I, zuinig, de kost die voor de baat
rnoedesituatie i n h e t welvarende Ne- gaat, het dubbeltje omdraaien. Kortom, zuirlerlanrl? Ala h u i c h n ~ d q n sn i e t passen nigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen.
... ~
~ - ,_.
- .,.zijner volgens
AIs er met dit idee naar armoedesituaties gekeken wordt, ligt de betutteling op de loer: als
K~~~ dmM,.,,.,,.,
,r,nininrnOgelijkheden
de armen zich maar willen voegen naar het
burgerlijk model komen ze er op eigen kracht
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bijdrage over armoedet in relatie t o t
fskleding. onl e t onderhou3ppervlak. Het
s w a t vervoerd
'ie er achter de
en i n het volnformatief.

Onder huishoudelijk handelen wordt in de
huishoudkunde het geheel van handelingen
verstaan, dat gericht is op de optimalisering
van het welzijn van de leden van een huishouden (Zuidberg, 1981 ). Deze definitie is normatief van aard. Kennelijk weet men wat optimaliseren van het welzijn inhoudt, kennelijk zijn
er ook handelingen, die niet bijdragen aan het
welzijn. Als het om bestrijding van armoede
gaat, vragen beleidsvoerders zich af: 'Hoe
komt het eigenlijk dat sommige huishoudens
we1 kunnen rondkomen en andere niet?' Het
impliciete antwoord is dan, dat dit aan het
huishoudelijk handelen, de huishoudvoering,
moet liggen. Wij zijn van mening dat daarbij
enkele kanttekeningen dienen te worden gemaakt.
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Een terugblik
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Tot op heden kornenwij eigenlijkover de huishoudvoering een beeld tegen, datwaarschijnlijk is ontstaan in de loop van de zeventiende
eeuw. Een beeld dat zeker niet aansluit bij de
ideeen van structurele hervormers als Marx,
Engels en andere vroegsocialisten, maar we1
bij de protestantse ethiek van de hervormingen: de mens iszelf verantwoordelijkvoor zijn
daden. dus ook voor ziin huishoudeliike daden; hij moet het met zi'jn verkregen talenten
maar zien te redden. Loopt het mis door 'onjuist' handelen. eigen schuld dikke bult. In de

i

Anno 1989 bevinden vele armen zich niet alleen blijvend aan de onderkant van desamenleving, zij delen ook niet mee in de welvaartsgroei en zij delen meestal ook niet de
heersende waarden en normen. Een belangrijke gedachte hierover is te vinden bij de Wageningse socioloog Hofstee ( 1 954). Hij hanteert de demografische ontwikkelingen om
een analyse te geven van het moderniseringsproces in ons land. Hofstee schetst ons
een beeld, op basis van empirische gegevens,
dat het voeren van een eigen huishouding
een voorrecht is voor het 'rijkere' deel van de
bevolking. Het drie-generatiehuishouden,
soms matriarchaal ingesteld, soms onder leiding van 'een strenge, doch rechtvaardige
huisvader', de patriarch, is hiervan een sprekend voorbeeld. De oudste zoon, in sommige
streken de jongste, was degene die de vader
kon en mocht opvolgen; hij had het voorrecht
een eigen huisgezin te stichten en de nietbevoorrechte familieleden werden i n zijn menagerie opgenomen. Een verlovingstijd van
meer dan 10jaar was geen uitzondering. Om
een begeerlijk goed als het voeren van een
eigen huishouding te bereiken waren basisvoorzieningen nodig: een uitzet en financiele
bestaanszekerheid.
Mede door de industriele revolutie verandert
dit beeld. Door de aanvankelijke economische
bloei kunnen arotere aroeDen dan voorheen
de huwelijksestaat, en daarmee de zo begeerde vrijheid van huishoudelijk handelyn,:
bereiken: natuurliik noa imrner onder lejdifia.

