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Arlie Hochschild en de commercialisering van geluk. 

Rineke van Daalen 

 

Boekenkasten vol zijn er geschreven over ‘de combinatie van arbeid en zorg’, maar 

niemand heeft de alledaagse spanningen die daarmee gepaard gaan zo indringend en 

herkenbaar beschreven en geanalyseerd als de Amerikaanse socioloog Arlie Russell 

Hochschild. Ze schreef The Second Shift. Working Parents and the Revolution at 

Home (1989), over het huishoudelijke getob van echtgenoten; The Time Bind. When 

Work Becomes Home and Home Becomes Work (2003), over de hoge druk waaronder 

ouders en kinderen in tweeverdienersgezinnen leven. En The Commercialization of 

Intimate Life (2003), een bundeling van artikelen uit verschillende perioden. Eind 

april was Hochschild in Nederland, waar ze aan verschillende congressen deelnam en 

de Cordaan-lezing Who cares? uitsprak. Wij spraken met elkaar over haar werk en 

over haar kijk op zorgen in Europa en de Verenigde Staten. [VOORGAANDE IN 

EEN KADER] 

 Hochschild  is geïnteresseerd in de verzakelijking en commercialisering van 

zorg, van de professionele zorg in instellingen, én van de zorg in intieme relaties. Ze 

houdt zich bezig met verschuivingen in de relaties tussen privé en publiek. Gebieden 

die eerder gescheiden waren en die nu op een onoverzichtelijke en hybride manier 

door elkaar heen zijn gaan lopen. Ze heeft voor die ontwikkelingen een extra zintuig 

ontwikkeld. De vermenging van sferen voltrekt zich heel geleidelijk, en wekt 

daardoor weinig verbazing. Iets wat vijftien jaar geleden ondenkbaar zou zijn 

geweest, is nu ineens gewoon. Geld ontvangen voor de verzorging van je 

gehandicapte kind is daarvan een mooi voorbeeld.  

Maar Arlie Hochschild blijft zich verwonderen. Zij ziet zichzelf als een 

birdwatcher die steeds op zoek is naar nieuwe vermengingen van privé en publiek, 

van gezinnen en markten. Ze heeft een onstilbare nieuwsgierigheid voor de 

consequenties daarvan. Als ik haar vertel over Nederlandse vormen van betaalde 

gezinsverzorging, zegt ze 'Wow, wow. How amazing...'. En niemand kan dat zo 

geïnteresseerd en vol verbazing zeggen als zij.  

Het is typerend voor Hochschilds’ visie dat ze mensen niet als willoze 

slachtoffers van de markt, het kapitalisme of de arbeidsverhoudingen beschouwt. Zij 

ziet zichzelf als een vertegenwoordiger van de Frankfurter Schule, een groep neo-

marxistische sociologen die zich bezig hielden met kritische theorie, en waartoe 



ondermeer Herbert Marcuse en Jürgen Habermasz behoren. Maar Arlie Hochschild 

voegt aan hun benadering twee elementen toe. Zij hanteert het ‘symbolisch 

interactionistische perspectief' dat ervan uitgaat dat mensen in hun handelen op elkaar 

reageren, en ze heeft veel aandacht voor het actieve aandeel van mensen in hun eigen 

emoties. Mensen wikken en wegen, en kampen met ambivalenties en dilemma’s. In 

veel van haar werk schetst ze hoe dat er uitziet, in ons tijdsgewricht van hard 

werkende tweeverdieners die een deel van hun alledaagse verzorging bij anderen 

inkopen. Die commodificatie van de zorg, waarbij dienstverlening op de markt tot 

handelswaar wordt gemaakt, is een centraal thema in Hochschilds werk, maar ze gaat 

niet voetstoots mee in wat Marx daarover heeft gezegd. Anders dan Marx is zij vooral 

geïnteresseerd in de betekenis die mensen hechten aan een fenomeen als de 

'commercialisering van het intieme leven'. Wat betekent het om voor je kinderen een 

au-pair in te huren, voor je relaties met je kinderen, en voor de relaties tussen je 

kinderen en de au-pair? En als die au-pair uit de Filippijnen hierheen is gekomen om 

geld te verdienen, wat betekent dat dan voor de band met haar eigen kinderen?   

