' ~ l e m ekinderen spelen grwg in de h u r t van de &$
{g.36)
z
-'&
Opdracht over spcelgoed vosr kkutno:
'Tegenwoord~gzijn er veet vaorbdeMen van ehn veradeting 9
gsMoB,
melsjes met auto's, jongens met poppen laten spelm enr. Men vindt dar QEjo
later ook rneehelpm aan de verzorgng van hun baby en dat mciajes ?Y&. a o k ulef '
automonteur kunnen w
mbin
laatste jaren. Bespreek
belangstelling aiet kan
waarde moet laten met
lingen vu[len elkaar tutu toeh wf aarr.)' Q.52)
- Bij positieve en negatieve invlsedea van bet gezh opde o p v d i n g van h&etkisd ~ t a B t
achter beroep van de vader: ' ~ o o n p l a a t sstreek,
~
inkomm, tijd van op&un en naar
bed gaan, ontspanning enz.'. Bij beroepsbezigheden van de maedcr staat: 'moeder
niet thuis als het kind thuis komt, kans op emotionele verwaarlozing enz.'. (g,55)
- 'Door voorbehoedmiddelen tegebruiken kan je aIs hct ware kiezm hwveel kinderen
jq wilt en wanneer je kinderen wilt. Je bent dus veel vrijer dan vroeger bij het
samenstellen van je gezin.' (p. 21)
Dit laatste klinkt heel mooi, maar houdt tevens in, dat je nog niet helemaal vrij bent;
geen kinderen willen hoort kennelijk niet tot de mogelijkheden. Welke verborgen
doelstellingen zitten niet achter dergelijke leerstofinhouden!
Overigens hoeft dit %g niet te betekenen dat die doelstellingen ook zo fungeren,
&nt er staan nog altijd leerkrachten voor de klas, die bepalen hoe de stof behandeld
wordt. Wanneer zij bovengenoemde doelstellingen kritisch bespreken kan er juist veel
geproljlematiseerd worden. Maar wie garandeert dat?
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wijs om de vrouw klein te krijgen. Het is een kwestie van heersende ideologie, die in alle
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belevingswereld van de leerlingen willen aan
nemen kognitieve en affekti
aspekten van de huishoudkunde over: ekonomie en maatschappijleer houden zich
konsumentengedrag bezig, maatschappijleer met wonen, biologie en scheikunde mei
voeding. Het is dus mogelijk om nieuwe vakken en onderwerpen in te voeren en zeke'
B
een aantal inhouden (zo niet alle) van de huishoudkunde worden nu a1 relevan!
gevonden te worden voor andere vormen van voortgezet onderwijs. Hoe komt het dad
dat huishoudkunde toch alleen nop in de lessentabel van het L.H.N.O. te vinden is?i
financieel. Niet alle handarbeid wordt gelijk gewaardeerd: een gediplomeerde automonteur is weliswaar een handarbeider, maar itaat in hoger aanzikn -in verdient meer
- dan een schoonmaker. De huishoudelijke arbeid, zoals een huisvrouw die uitvoert, is
zelfs niet in de hierarchie van soorten handarbeid onder te brengen. Het lijkt we1 of deze
arbeid niet bestaat: 'Wat doe je? Niets. Ik ben huisvrouw.' 'Heeft U een beroep? Nee,
ik ben huisvrouw.' 'Mijn vrouw hoeft niet te werken.' 'Zonder beroep' in paspoort of
statistieken. Zowel de traditionele ekonomie, als de klassieke marxistische ekonomie,
nemen huishoudelijke arbeid niet in hun analyses op. Huishoudelijke arbeid is geen
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Het is werk dat 'kdereen kan', je 'even doet', waar je%et voor geleerd.hoeft te
en waarmee je in ieder geval niets verdient.
De waardering van de verschillende vormen van arbeid in de maatschapp
weerspiegeld in de waardering voor de verschillende
meen vormend onderwijs staan in hoger aanzien dan
waarbij het lager huishoud- en nijverheidsonderwij
Hoewel dit schooltype onder het lager beroepsond
beroepsopleiding te noemen: meisjes met 4 jaar L.H
vaak als ongeschoold ingeschreven. 'Alleen wie de stelling "huisvrouw zijn is ook ee&&8 i
beroep" onderschrijft, kan dit onderwijs beroepsonderwijs noemen', meent JUNG&$?

