Huishouden volgens een bedrijfskundige benadering*
JUH.M. W E S T E R K A M P
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In dit artskel wordt hu~shoudelgkgedrag bez~envanult een bedrljfskund~gebenadermg Het hu~shoudel~jk
gedrag wordt aangedu~dmet de term bedrgven Dlt bedrijven wordt geanalyseeerd alseen u~tmgvanleven, en
we1 aan de hand van twee funkties, de nutsfunhtre en de kontrnurtertsfunktre
Summary
s
IS analyzed by
Household behawour IS cons~deredfrom the viewpo~ntof management. T h ~ management
means of two functmns u t ~ l ~and
t v cnnt~nz~rtv

Inleiding
In de literatuur wordt het begrip bedrijven meestal gezien als uitrnn van het menszijn. Als
zodanig kent bedrijven vele uit~n~svormen.
~ e d & e n is daarbij altijd gericht-op de
bevrediging van behoeften. Een andere benadering is de zienswijze van bedrijven als
uiting van Ieven. Enkele auteurs, zoals Elton Mayo voor de Tweede Wereldoorlog, en
Peter F. Driicker na de Tweede Wereldoorlog, waren echter nie
ring verwijderd. Driicker heeft het bijvoorbeeld over het werk en
te scheiden aspekten van het werken, het bezig zijn van de men
Uit de literatuur over huishoudkunde blijkt dat huishoudelijk
mens. Immers, de huishoudkunde houdt zich bezig met het zorgend handelen eq&e,eft.
+
het welzijn van de mens tot doel. Bevreemdend is het dat in deze li.teratnuli&g&&
schakel werd gelegd tussen zorgend handelen en welzijn enerzijds, en leven g&p&%.
Mijns inziens is dit de reden dat de diskussie over wat huishoudkunde is, nexgens toe
heeft geleid. De benadering van huishouden als een uiting van leven wordt in het
hiernavolgende uitge---I-+

Het begrip bedrijven
Bednjven vloeit voort uit en hangt samen met leven :hoe hoger de vorm van leven, hoe
meer uitingsvormen van bedrijven. In elke uitingsvorm van bedrijven kunnen twQ
funkties worden onderscheiden: de nutsfinktie, gericht op het bereiken van.een &k

streefd kan worden. Het feit dat de twee funkties allebei gediend rp,oe+~

artikcl&s cen;beweikirig ~ad&n.leiin~,~ehb
houdgetswhappcn op 18 ~v$min$er;197&&,

&'