,

stelling w o r de schone bun~smn.ma@
voor de naaikrans, isgroot. Hieirdowpdaatsfeij
zichzelf buiten de maatschappij. De ~eschoolde werkman en zijn gehuwde getielba
volgen dit beeld in zekere mate. Er is sprake
van 'ein gesunkenes Kulturgut'. In het h i s gezin dat het goed heeft past geen gehuwde
buitenshuis werkende vrouw: 'Zo lang ik nog
handen aan mijn lijf heb, zal mijn vrouw niet
werken'. De vrouw wordt heerseres van het
priv6-domein: de huishouding. De vrouw
wordt mevrouw. Dit alles geheel en al met
instemming van de betrokken wouwen.
Kortom, nadat een zelfstandige huishouding
voor meerdere mensen bereikbaar is geworden, wordt het burgerlijk model door zeer velen gevolgd. Maar er is een pqobleem. Liefde
is blind en ook economisch zhakkeren gaan
bindingen aan; de ongeschoolde arbeider en
zijn vrouw vormen ook een huishouden. Hier
wordt echter lang niet i n alle gevallen het
burgerlijk emancipatiemodel gevolgd. Er 01-12staat zo een bolwerk van onaangepastheid,
onaangepastheidjegens het burgerlijk model,
vooral i n de oude wijken van grote steden. Het
is interessant om te zien hoe de politici en
wetenschappers van toen deze bolwerken
meenden te moeten slechten.

Wetenschap en beleid
w e hebben geconstateerd dat aanvankelijk
het zelfstandig huishoudelijk handelen een
voorrechtvan de rijkeren was. Wij hebbenook
gezegd dat onder invloed van de industriele
rexolutie velen dit begeerlijk goed wisten te
vefiwerven en dat aua vorm en inhoud de bevoorrechten werden gevolgd en we1 naar een
b~~ger.!ijk,huishoudensmodel.
En tenslotte is
ge~omta,teerd~dat
een gedeelte van de bevolkn'eawd~een~zelfstandia
huishouden stichtte.

w?m
gericht: h e r i j n dgiwnen die .ae&eeF@ m m miseh zew zwak stas n teen bmn a n mrd en
anderdeels belangrijke dsmentsn "it hetiburgerlijk cultuurpatroon afwijzen (sen brbn van
ergernis).' Tuswn &re zorg en e q e r n b
speelt zich dan het m b n
bat hwishciudelijk handelen af. Het tos.nrnsli@eMinirteria
van Maatschappelijk W r k $peek in die tijd
een belangrijke rol bij het bewrkstelligenvan
integratie en homcganiteit dooJr miMel van
onderzoek en beleid.
In de jaren zestig en in de eerste helft van de
jaren zeventig lijkt het huishoudelijk handelen niet meer in de directe belangste/ling van
de beleidsvoerders en wetenschappers, huishoudkundigen uitgezonderd, te staan. De
welvaartsgroei neemt stark toe. Onder invloed van verschillende emancipatoire bewegingen lijkt de tolerantie en de pluriformiteit
ook toe te nemen. Sommigen vragmn zich
zelfs af of het burgerlijk cultuurpatroon niet is
opgehoudente bestaan. Het is of a l l e mag en
niets moet. De huishoudkunde richt zich
vooral, :nu in Nederland de armoeda uit het
zicht verdwijnt, nog sterker dan voorheen op
het moderniseringsproces. Een moderniseringsprocss dat ook in deze tijd toch nog we1
via de lijnen van het burgerlijk cultuurpatroon
moet lopen. De huisvrouw, vooral zij die
woonachtig is op het planeland, wordt getoond hoe de moderne woning eruit dient te
zien; de zegeningen van de moderne matras,
de goede voedina, en het adeauate beheer
vangelden worden 0.a. via cursussen onderwe'zen. Sterker nog, huishoudelijk handelen
wo.rdPmedeomschreven aan de hand van een
var),~demeest normatieve begrippen die we
k e n q n : het optimaliseringsproces. Mensen
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menleving om zich te handhaven. ~ ezijn
t ook
degenen die een snelle maatschappelijke tuimeling hebben gernaakt. Dit zij de niet-deel,ngmn.aan de adequate ovot&vingutrate:,g@?i[mmers, door de vestiging van de
,ygrzbrgj~gsstaatis de vroegere 'maatschap, p l , i j k ~ r c l f e l r a n ~vrijwel verdwenen. Juist
ocJe~tjrrafelrand;-rde kleine neringdoende, de
s!~seyl~@[k~~nkr;da:,scharrelaar
- zongde er-

-

k v ~ o g ~ ~ s n w -s Wid
i i g reds ggezegd
dat de Ruishoudkunde en de wdichtingskunde louter a h bmeerdie dinerr vow het
Haagse beleib. Is h a nUt decent dat 9814van
de huishoudens iets atstset om 8en bijdrw
te leveren aan de festerrnde 4747 lo Mt niet
beter de o p h i n g te blijven wkm In hat
verbeteren van de rnaetochappelijke structuren, de arbeidsmarkt, de toegankelijkheid van
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