heid (de objektieve basis voor een gevoel van eigenwaarde),

winkelpraktijk). En het blijft bij een verkenning van de verschillende!ke.b
geen opleiding erin.
Het feit, dat,het L.H.W.O. niet d

geen hoger aanzien, maar juist het allerlaagste. Het vak huishoudkunde 1s zozees met
dat L.H.N.O. verbonden, en bovendien met het onbelangrijke huiskoudelijke we&
dat het geen aantrekkelijk vak is om in andere vormen van voortgezet onderwijs in te
voeren.
De leerkrachten
De lage waardering van het vak heeft ook konsekwenties voor degenen die het vak
geven. Maatschappelijk worden zij minder gewaardeerd dan hun kollega's die algemeen vormende vakken geven, om maar niet te spreken van een lera(a)r(es) wiskunde
op het atheneum. Hun toch a1 niet zo goede positie wordt nog verslechterd door de
kritiek, dit het huishoudonderwijs vanuit de vrouwenbeweging te verduren krijgt. In
deze kritiek wordt met name het verborgen leerplan, dat de bedoeling heeft de meisjes
op te voeden tot huisvrouw en moeder, aangevallen (Vrouwenkrant L.H.N.O., 1977).
Wij willen de docenten niet beschuldigen van een doelbewust ('geheim') leerplan4,
maar wij denken we1 dat de manier van lesgeven in sterke mate bepaald wordt door het
feit dat de leerkrachten zelf in de heersende ideologie zijn opgevoed; en door de geringe
aandacht die er tijdens de opleiding van de leerkrachten besteed is aan het leren
problematiseren van die ideologie.
Niet alleen de vrouwenbeweging, ook het ministerie van onderwijs blijkt niet erg
gelukkig met het vak, gezien de vermindering van het aantal verplichte uren huishoudkunde. Werden in 1947 nog 8 uren per week aan huishoudelijke vakken besteed
(MAZELAND,
1978, p. 257), nu kan dat minimaal6 uur per week verdeeld over 4 jaar zijn
(Besluit L.B.o./L.A.v.o.)% Deze drastische vermindering heeft zonder veel ophef en
openliik verzet plaats kunnen vinden. Een vergelijkbare urenvermindering van het vak
~ederlandszou veel meer stof hebben doen opwaaien.
Eerder hebben wij aangegeven dat het vak in laag aanzien staat. Het is daarom
moeilijk te verdedigen, dat het een groot aantal uren op de lessentabel moet innemen.
Vaak ook wordt het vak als ouderwets aangeduid. Vernieuwingen hebben we1 plaatsgevonden (L.P.C.-units; N.C.B.-methode; Wolters-Noordhoff), maar niet alle scholen
geven volgens deze nieuwemethoden les. Daarnaast betekent invoering van een nieuwe
methode niet automatisch het ter diskussie stellen van bestaande rollen in deze maatschappij (zie p. 80).
Een andere oorzaak voor de geruisloze terugtocht van het vak huishoudkunde ligt in
het feit, dat de leerkrachten altijd vrouwen geweest zijn. Van vrouwen wordt nog altijd
verwacht dat zij het grootste deel van de huishoudelijke taken op zich nemen. Zelfs
alleenstaande vrouwen verrichten meer huishoudelijke taken dan alleenstaande mannen (Sociale Atlas van de vronw, 1977, p. 65, 66). hlede door deze dubbele belasting
zijn vrouwen in het algemeen minder georganiseerd in vakbonden dan mannen, en als
zij a1georganiseerd zijn, zijn zij minder aktief in die organisaties (zie ook: MEULENBELT,
1978, p. 33). Zij kunnen daarom langs die weg minder druk uitoefenen om hun vak te
behouden.
Vrouwen zijn bovendien minder vaak kostwinner dan mannen. Wanneer zij geen
kostwinner zijn, werken zij vaak tijdelijk enlof part-time. Het teruglopen van het
nrenaantal wordt dan als minder bedreigend ervaren.
".' , Uit dit alles bliikt dat een strijdvaardiger houding van de lerkrachten een vereiste is.

,

I

42
I
I

I

I%
I

1

HUISHOUDKUNDEONDERWIJS EN
r

xeer met
jke werk,
.wijs in te

EMANClPATlE

de huishoudkunde alleszins de moeite waard zijn en niet beperkt
meisjes in ten schoolsoort.
En de mogelijkheden zijn er. De
gemaakt dat huishoudelijke arbeid
iedereen voor zichzelf moet kunnen z

e het vak

die algewiskunde
1 door de
krijgt. In
le meisjes
I,1977).
leerplan4,
t door het
le geringe
het leren
t niet erg

een opvoeding tot zelfstandigheid.

cipatiebeweging, ons inziens
I

aahgegeven lijnen over, dan zien

.+

r
I

"."

