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Hoewel de volkstellingeen kwantitatief onderzoek bij uitstek is, mag aan de kwalitatieve betekenisvan
gehanteerde begrippen niet voorbij worden gegaan.
Vanuit dit gezichtspunt wordt een nieuwe onderzoeksopzet voor de volkstelling voorgesteld.

The definition of a household has changed over time. This is apparent from the different definitions o f t
household unit in the subsequent population census held in the Netherlands.

moeilijkheden met het begrip huishouden kunnen hiervoor als illustratie diene

ende inhoud van het begrip huishouden zich in die tijd o p t
naar afwijkingen van het stereotiepe model huisgezin.

HUISHOUDEN ALS STATISTISCHE EENHEID

huiselijk verkeer. Het lijkt er zelfs op dat de steller van de definitie inzage heeft gehad in
(1909, p. 23). Deze Amerikaan schreef: 'By primary groups
het werk van C. H. COOLEY
I mean those characterized by intimate face-to-face association and cooperation. They
are primary in several senses, but chiefly in that they are fundamental in forming the
social nature and ideals of the individual. The result of intimate association, psychologically, is a certain fusion of individualities in a common whole, so that one's very
self, for many purposes at least, is the common life and purpose of the group. Perhaps
the simplest way of describing this wholeness is by saying that it is a "we"; it involves
the sort of sympathy and mutual identification for which "we" is the natural expression. One lives in the feeling of the whole and finds the chief aims of his will in that
feeling. It is not to be supposed that the unity of the primary group is one of mere
harmony and love.'
Met dit uitvoerig citaat willen wij niet aantonen dat hierin de oplossing besloten ligt
voor het opheffen van de spanning tussen een statistische en een sociologische benaen struktuur, kan lezen. Het te zwaar belichten van alleen de strukturele kanten van h
huishouden leidt onherroepelijk tot brokken.
In 1947 gaat het fout met de definitie van huishouden. De twijfel is verdwenen
wordt een huishouden omschreven als: 'alle groepen van twee of sneer personen
huiselijk verkeer met elkaar samenwonen, ongeacht de aard van de onderlinge r
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Komplikaties voor beleid en wetenschap
In deze tijd staat de beleidsvoerder een ongunstige samenloop van omstandigheden t
aanzien van huishoudens te wachten. De overheid in een verzorgingsstaat heeft e
steeds grotere behoefte aan informatie. Beleid dient ontwikkeld te worden, diskrimin
tie moet verdwijnen, minderheden zullen gelijke kansen en rechten worden geb
is groeiende behoefte aan informatie naar samenwoningen zonder echtver
naar strukturele maar vooral kulturele kanten van samenleven. De laatste
blijkt dat een aantal ontwikkelingen, met name met betrekking tot de prim
situtatie, in een stroomversnelling zijn geraakt. Echtscheiding, man/vrouw-ve
ding, positie van kinderen in het ouderlijk gezin, 'nieuwe' samenlevingsvormen he
konsekwenties voor het huishouden, zowel naar vorm als inhoud. De huidige statistieken over huishoudens geven nauwelijks antwoord op de vele vragen.
Bij weinig of geen informatie ontstaat daarnaast een merkwaardig mechanisme.
Zelden zullen Haagse kringen besluiten geen beleid te voeren, a1 ontbreken basisgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat er een beleid kan ontstaan dat op drijfzand is
gebouwd. Rampzalig kunnen dan de gegevens voor de direkt betrokkenen zijn. Dan is
het niet denkbeeldig dat onaanvaardbare voorzieningen worden getroffen voor kategorieen, die in de sociale werkelijkheid niet bestaan. En dat een voorzieningenstelsel
achterwege blijft voor groepen, die daar juist we1 behoefte aan hebben. Het beleid zal
een niet-doeltreffend ad hoc karakter dragen. Bouwstenen voor een flexibele planning
zullen blijven ontbreken.
Op het gebied van de wetenschapsbeoefening ontstaan ook komplikaties. Vooral de
laatste jaren kan van een stellingenoorlog tussen de aanhangers van het kwantitatieve
onderzoek en van het kwalitatieve onderzoek gesproken worden. De eerste groep
zweert bij het gestruktureerde veldonderzoek kompleet met gesloten vragenlijst, de
tweede bij het open-interview, liefst zelfs het diepte-interview. Het merkwaardige feit
doet zich voor dat in onze dagen welhaast niemand een poging doet tot synthese. Van
betekenis is, dat dit we1 in de jaren twintig en dertig in de Verenigde Staten werd
(1976, p. 81) zegt in zijn proefschrift hierover het volgende: 'Het
gedaan. VANLEEUWEN
door Wallerl bepleitte en moeizaam op gang komende puur theoretische onderzoek is
echter niet het enige toepassingsgebied van de interactionele benaderingswijze. Er
wordt in de loop van de jaren '30 ook heel wat onderzoek naar practische problemen
gedaan, waarvan probleemstelling en opzet duidelijk door de interactionele benaderingswijze be'invloed zijn. Voor een deel gaat het hier om quantificerend onderzoek,
waarbij de in die tijd bekende onderdelen van de survey-techniek worden gebruikt. De
twee belangrijkste gebieden, waarop het door de interactionele benadering bejinvloede
onderzoek zich richt, zijn de problemen rond echtscheiding, huwelijkswelslagen en
partnerkeuze en de gevolgen van de economische crisis van de jaren dertig voor het
gezin.
Nu is het voorgaande niet bedoeld als een pleidooi om op interaktionele wijze2 de
sociale werkelijkheid te lijf te gaan (en daarmee te kiezen voor het kwalitatieve onderzoek). Niet omdat deze weg bij voorbaat onvruchtbaar is, maar we1 omdat de keuze
vooi &n benaderingswijze afbreuk doet aan het geheel van mogelijke informatie.
,Het,pleidooi beweegt zich in een andere richting. Keren we terug tot het begrip
r+,
(
$.*;':y r * phbshonden dan staat-ons een samengestelde benaderingswijze voor ogen, terug te
t8%Jx,:
@5eibri tot de eerder opgevoerde begrippen vorm en inhoud. Bepalend is dat er een
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