impliceert niet dat nut en kontinui'teit niet Eos van elkaar nagestmfd zouden kunaen
worden. Voorts geldr dat het dienen van elk van beide funkties in wn Lwd&
uitingsvorm van het bedrijven op zichzelf oak weer uitisg$vormen van
waarin dan weer de h i d e funkties gediend moeten worden. Tenslotte h n m t M m k king tot de beide funkties in het bedrijven nag worden opgemetkt dat ck nat~Rmktfe
afhankelijk is van de aard van het doel van het bedrGven en de koatinuitei~hnktie
afhankelijk is van de bedrijvende persoon ,of personen. Ek eerste akankeiijkheid
berust op het gegeven dat bedrijvenaltijd gericht is og een khoeftehvrediging. Hct zal
duidelijk zijn dat de manier waarop de nutsfunktie wordt gediend zich onderscheidt
naar de aard van de behoefte. Zo is het ook duidelijk dat naarmate een behoefte groter
is, de omvang van een funktie-dienende aktiviteit groter is. Dat het diencn van de
kontinui'teitsfunktie bepaaid wordt door wie de bedrijver is, kan worden begrepen
vanuit het gegeven dat die kontinui'teitsfunktie gerlcht is op het kunnen blijven bedrijven: de bedrijver zal zichzelf in stand moeten houden. Dit is afhankelijk van de
persoon, en de inspanning welke het bedrijven van hem vergt. Benadrukt wordt dat het
dienen van de nutsfunktie wezenlijk verschillende vormen van tenuitvoerlegging kent,
terwijl het dienen van de kontinu'iteitsfunktie slechts aksentverschillen laat zien bij de
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Leven is een abstrakt begripg het is waarneembaar door het omhulsel waarin dat leven
besloten ligt, zoals dat expliciet naar voren komt in het begrip levend wezen waarin het
woord wezen uitdrukt dat dat wat leeft een specifiek eigen zijn heeft. De stelling dat
bedrijven voortvloeit uit, en samenhangt met leven, kan op grond hiervan worden
geformuleerd als: elk wezen bedrijft. En om te kunnen blijven bedrijven zal dat levend
wezen ook de kontinuiteitsfunktie moeten dienen, dat wil zeggen het specifiekeigen zijn
in stand moeten houden. Aangezien nu het eigen zijn van een levend wezen gekenmerkt
wordt door het omhulsel, het huis, waarin het leven besloten ligt, kan worden gesteld
dat het dienen van de kontinuiteitsfunktie mede het huis in stand houden, of kortweg
het huishouden omvat. De mens is een levend wezen en zal dus in het menselijk
bedrijven de kontinuiteitsfunktie moeten dienen en dus moeten huishouden. Huishouden is er dus op gericht een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de mens. In
die zin kan huishouden worden gedefinieerd als: het ontwikkelen van aktiviteiten om te
bewerkstelligen dat de (levende en bedrijvende) Tens zich geestelijk en lichamelijk
welbevindt en behagelijk voelt in elke bestaande en'zich ontwikkelende situatie.
Welke aktiviteiten moeten in het huishouden worden ontwikkeld om het beoogde
doel te bewerkstelligen? Geen twee mensen zijn gelijk, dus ook datgene waar de ene of
waar de andere mens zich geestelijk of lichamelijk we1 bij bevindt en zich behagelijk bij
voelt, is verschillend. Om deze reden zal huishouden voor twee mensen in BBn samenlevingsverband op eenzelfde tijdstip andere aktiviteiten kunnen vergen voor de t i n dan
V Q O ~de ander. Ook verandert de situatie waarin de mens zich bevindt, gedurig met de
t i j d . ' ~ mdeze reden zal huishouden voor eenzelfde mens in opeenvolgende situaties

.

i&@@ie echter'damens is en welke zijn-omstandigheden zijn, het feit dat de mens zich
d&&z4,@~ &~hamelijk$anwelbevinden en zich behagelijk kan voelen, is afhankelijk
jveschikbaarheid van voorzieningen in de zogenoemde fundamentele levepsbeVakblad voor Huxhoudkunde 1 (2) deccmber 1979
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Huishouden en huishoudkunde
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Reeds in het vroegste bestaan van de mens werden de absoluut alleenstaande mens, waarvan het voorkomen zonder meer bran rvorden betwijfeld - afspraken gemaakt of afgedwongen betreffende de orde
en methoden met het oog op de instandhouding
Op grond van het voorgaande kan nu worden be
$at huirhouden m e t
worden gekenschetst als de oudste vorm van bedrijven: het bmkijven van de cerste
mens was er uitsluitend op gericht te blijven voortbestaan, door aanwending van
menselijke arbeid, middelen en methoden, kortom
In de evolutie van de mens ontwikkelden zich g
die naast het zichzelf in stand houden een of meer
nastreefden. Allengs kwam in deze evolutie het ak
-bedrijven als 1oute;het ontwikkelen van nutsfunktie d i e m & akti&ikn. Hierrnee is%v3-niet gesteld dat er geen kontinu'iteitsfunktie dienende aktiviteikn werden ontwkkeld: i:%i7'
de samenlevingsverbanden bleven - voor kur&tx of h n g s e tijd - vaostbestaan. Deze
laatstgenoemde aktjviteiten kregen ahter meet n nolens voleas karakter. Het ontbreken van kennis om te kunnen haishoudcn h Ben mogejelike verklaring voor deze
In de hahhsudkunde wordt huishouden
cfinieerd als het geheel van aktiviteiten dat
In het L d e r van de waon- em fwfsruatie van de mens is gericht op de bevrediging van
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van de matectkk vaorwaarden
Met deze omschryv~ngwordt
eer dan een samenlevingsverba
w&dt met deze omschrijving miskend dat elk samenlevsngsverband zal Rawten hulshouden teneinde het samenlevingsverband in stand te houden. Gegeven d m bepetkin!en moet worden gekonkludeerd dat de huidige huishoudkunde onvoldoende kennis
biedt om de mens in staat te steilen m elk van de verschilleade samenlevrnpverbanden,
waarvan hij decl uitmaakt, optimaal te funktioneren.