I

I
0

opBeFm
In bet vak

-

n& ti@in
Wtg d t M
tuei

&if$

lzde manbelasting,
len, en als
JLENBELT,

mn vak te

:r zij gwn
n van het
vereiste is.
mden van
I maart 1980

2
.

!

,BCLEL

1. ' h a vande I & a ~ ~ d e hwk
n & kawm 1
1 v m r~ hear~ =I w o r % m n d van het iymnaaum. "Ik denk
4at tk mst h o g m ~ pk m hma mQtrnk~nm e & wrk%ter n en d i e m dtr op het gymnasturn zit die ztjn
va&r LS d ~ k t eof
s ro en die krrj
van huh uit geWBn v d mwr mec. Die h e b k n er de boeken staan waar
das stcedsde vader op dmkt van kqk daat eerus in want dat zulje lafer nod~ghebben ofdat is mteressant en die
&n@n uneer. Dpe b e k e n hebben wb thus nvet en w mdt vedw met op gelet. Met je handen kan je in ieder
geval a1 wchstes zin, tenv~jleen dochter OFeen mon van een dokter die zal dus ewst moeten leren om
mgc1y.c~
hj dc ha@@ van z'n v a d a z'n vak te komen om dus dokter te worden."
"Noa, k t p l d is h a d u s ook hB Een doktm heeft eenmaal njn baan en dre verd~entmeer dan m ~ j nmoeder,
d ~ kan
e dus w l betalen voor z i p zoon, ook bljlessen en a1 d ~ dmgen
e
meer kan hj betalen. Hij zal er we1 voor
zor$en dat Zgo W n ddochter op die school blijft en het afmaakt en dan later een goele pos~tiekrggt. Ja, dat
&%k ~kWU want hetwu IUtuuriljk heel dom staan als er een dokter is en zijn won isweet ikveel, stratemaker
d m Dat kan helemaal met Die moet ook missch~enwe1 op de nnivers~teitzitten om te proberen dokter te
worden. Temyl,je haort byna nooit dat een werkster d'r dochter of zoon een dokter wordt of zo, dat hoorje
noolt. M~sschtenh n he( ook we1 met."" (VANSLOOEN,1979, p. 48)
2 ' . r u m 80% van het iotah vecbwik of 70% van het nahonale produkt loopt door de huishouding.
H~erurivokt
e
m de hushoudmn de middelen worden zebru~kt.van de erootste betekenis
* dat k w ~ j z wawn
1svoor de volkswelvaart! We besteden jaadiJks vele m~ljoenenom de produktie te verbeteren met 1 a 2% per
jtaar Laten we nu eem proberen de effc~zntie
in de huishouding door de huishoudkunde een wetenschappeI~jkegrowislag tegeven, met 1%perjaor t%verbeteren Dlt zou dezelfde betekenis hebben als een produktievertuog~ngvan 0.8 P/,.' (MANSHOLT,
1950, p. 12)
3. 'Het hulsboudonderw~jsslu~twr~jv~ngsloos
aan op een traditionele voorschoolse geslachtssoe~al~satie.
Het barst van de herkennmngspunten en bledt een ruim aanbod voor wie k m t vanuit trad~tioneleleerW ~ e v e n . /' J U N C S L U ~
, p. 104)
1978,
4. 'Semmlgen vatten (...) k t "verborgen leerphn" op als een leerplan dat iedereen ontgaat ("hidden"),
anderen 11jkenhet op te vatten a h een logisch en onoverkomel~jkuitvloe~selvan wezenhjkemaatschappelijke
tegenstellingen ("geheimer Lehrplan").' ( J U N G B L U1978,
~ , p 40)
5. De urenverminder~nghjkt nog niet afgelopen. Bg integratleprojekten van technisch en huishoud- en
abwrkidsonderwjJs wordt 1n de onderbouw hulshoudkunde vervangen door het vak Algemene Technieken Dit bevat wel~swaarhu~shoudkundigeonderwerpen en kan ook door huishoudkunde docenten gegeven
worden, maar vaker verzorgen docenten handenarbeid, metaal- en houtbewerking en ook we1 AI.V.0.vakken (algemeen vormende vakken) dit vak.

Vakblad voor Huishoudkunde 1 (3) maart 1980

.

