 31.

De 19de-eeuwse mode weerspiegelt de 
verschillende maatschappelijke taken van 
mannen en vrouwen. In de 18de eeuw was 
de kledij van welgestelde vrouwen én man-
nen kleurrijk en versierd. Mannen droegen 
een kuitbroek, schoenen met hak, kleurrijke 
jassen... In de 19de eeuw werd soberheid 
de norm voor mannen uit de burgerij. Een 
driedelig pak in zwart, bruin of grijs, een wit 
hemd, een horloge als enige sieraad... man-
nen straalden ernst en verantwoordelijkheid 
uit. Voor rijke vrouwen brak de tijd aan van 
hoepelrokken en corsetten: kledij waarin het 
onmogelijk was om vlot te bewegen, laat 
staan te werken.



De burgerlijke levensstijl was 
die van een minderheid. Ook 
in de 19de eeuw werkten de 
meeste vrouwen. Bij land-
bouwers en middenstanders 
kon één paar handen het 
werk niet aan. Arbeiders-
gezinnen kwamen niet rond 
met één inkomen. 

Omdat de burgerij de lijnen 
uitzette in de samenleving, 
ging er een grote aantrek-
kingskracht uit van haar 
levenswijze. Via brochures, 
tijdschriften, affiches, het 
onderwijs, reclame... werd 
die bovendien gepromoot als 
de beste voor alle gezinsle-
den. Begin 20ste eeuw was 
het ideaal van de moeder 
aan de haard verspreid in 
brede lagen van de bevol-
king.

Die ‘promotiecampagne’ had 
een zeker succes: het aantal 
beroepsactieve vrouwen 
daalde en kende een diepte-
punt in de jaren 1930-1950. 
Ook toen bleven er echter 
tweeverdienersgezinnen 
bestaan. 

Het kostwinnersgezin in de reclame: “Geen zorg! Alles zal op tijd klaar zijn, want ik 
kook op gas.” Affiche, interbellum. Stadsarchief Brussel. 

Terug naar het tweeverdienersgezin
Vanaf de jaren 1950 kreeg het tweeverdienersgezin geleidelijk aan meer aanhang. De kiem voor die 
evolutie lag in het interbellum, met de betere scholing van meisjes en nieuwe beroepen waartoe vrou-
wen toegang kregen. In een bloeiende economie waren vrouwen erg welkom op de arbeidsmarkt.

Omdat vanaf de jaren 1980 meer en meer vrouwen deeltijds gingen werken, steunen veel gezinnen 
momenteel op ca. 1,5 salaris. De man werkt voltijds en de vrouw deeltijds. Dat maakt het gemakkelijker 
om werk en kinderen te combineren, maar betekent ook dat veel vrouwen financieel afhankelijk zijn 
van hun partner. 

Verspreiding van het kostwinnersideaal



Overheidsadvertentie ten voordele van deeltijds werk, verschenen in De Morgen, 21/3/1983. Overgenomen door het femi-
nistische tijdschrift Schoppenvrouw, 6(1983)29, p.8.


