docent huishoudkunde verbonden wan de Stichtmg Opleiding Leraren (S.O.L.) te IJtrecht.
Drs Corrie Buizer-Brusst: studeerde onderwijskunde aan de Rijksunivmdtcit te Utrecht, cn is a k Jwent
onderw~jskundeverbonden aan de vakgoep huishoudkunde van de S.O.C. Zij b& daavaaapt a k M 101 &
vrouwengroep van de A B.O.P.

Boekbespreking
B. PAOLUCC~,
0. A. HAEL,AND N AXIMR.Family 3 r d m Making: An Emsystem A
Wiley, 1977. 190pp.

p

d N$sr Y&.

Een boek met een veelbelovende trtel. Iminemde h a s v e n v d t &J aanvang,d r t d e & a s y s n m h b g , In
1970 geintroduceerd ~nde huishoudkundige btetatuur door W. N m k en B P d u d , nu u@sbrder
in&
boek u ~de
t doeken wordt gedaan De ekosysteemhadering, welke In Me voorabwwt op hat ekologi&e
konsept van de Amerikaanse pionier-hu~shoudkurud~gen,
legt de nadruk op de wisdwarkmq tuesen mns en
omgevlng (m plaats van op mens en/of omgevmg). De wisselwerking (het systeem) heeft betrekk~ngop de
organisahe van het hu~shouden:'the fam~lyorgantzatlon is the processing system that transforms tlne matterenergy and informatton and directs tt toward family poal achtevement'. De centrak aktiv~tektdaarm IS
besluitvorming.de drte komponenten: het hutshouden (family)en de leden van het hutshouden; de omgevmg
als leverancier van de hulpbronnen, en het besluitvormingsprocesworden tn het eerste deel van het boek
utgewerkt. Het tweede deel is geheel gew~jdaan besluitvorming. Ik was nieuwsgterig naar drie zaken: de
theoretische uitwerking van het begrip ekosysteem;de e p h e u t w e r k g van h e begrip; en de plaatsing
van het ekosysteem van het hutshouden in relatie tot andere maatschappelijke systemen.
De theoretische uitwerking van het begrip ekosysteemis voor een groot deel gebaseerd op ltteratuur over
doonderdelen van het begrip als &angnjkstedeterminanten van het besluitvortntngsprocesworden behan&Id: funkties en vormen van het huishouden met de daaruit voortvloetende rolverdelmg bmnen het
huishouden en funkties van de hushouding (hoofdstuk 5). Het proces van besluitvorm~ngwordt voorts
geanalyseerd (hoofdstuk 6 en 8), waarbij informatie (hoofdstuk 7) en kommun~katie(hoofdstuk 9) in
afzonderlijke hoofdstukken worden behandeld, hetgeen aangeeft hoe belangrtjk deze zijn voor het
besluitvormingsproces.
D e bovengenoemde invubng van de onderdelen van de uitgewerkte ekosysteembenadering is~nogal
fragmentarisch en 'blijft slecht hangen', doordat de detaillermg wemrg emp~rischwordt onderbouwd.
O p d l e n d hierbtj zijn de voorbeelden gepresenteerd in de vorm van korte case-studies om te illustreren wat
met een bepaald begrip wordt bedoeld. Deze case-studieslaten echter we1 heel duidelijk zien hoe klein of hoe
beperkt bet huishouden als ekosysteem wordt voorgesteld en hoe gesloten (semi-open) dit systeem in de
aangehaalde voorbeelden funktioneert. Dit ondanks een wijdheid van de 'natural, technological and soctal
regulatory systems' die het huishouden omringen en waar het huishouden zi~nmiddelen nit moet putten.
Doordater voornamelijk wordt gekeken hoe leden van een huishouden onderling de besluitvorming over de
?wending van de middelen regelen, wordt het huishouden dan we1 steeds gezien als de belangrijkste
beslutvormer over de middelen van bestaan, maar de middelen van bestaan en de omgeving waaruit die
worden geput+wmdenals yaste gegevens heschouwd. Dae w"ze van benadering doet afbreuk a m het
r'
ekolagisch koncept ran de wisselwerking. Deze worden in bet iboek dan ook aangeduid met termen van
m p a y i n g a e n aaipassingsvermogen van het huishouden aan de omgeving. Een betere aanpak van het
ekq1a"giwhe begrip wordt mijns inziens gevonden m de term 'interdependentie' van besltssingen van het
huisb&enen de samenkving, waaraan dFlaatste d r ~ pagina's
e
van het boek worden gewijd. Echter ook
~ ~ ~ ~ a r d d t b t h u i s h o au sdsluitpost
en
in de wisselwerking gezien. Indien schaarste in een vande hulpbron-
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