naar mijn smaak onvoldoende uit de verf gekomen, zoals de dagelijkse zorg voor kinderen
en opvoeding Dit lijkt ml] nog steeds een
randgebied voor de huishoudkunde Opvoeding wordt meer gekoppeld aan het onderwfjs
dan aan het huishouden Miin indruk is dat
emancipatie als onderwerp matig in de bewaar zorgen We voor?
langstelling staat Maar bij nader inzien is dat
niet terecht, in de meeste interviews is er wel
iets over te vinden En dat is dan een tweede
B. E. T. A. KESLER
/beperking, namelijk dat als je de perspektie.?$-Ven met betrekking tot één thema (bijvoor- A*beeld emancipatie, technologie, relaties, opvoeding) wil weten, je eigenlijk het hele boek
Een ,,zaalbreed" forum, veel stellingen en een
uit elkaar zou moeten knippen, ofwel: dat
levendig boek vormen evenzovele prikkels
vraagt dan van de lezer een aandachtiger beom t e reageren en dóór t e vragen, maar daar
studering.
is weinig ruimte voor die zestiende november
in Wageningen. Een poging wat meer reliëf te
geven aan uitspraken van forum en geïnterStelling 1: ,,Individualisering. D e basi
"iewden in: ,,DAAR ZORGEN WE VOOR" aan
v o o r herverdeling v a n verzorgende t a k e n
de hand van de eerste stelling u i t de forumi s d e o p v o e d i n g v a n i e d e r e e n t o t zelfverzorging."
s en een forumdiskussie over de toeaar wat is de toekomst7 Is het geven
visie op de toekomst een weergave
ITEKE
WEEDA
gaf het in de diskussie al aan, voor
wat op ons afkomt of een analyse van
de herverdeling van verzorgende taken is het
ikkelingen en een schets van waar we
opvoeden tot zelfverzorging slechts een voorar toe willen7 ,,De maatschappij is wel een waarde, maar absoluut geen basis.
Verdeling van huishoudelijke arbeid wordt
niet bereikt door iedereen met verzorging ver
trouwd te maken, wanneer niet gelijktijdig dc
intrinsieke waarde van de dagelijkse verzorging geleerd wordt. Om de huishoudelijke arbeid aan de man te brengen is het noodzakelijk meer aandacht te besteden aan de waarde
van de huishoudelijke arbeid, niet slechts in
aar is. Als je iets met z'n allen wilt,
de fysiologische of in de economische betekehaalbaar, en als je het niet wilt, dan
haalbaar" (p. 93).
nis (op papier!) maar vooral in de psychologische betekenis.

+k

Psychologische waarde
De dagelijkse verzorging staat in direkt verband met de onderlinge betrekkingen in het
huishouden. Daar ligt mijns inziens de kern
van het probleem: dat ondanks alle goede bedoelingen we zelf de betekenis, de waarde var
de dagelijkse verzorging niet serieus nemen
DESWAANzegt daarover: ,,Je kunt huishoudelijk werk niet helemaal losmaken uit de kontext van een liefdesrelatie, zoalS.die bestaat of
zoals je zou willen dat die bestond tussen
mensen die met elkaar getrouwd zijn, tussen
ouders en kinderen. Het moet ingebed zijn in
de wederzijdse waardering omdat het een zo
dicht op het lichaam en de lichamelijk& en
Tijdschrift voor Huishoudkunde 6 ( l )februari3985
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ds tijd omgcnprongan wort&, de-,eatrdwtit
voor familie, vrlenden en W e n d n . 'Mij&%&?
p.lende dm thuis mu ik mmen inlé?vc)~ErY.
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Consumentenvoorlichting

goinen "oor het ontwikkelen van eenexperimentele structuur voor huishoudelijke- en
consumentenvoorlichting; daarvoor zullen in
5 plaatsen i n Nederland kleinschalige lokale
voorlichtingsprojekten worden opgezet. Het
ministerie van WVC zal voor een periode van
3iaar gelden hiervoor beschikbaar stellen.
Aan deze ontwikkeling is een lange voot'geschiedenis voorafgegaan. In 1978 bracht de
Commissie Consumenten Aangelegenheden
(CCA) van de SER een advies uit inzake de
huishoudelijke- en consumentenvoorlichting
van de Interdepartementale Coördinatie-commissie voor Consumentenzaken (ICC). Aan
Bakkenist, Spits & Co. Organisatie Adviseurs
is opdracht gegeven hiervoor een experimentele opzet te maken.
De achterliggende gedachte hierbij was dat de
huishoudelijke- en consurnentenvoorlichting
zoals die op dit moment door de bestaande
es wordt verzorgd een beperkt beGrote groepen van de bevolking die
bij goede voorlichting zouden kunen maken er geen gebruik van, o.a.
j geen consumentenbladen lezen,
geen gebruik maken van aangeboden kursussen, geen budget advies vragen voordat het te

% i Dei.manier waarop voorlichting aangeboden
f: ,wordt spreekt hen niet aan of sluit niet aan bij
.-.i
hun Belevingswereld. Door het ontwikkelen

van stads-vernieuwingsgebieden, lagere ink
mensgroepen, lagere sociale milieus, kult
rele minderheden.
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Na het verschijnen van het ,,advies expe
mentele structuur huishoudeliike- en cons
mentenvoorlichting" van ~akkenist, Spits &
Co. in maart 1983 heeft het ministerie van
WVC aan de besturen van de betrokken organisaties Consumentenbond, Koncumenten
Kontakt en HVP Stichting voor Huishoudelijkeen Consumentenvoorlichting kommentaar op
dit rapport gevraagd en daarnaast gevraagd
voorstellen te doen voor te ondernemen experimentele projekten. Het Platform Opbouwwerk heeft uit eigen beweging op het advies
gereageerd omdat het van mening was dat er
met de mogelijk te gebruiken methodieken in
het Opbouwwerk ervaring is opgedaan en dat
de doelgroepen die men op het oog heeft door
het Opbouwwerk al bereikt worden.
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Commissie
Het Advies van Bakkenist, Spits & Co. en
daaropgegeven kommentaren was voor
ministerie van WVC de basis waarop
voorbereidings1begeleidingscommissie i
steld kon worden. Volgens de instelling
schikking heeft de commissie .tot taak
desgevraagd of uit eigener beweging advi
ren van de Minister van WVC over de w i
waarop de experimentele structuur van
huishoudelijke- en consumentenvoorlich~ing
kan worden ontwikkeld".
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