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In de komende nummers van het Tijdschrift voor Huishoudkunde zal een serie artikelen worden gepubliceerd over
een financieel aspect van de huishouding. Dat juist nu een dergelijke reeks
verschijnt berust niet op toeval. Mede
door de niet onaanzienlijke beleidsombuigingen op het terrein van de sociale
zekerheid zijn onderzoekers zich op de
gevolgen hiervan voor de huishouding
gaan richten.
De bestudering van armoede berust op een
Nederlandse wetenschappelijke traditie, die
teruggaat tot de tweede helft van de negentiende eeuw.
Het zijn aanvankelijk de sociale wetenschappers, die armoede bestuderen. Pas in het begin van de jaren zeventig gaan de economen
zlch bezighouden met dit fenorneen. Natuurlijk kan niet gezegd worden dat geen enkele
Nederlandse econoom z ~ c hvoor die tijd met
armoede en de hulshouding bezighield. Bezien we de naoorlogse periode dan blijkt het
volgende: de economische hoofdstroming, in
het bijzonder tijdens de periode 1945.1 970,
bestond uit de bestudering van de ontwikkeling van de ge'industrialiseerde samenleving.
In de huishoudkunde wordt ~nwezen het economisch model gevolgd. De aandacht richt
zich op het moderniseringsproces van de Nederlandse samenleving. Een systematische
aandacht voor armoede binnen het vakgebied
van de huishoudkunde ontbreekt. De houding
van de economen en de huishoudkundigen
t~jdensdeze naoorlogse periode is begrijpelijk. Velen dachten dat arrnoede. in de zin van
een lager inkomen dan de minimaal noodzakelijke kosten voor kleding, voeding, huisvestlng, vakantie, telefoon etc., in de verzorgingsstaat nlet meer bestond. Armoede werd
gedefinieerd als een bestaansrninirnum. Een
minimum waarmee, zo werd gemeend, elk
verstandig huishouden we1 van rond kon komen.
Een gedachte die overigens bij sommige politici nog aanwezig is. De bewindslieden van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid zeggen

hierover 'Het m~nimuminkomen kan nog
steeds worden geacht te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan en dat het
volwaardige deelnem~ngaan de samenleving
mogelijk maakt: Zij vervolgen -Het is vaak
een sober bestaan, sommigen zullen hun situatie als armoedig ervaren, maar dat gebeurt
ook bij mensen die boven het m ~ n i m u m
zitten,
die door onverwachte uitgaven in de problemen zijn gekomen.' (NRC, 7 april 1989). A r moede is dus, volgens deze politici een indivldueel probleem en geen structureel
probleem van de minima.
Bezien w e een langere periode dan blijkt dat
ten aanzien van de armoedeproblematiek eigenlijk altijd een normatief element In de beschrijving aanwezig is geweest. In de sociaalwetenschappelijke onderzoeken komt dit bovenal naar voren in de typering en naamgeving. In schema 1 is deze typering weergegeven aan de hand van een aantal verschijningsdata van wetenschappelijke publikaties
over deze materie. Het is opvallend dat de in
1851 gebruikte term armoede, nu in 1989
weer gehanteerd wordt. Daarmee is de cirkel
dus rond.
In het verleden werd vooral aandacht aan de
armoede binnen gezinnen besteed. Dit type
huishouden stond eiaenliik centraal. Daarnaast werd de armoede sterk normatlef bena- .5~Z"?4
derd, er werd een soort soc~ale-patholog~e
bedreven Het IS de verdlenste van vooral de e%$ ;
Nederlandse soc~oloogMilikowsk~ geweest 3&ey.-tf
deze normatleve benader~ng van het ar- &
,.
moede-probleem aan de kaak te stellen In
zljn d ~ s s e r t a t ~~n
e 1961 opende h ~de
j d~scus-,,sle over deze benader~ngsw~jze
Ook mag h ~ e r $,.
de naam van de Nljmeegse soc~oloogF~seher i@~
met ontbreken In 1976 vest~gdehi] de aan1
dacht op grond van een vooranalyse van de ,
volkstell~ngsgegevens1971 op de aanwezlg- g
held van armoede HI] constateerde dat
armoede nlet u ~deverzorglngsstaat
t
wasverbannen en dat lang met alle armen door h u n
hutshoudel~jkhandelen In de pro1
ren gekornen
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Schema 1.Overz~chtvan de twerlna wan armoedn

j19e eeuw

armaede (1 851)

jaren veerttg

onmaatschappd~jkep m n nen (1948)

