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Huishoudelijk handelen heefi milieu-effecten en vanuit milieubeweging en -beleid worden eisen gesteld, die ingrijpen
in de huishoudvoering. Huishoudwetenschappen kunnen niet om milieukunde
heen en omgekeerd. Hier een eerste poging om aan het huishoudkundig begrippenkader een milieudimensie toe te voegen.
De laatste vijftien jaar is de aandacht voor de
milieuproblematiek sterk toegenomen. De belangstelling voor het milieu in het onderwijs
en in de media is groot. Voor een belangrijk
deel is de aanzet daartoe geleverd, door de
milieubeweging in zijn diverse schakeiingen.
Er is ook heel wat veranderd in de wijze waarop in onze samenleving met het milieu wordt
omgegaan. Het is zeker niet meer vanzelfsprekend dat het milieu als een sluitpost in het
(overheids-)beleid wordt gezien. Het is voor
een bedrijf onmogelijk geworden om eventuele nadelige milieu-consequenties door middel
van een struisvogelpolitiek "op te lossen". Integendeel: milieu-effect rapportage is - van te
voren - verplicht gesteld. Er worden vele activiteiten ontwikkeld om een verdere aantasting
actief tegen te gaan of zelfs te voorkomen.
Men kan de milieuproblematiek vanuit vele

voor - onder eer - he milieu wordt benadrukt. Op deze
w
d
t het concrete handelen van de dage ijkse verzorging met zijn
.b
Jppral korte termijn resultaten i n verband geb;rabht met de collectieve lange termijn gevolgenuoor het milieu.
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aspecten van het vakgebied Huishoudkunde IS
door reacties van vooral studenten gebleken
dat de relatie tussen Huishoudkunde en de
milieuproblematiek erg boeiend wordt gevonden, maar ook de nodige verwarring kan geven.
Vanuit deze ervaring pleit ik voor een nadere
uitwerking van deze relatie en poog daartoe
zelf ook een aanzet te geven. Een dergelijke
uitwerking kan er mogelijk toe bijdragen dat
het vak Huishoudkunde enige inspiratie vindt
bij de milieubeweging en dat de milieubeweging het belang dat het vakgebied Huishoudkunde voor haar kan hebben, beter gaat inzien. Daardoor zou het maatschappelijk draagvlakvoor beide verbreed kunnen worden.
Bovendien zijn in het onderwijs de verhoudingen tussen de diverse vakken en leergebieden
nog niet geheel uitgekristalliseerd (met name
tussen de leergebieden Verzorging, Algemene

Consument en milieu
De consumentenorganisaties hebben al
geruime tijd milieuaspecten van het consumptieproces in hun beleid opgenomen.
Dit komt tot uiting in diverse vergelijkende
warenonderzoeken, alsmede in het pleidooi voor het opnemen van een milieuparagraaf i n de warenweP. In enkele gevallen
werd zelfs bpgeroepen tot de boycot van
bepaalde 'produkten, bijvoorbeeld de
oproep van Konsumenten Kontakt en enkele milieu-organisaties tot boycot van de
batterijen van Duracell en Union Carbides.
Deze oproep is thans wegens toezeggingen van de fabrikanten overigens weer ingetrokken4.
In de Verenigde Staten nemen de consumentenorganisaties ook duidelijk stelling
in meer algemene milieukwesties, zoals de
problematiek van de elektriciteitsvoorziening door middel van kerncentrales en de
problematiek van de beroepsziekten verbonden aan de produktie van consumpti~goederens.
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Huishoudkunde is deze prob
Tenslotte is het evident dat
ontstaan doordat ons milieu
neemt Zo roept de scheiding
recreatie behoeften op aen v
voersmiddelen en dearmw aan energie, geluidsscherrnen, loodvrije benzine etc. Het ver-

waarin wonen, werken en recreatie in elkaars
directe nabijheid worden gevonden is thans
erg schaars. Zo wordt een grote vervoersbèhoefte opgeroepen die op zijn beurt weer een
groot beslag legt op de middelen tijd en geld
(en op energie). Het Centrum voor Energiebesparing pleit mede daarom voor een herstel
van de woonfunctie van de stedelijke centra'g.

geoperationaliseerd als de opvatti
woonten van de leden van het
met betrekking tot de doeleinden
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Verhuizingen op een rij
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Correspondentieadres
Gerard I. J. M. Zwetsloot, Veiligheidsinstituut, Postbus 5665, 1007 AK Amsterdam.

Mensen blijken meestal een lange periode in
hetzelfde huis te wonen en dan in een korte
periode een aantal keren achter elkaar te verhuizen. Dat hangt vooral samen met een
levensfase waarin zij zich bevinden. De schatting is dat de "gemiddelde Nederlander" zo'n
vijf woningen heeft bewoond. De meeste
adressen liggen dicht bij elkaar. Veel mensen
blijven altijd in hun geboorteplaats wonen.
Maar er kan eigenlijk niet van de "gemiddelde
Nederlander" worden gesproken. Er zijn opvallende verschillen tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus en verschillende
inkomens. "Rijkeren" verhuizen bijna twee
keer zo vaak en dikwijls over langere afstanden aldus de onderzoekers. Hun wooncarrière
ziet er ook anders uit. Bij hun trouwen beginnen zij relatief veel in een flat en tien jaar later
wonen zij bijna allen in een ruime eengezinswoning. De mensen uit lagere inkomensgroepen beginnen relatief veel met inwonen of een
kleine 1 of 2-kamerwoning en tien jaar later
wonen zij dikwijls in een flat of bovenhuis of
een kleine eengezinswoning.
Uit het onderzoek van drs. Harts en drs.
Hingstman blijkt dat men in het algemeen heel,
dichtbij naar een andere woning zoekt. Dan
kan men in de vertrouwde omgeving blijven
wonen en de contacten met familie en vrien-
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