Wat Hochschild waarneemt is een paradox. Door de voor hen noodzakelijke 

diensten en verzorging op de markt te kopen en te verkopen, maken mensen er 

producten van, en standaardiseren en versnipperen ze hun relaties. Maar tegelijkertijd 

ontwikkelen ze strategieën om daarmee om te gaan. Ze proberen hun relaties meer 

persoonlijk te maken door bedrijfjes in te huren die zich juist daarin hebben 

gespecialiseerd. Een extreem voorbeeld is de ‘want-ologist’, wiens product eruit 

bestaat om mensen te helpen bij het uitvinden en realiseren van hun wensen en 

verlangens. Het mag absurd klinken, zegt Arlie Hochschild, maar het is wel een 

manier om nieuwe vormen van persoonlijk leven te zoeken, om jezelf de gelegenheid 

te geven je leven te veranderen. In hun zoektocht naar meer persoonlijke relaties 

kunnen mensen in Hochschilds woorden ook gaan ‘hypercommodificeren’. Voor veel 

geld schaffen ze dan artikelen aan die symbool staan voor hun ongerealiseerde en niet 

te realiseren wensen. Ze hebben het koken bijvoorbeeld opgegeven, maar schaffen 

wel een schitterende nieuwe keuken aan. Zo creëren ze hun eigen mythen. ‘We do 

need our myths’, zegt Hochschild. 

Een andere manier waarop mensen zich verzetten tegen de commercialisering 

van hun intieme leven is door pogingen om hun relaties van zakelijke trekken te 

ontdoen, ze met andere woorden te ‘decommodificeren’. Als ik haar vertel over het 

Nederlandse systeem van de betaalde oppas-grootmoeders, begint ze meteen te 



filosoferen over hoe ze denkt dat grootouders zullen reageren op de culturele 

contradictie dat ze voor het oppassen worden betaald. Ze denkt dat grootouders iets 

zullen zeggen in de trant van: ‘Ik gebruik het geld voor de hele familie’. Hochschild 

vraagt zich af wat die betaling voor de kleinkinderen betekent, vooral voor hun 

gevoelens. Gaan zij twijfelen aan oma’s motieven? ‘Past oma op me omdat ze geld 

nodig heeft, of omdat ze het gezellig met me vindt en van me houdt?’ Waarschijnlijk 

zullen de grootouders hun kleinkinderen gerust stellen met woorden als: ‘Ik gebruik 

het geld voor jou en ga er mooie dingen voor jou van kopen’, of ‘Ik ga een prachtige 

kinderkamer voor je inrichten’.  

‘De ‘vermarkting’ van intieme relaties’ is het terrein van Hochschilds nieuwe 

onderzoek. Ze bestudeert de groei van bedrijfjes die hun diensten verkopen om 

gezinnen gelukkig te maken. Die evalueren bijvoorbeeld het vaderschap en maken 

daarbij gebruik van technieken uit het bedrijfsleven. Op basis van schalen, 

vragenlijsten, stappenplannen, brengen ze in kaart hoe de kinderen het gedrag van hun 

vader beoordelen. De life coach is een voorbeeld, net als het bedrijfje dat 

ondersteuning biedt bij ‘family memory creation’. Dat laatste helpt gezinsleden om 

hun herinneringen enigszins te sturen, zodat de kinderen niet hun leven lang blijven 

opgescheept met een deprimerend beeld van hun vader. Slapend of hangend op de 

sofa, joelend bij een voetbalwedstrijd.  

