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c. Wat gebeurt er als hulp ~ o r &
en hurshoudens zetf uit een
sche schuldsituslCie maeten rian takamen7
Dat sen dergelijk ondermek wen be
blijkt alleen al urt de kwantitatiev
van het schuld~robleem.Ongever
huishoudensverkeren rn deze sit@
onder f 40.060 huishaudens met @enminimuminkomen.
In het rapport wordt met Behwlpvan e w hwfrhoudkundig/econom rsch b&gri@penkader de
schuldproblematiek geanalyaeerd. Ma allereerst een overzicht fe Rebben g435mn w n da
aanwezige literatuur [terzijde aij opgmerkt
dat de Wageningse vakgroep Huishoudstudies zeker nret onge~oemdblijft, zie ook de
serie over Armoede in dit Tijdschrift) wordt de
onderzoeksopzet,de steekproefen de respons
aan de orde gesteld. Hierurt blijkt dat de uitkomsten in ieder geval representatief voor
Rotterdam zijn en dat de besisprocessen en
-mechanismen ook voor andere steden en regio's kunnen gelden.
In het onderzoek worden naast de schuldengroep en de contrastgroep, binnen de schuldengroep steeds de gesaneerde en de nietgesaneerde huishoudens in beschouwing genomen.
De resultaten van het onderzoek zijn opmerkelijk te noemen door het paradoxale karakter. De schuldengroep heeft per gezinslrd
ruim f 390,- per maand te besteden. De contrastgroep bijna f 520,-. Dit verschil wordt
vooral veroorzaakt door de veel hogere woonlasten. De hurshoudens met schulden wonen
beter dan de huishoudens zonder schulden.
De centrale lijn In de volkshuisvesting, meer
nieuwbouw, beter wonen lei& dws tot de
schuldproblemen. De auteurs concluderen
derhalve dat een volkshuisvestingsbeleid dat
goede woningen tegen betaalbare prijzen
voorstaat, bittere noodzaak is en dat door de
instelling van een woonlastenfonds wellicht
soelaas kan worden geboden.
Een tweede paradox is dat juist de gezinnen
met kinderen in de problemen vertoeven. Ook
hier ligt een oplossing via de kinderbijslag
voor de hand. Misschien dient een bevolkingspolitiek in de jaren negentig ter discussie te worden gesteld.
Een derde paradox is dat de hurshoudelijke
produktie geen uitkomst biedt. Door het ontbreken van de vereiste kennis, de sociale
relaties, de ambachtelijke en sociale vaardigheden, de geldmiddelen, de transportmogelijkheden en durf loopt het ook op dit terrein
spaak.
lndien de gesaneerde en niet-gesaneerde
huishoudens worden bezien dan valt op dat
bijpdemiet-gesaneerde een zekere vorm van
r;oekeJo.osheid t.a.v. de huishoudvoerino
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Tot hoogleraar in de economie van het huishouden aan de Landbouwuniversiteit Wageninge'n is benoemd de heer dr. P. Kooreman
(35). momenteel nog werkzaam als universitair hoofddocent (KNAWonderzoeker) bij de
vakgroep econometrie van de Katholieke Universrteit Brabant. Kooreman behaalde in
1980 het doctoraal diploma econometrie aan
de Unrversiteit van Amsterdam. Daarna
werkte hij twee jaar bij De Nederlandsche
Bank. In 1986 promoveerde hij i n Tilburg op
het proefschrift Essays on Nlicroeconornetrrc
Analysis of Household Behavior In 1988/89
verbleef hij tien maanden in de Verenigde
Staten als visiting fellow bij het Department
of Economics van Brown University. De benoeming gaat 1 november as. in.

Diedenoort: op maat
Aan de Hogeschool Diedenoort te Wageningen zijn in juni 122 studenten (60%) geslaagd
voor het eindexamen. Afgewezen werden 26
kandidaten, terwijl 55 studenten te maken
hadden met een uitgesteld examen. De HogeTijdschrih voor Huishoudkunde