.:.:A:,

-

-

Literatuur
BELOTTI.
E. G 1978 Zo worden kleme metsles
conditiownng van de VFOWW ~n
- -moot De maatschamlqke
-de vroege kmderjaren. Amsterdam, 126 p.
BERENDS,
H. 1976 Moeder doet alks gratl8 voor niets fiternern 2@@25. A m d o o f t , 23 p
Besluit L B.0 IL.A.V.0. 1973. Ministerie van Onderwijs en Wetenaehappen. 's-Grtruenhs.
BRLJYN-HUNDT.
M. 1970. De huisvrouw als prodmate. Econmsch S ~ e t ~ l i i l ~&rit9?fsn
ch
13-09-I9'18, p.
470473.
BRWN-HUNDT,
M. 1978. De West-Enropese (gezins)huishoudingals produktiehuishoudi~g.In: Hnishoudkunde in Nederland, p. 65-86. Wageningen.
BUIZER-B~ussk,
C. S . en G. J. CAS~MIR.
1979. ~manciphie:doodsteek of injektie voor k t bd%houdkum$eonderwijs 1. Vakblad voor Huishoudkunde 1 (2) p. 43-56.
C.B.S. 1978. Statistisch Zakboek 1978. '~Gravenhage,385 p.
Colbo-rapport van de programmacommissie huishoudkunde. 1974. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 's-Gravenbage, 56 p.
Contouren van een toekomstig onderwijsbestel. 197.5. 's-Gravenhage.
CRUIJFF-ARTS,
W. C. M. 1978. Huisvrouw... /bij)zonder beroep. In: Huishoudkunde in Nederland. p.
153-160. Wageningen.
Huishoudkunde. Educatieve uitgeverij NCB. Tilburg.
IDENBURG,
Ph. J. 1971. Theorie van het onderwijsbeleid.Groningen.
JANSEN,
T. 1975. Ideologischeaanpassing in het basisonderwijs; observaties in vier scholen. Nijmegen, 164p.
JUNGBLUTH,
P. 1978. Van traditionele meisjespedagogiek tot roldoorbrekend onderwijs. Onderwijs en de
maatschappelijke ongelijkheid man-vrouw; materiaal voor een bezinning op de positiekeum van de
school. Nijmegen.
L.P.C.-units. Zie: Projekt 4-jarig L.H.N.O.
MANSHOLT,
S. L. 1950. Naast landbouweconomie ook huishoudeconomie. Verslag Studieweek Huishoudwetenschap, 22-26 mei 1950 te Wageningen. Wageningen, p. 11-13.
MATTHUSSEN,
M. A. J. M. 1972~0nderwij~veranderin~
in het licht van maatschappelijke veranderingen.
Resonans. 's-Gravenhage.
'
MAZELAND,
M. P. 1978. Het huishoudonderwijs. In: Huishoudkunde in Nederland, p. 251-266. Wageningen.
MEULENBELT,
A. 1975. De ekonomte van de koesterende funktte Te eIfder ure 22 (3), p 639-675.
MEULENBELT,
A. 1978. Van bmnen umt; over de relatte vrouwen en welzljnswerk. In: Van b~nnenult;
vrouwen over wehjnswerk en zelforganisatle. Amsterdam, p. 15-43
I
NABER,J W. A. 1918. Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper. Haarlem, 242 p.
N.C.B.-methode. Zie. Huishoudkunde
PRIEMUS,
H. 1978. De vergeten hu~shoudelijkesektor De huishouding gezien vanuit overbetd, wetenschap en
samenleJmg. Verslag studiedag Wageningen, 28 apr111978. Wagenmgen, p. 40-68.
Projekt 4-jarig L.H.N.O. Hu~shoudkundeL.H N.O. en Huishoudkunde I H.N.O. Veren~g~ng
de samenwerkende landelijke pedagogische centra.
SEVENHUUSEN,
S. 1978 Vadertje staat, moedertje thuis? Soczalistiesslfemm~sf~ese
teksten 1. Amsterdam, p.
18-64.
SUX)TEN,
J. VAN 1979. Klassenstnjd in schoolland. Haagse Post 1-12-1979 p. 4453.
Sociale Atlas van de vrouw. 1977. S.C.P.-cahler 11. Rijsw~jk,232 p.
?lPuwenkrant. 1977. Themanummer van de Arnsterdamse VroGwenkrant over het L H N.O., Amsterdam.
september 1977.
Wolters-Noordhoff, 1977. Werkboek bij hu~shoudkunde.Groningen, 100 p
--

!

~

Korrespopdentieadres

't

I

I

f
I

i

Corrie Buizer-Bmsst en Gerda easimir, p/a Grasstraat 25, Utrecht.
i

?.

7

n is als docent