Hochschild vindt het kenmerkend voor ons tijdsgewricht dat het persoonlijke 

persoonlijker is geworden, terwijl markten steeds meer markttrekken zijn gaan 

vertonen. Ze bekijkt die ontwikkeling vanuit een historisch perspectief. Voor de 

industrialisatie waren boerenfamilies economische bedrijven, die een onderdeel 

vormden van de markt. In het huwelijk stonden economische banden voorop, terwijl 

de romantische liefde pas later kwam. De markt had nog een meer persoonlijk 

karakter. Tegenwoordig staat arbeid los van het gezinsleven, terwijl de idealen van 

liefde en huiselijkheid steeds verder zijn gecultiveerd. Die hevige emotionalisering 

van het gezinsleven vormt een sterk contrast met de verzakelijking, rationalisering en 

uitbreiding van markten. Waar die twee samenkomen ligt het nieuwe 

onderzoeksgebied van Arlie Hochschild: op het knooppunt van commercialisering en 

het intieme leven van mensen.  

 Hochschild ziet Europese verzorgingsstaten als voorbeeld voor de Verenigde 

Staten. Haar bezoek aan Nederland en Duitsland heeft ze daarom als enigszins 

ontgoochelend ervaren. Ze had een geïdealiseerd beeld van Europa en had van 



tevoren niet beseft dat hier dezelfde krachten werkzaam zijn als in de Verenigde 

Staten. Dat professionals in de zorg ook hier met commercialisering hebben te maken, 

met standaardisering in protocollen, met efficiency. Dat ze zich ook hier sterk onder 

druk voelen staan. In ons interview maakt ze een scherpe tegenstelling tussen de 

markt die intieme verhoudingen commercialiseert en de overheid die daaraan een 

tegenwicht kan bieden. Om de commercialisering van persoonlijke verhoudingen in 

de Verenigde Staten binnen de perken te houden, heeft ze haar hoop op de overheid 

gevestigd. Ze is dan ook verbaasd als ze hoort, hoe overheid en markt hier met elkaar 

verweven zijn geraakt; hoe het Nederlandse overheidsbeleid er de afgelopen jaren 

juist sterk op gericht is geweest om marktelementen in de zorg te introduceren. Hier 

lijken de markt en de overheid elkaar te versterken, en wint het cash-for-care principe 

juist via de verzorgingsstaat aan kracht. Voorbeelden van betaalde zorg door 

familieleden, op condities van de overheid, zijn bijvoorbeeld te vinden in de regeling 

van het Persoonsgebonden budget, in de uitvoering van de WMO, of in de 

gastouderopvang door familieleden.  

Hochschild vraagt zich af of het vertrouwen in de verzorgingsstaat in Europa 

zo groot is, dat de ‘vermarkting’ van de zorg vanwege de regie van de overheid op de 

koop toe wordt genomen. Ligt daarin een reden dat er hier zo weinig verzet tegen 

deze ontwikkelingen bestaat? In de Verenigde Staten is dat verzet er wel, al gaat het 

ook daar om kleine en versnipperde initiatieven waarvan de invloed beperkt zal zijn. 

Hochschild noemt er een paar: een beweging om eenvoudig te leven (Simple living), 

of zich goedkoop en simpel te kleden (Basic Cotton). Een Do-it-yourself groepering, 

die zelf een hok voor het konijn wil maken, zelf brood wil bakken. Een groep die 

ijvert voor A TV-free America, die ernaar streeft om kinderen wat minder televisie te 

laten kijken. Duurzamer leven betekent voor dergelijke sociale bewegingen dat ze niet 

alleen de uitputting van de aarde willen voorkomen, maar dat ze evenmin zichzelf 

willen opsouperen. Hun adagium is: ‘Doe het kalm aan, overwerk jezelf niet’.  

De ontwikkelingen die Arlie Hochschild in de Verenigde Staten signaleert 

lijken in veel opzichten op die in Europa. Maar tegelijkertijd zijn er belangrijke 

verschillen, zoals het aandeel van verzorgingsstaten in de veranderingen in de zorg 

voor intimi. Om die ingrijpende verschuivingen te kunnen begrijpen biedt het werk 

van Arlie Hochschild een prachtig uitgangspunt. Markt, gezinnen en 

verzorgingsinstellingen raken met elkaar vergroeid, en de persoonlijke gevolgen 

daarvan vormen een belangrijk en onontgonnen onderzoeksterrein.  