~arenvljft~g

ongerchoolden (1952j
maatschappehjk angr~)pbaren (1950)
proletar~scheachterhoede
(1 954)
sec~aalmakke gezlnlsen
(1954)

k-,

* '"

tlnnen (1 962)laagstbetaalden (1 965)
probleemgezinnen(1965)
jaren zeventlg

maatschappehjk achtergestelden (1 977)
laagstgeklasseerden (1979)
gedeprweerden El 971)

jaren tachtig

multi-probleemgezinnen
119811
achterblijvers (1982)
buitenstaanders (1 985)
armen (1981)
armoede (1 9871

Bron: (0.a. Dercksen en Jansen ~ e r p l k k e ,1987)
krachtigefinanciele impulsvan het Ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
(WVC), overigens nadat de huishoudecoqoorn
Van Ophem reeds begonnen was met zijn
analyse van de invloed van de economische
recessie op huishoudens (Van Ophem, 1988).
Een dergelijk concentratiepunt veroorzaakt
dat binnen de onderzoeksprogramma's zich
dan veranderingen gaan voordoen. Een niet
onbelangrijk aantal studenten van de genoemde vakgroep (nu afgestudeerden) is zich
i n de afgelopen jaren met de armoede bezig
gaan houden. Naast de genoemde derde geldstroomonderzoeken, is ook een gedeelte van
de eerste geldstroom zich gaan richten op het
armoede-onderzo,ek. Uiteraard wordt onderzoek naar armoede ook elders verricht zowel
binnen de context van de universiteit en de
nieuwe hogescholen als die van de sociale
diensten van' de gemeenten. Kortorn er is
' s ~ r a k evan een hausse met betrekkina tot
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rigens niet alleen voor het onderzoek;

facetten en wrmhijn~i

zullert enkete artrkelm zilch lmeer r i l ~ h m
aa
de materiele ksnt van de h u i s h ~ u d w e r i n ~ ,
waarbij de a r m o d e soms een w w n d a i r probleem us en soms z&fs In d&
ontbreekt In drt nurnmsr ZUP
attikel aantreffen aver k t g&r
houdens tqdens een perrode van nmmds,B Y
artrkel van de hand van Van 09hem brususlt cq
zrjn dissertatie. Hursbudens e n ~nkrxmendaling (1 988) Vervolgens scllllen In deze m r r e
artikelen vetschiynen over deelsrpwtevl~19.~
armoe.de Het betreft hier o a.& bjsitrden en
hun frnanciele posrtre, do bl~tdsmrnrrneen
hun overlevingsstrateg~een, de etnrs~he
groeperrngen en de armoede, de attuatte van
brjstandstrekters In Rotterdam, de schuldproblematrek brnnen huishoudens en het ftnancteel beheer van huishoudens. Wellrcht zal
ook aandacht besteed worden aan ket humhoudelijk handelen en armoede en aan de
financlele
aanpassrngsproblematrek
brj
'jonge' hurshoudens
Naast informat~e-overdrachtaan de belangstellende lezer IS de sene vooral bedoeld om
een lrcht te werpen op de armoede-problematiek rn een hoogontwrkkelde verzorgrngsstaat.
Een nevendoelstellrng IS dan de simpele
vraag dre i n de artrkelen steeds rmpliciet geformuleerd IS. "wat kunnen wrj aan dit mensonterende verschrjnsel doen ' En met 'we'
wordt dan niet alleen de wetenschap bedoeld,
maar ook degenen d ~ werkzaam
e
zrjn aan het
front belerdsambtenaren, socrale drensten
en voorlichtinggevende instantres
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