at kind of salad dressing do you want?

"What kind of salad dressing do you want?"
De eerste keer dat ons deze vraag gesteld
werd keken we verbaasd op. Is er dan keuze,
en waaruit? Al ras bleek dat het de gewoonste
vraag van de wereld was, dat hij zelfs bij mensen thuis werd gesteld, dat er zeven antwoorden op mogelijk waren en dat hij bovendien
model stond voor al die andere vragen in restaurants, cafetaria's en kiosken: wil je je eieren licht, medium of doorgebakken, als spiegelei, omgedraaid, doorgeprikt of roerei; wil
je van de steak het ontbijtformaat of het dinerformaat; wil je mosterd, ketchup of mayonai.se op je sandwich, wil je er kaas bij, sla, afalfaspruiten of nog iets anders; wil je versgeperst
of ingeblikt sinaasappelsap in een kleine, middelgrote of grote beker; wil je frieten of een
gepofte aardappel; wil je koffie, klein, middel
of groot, o m mee te nemen of o m hier te nutti-

ze accepteren gespecificeerde telefoonrekeningen waarop ieder lid van het huishouden
kan lezen welk nummer op welk tijdstip gedraaid is. Wanneer een genees- of bestrijdingsmiddel eenmaal de strenge selectie van
de Food and Drug Administration is gepasseerd, mag het kennelijk overal verkocht worden en je ziet dan ook de gekste dingen open
en bloot in de supermarkten liggen, tot malathion toe. Citroen's Eend mag in Amerika
wegens de veiligheidsvoorschriften niet verkocht worden, maar met auto's die we1 op de
weg mogen, mag alles: aanbouwsels, optrekjes, motorfietsen op hun neus, schoorstenen,
toeters en bellen. En als een lamp het niet doet
windt niemand zich op. En steeds zeiden ze
tegen ons: in Europa is het nog veilig - afgezien dan van terreurdaden tegen de Amerikanen - daar kun je 's nachts nog over straat,
hier niet. Maar benzinestations zijn er dag en
nacht open en bemensd, in een parkeergarage
zit een bewaker. Kom daar bij ons eens om.

De dressing op de sla, symbool voor consumentenparadijs de Verenigde Staten? Misschien, als je geld hebt, want als je het niet
hebt kun je uit de vuilnisbakken eten en bedelen op straat. De tegenstellingen zijn groter
dan bij ons. Meer rijkdom en meer armoede.
Meer mensen die i n een paar maanden tijd zo-

werken is ...
De omgangsvormen lijken losjes en informeel, maar de middenstand druipt van de
dienstbaarheid, tenminste in Canada en aan
de westkust. De produkten in de supermarkten bieden veel informatie op de verpakking,
maar niet de uiteindelijke prijs, want de belasting wordt apart berekend en komt er bij de
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De AHEA
,:Wet
is duidelijk dat de activiteiten van de
-;&HEA de hierboven wat karikaturaal beschreven sfeer weerspiegelen. Zo houdt zij zich zeer
actief bezig met "family planning": niet rozeer
een actie voor geboortebeperking als we1 voor
bewust ouderschap. De AHEA verspreidt affiches met teksten als: "Babies worden niet met
een gebruiksaanwijzing afgeleverd". Slogans
die in de richting gaan van "bezint eer gij begint". Gevolg is dat de AHEA bij officidle
hearings over dit onderwerp gehoord wordt,
vooral ook omdat de vereniging niet iets propaqeert, maar min of meer objectieve - en
daardoor niet bedreigende - informatie geeft.
Een ander belangrijk onderwerp waar
AHEA zich mee bezighoudt is ontwik
lingssamenwerking. Zij coordineert project
die met overheidsgeld of door andere fond
worden betaald, en werkt daarbij samen m
universiteiten, die de mensen opleiden. Ee
vaak met de vermelding "beter dan hun van hun publicaties is een handboek voor on
wikkelingswerkers.
vrouw". Maar dat een man de was zou doen,
Uiteraard doet men dit vooral omdat het voo
laat staan zijn eigen kleren repareren, vonden
de ontwikkelingslanden broodnodig is. Daaf$@&..
ze een revolutionaire gedachte.
De arbeidsmoraal is er waanzinnig: 2 weken voorziet huishoudkunde in een basisbehoefte
Maar men weet er ook flink wat qoodwill bif ' '
vakantie per jaar, meer dan 40 uren werken en
vooral vroea beoinnen. Bii een com~bterbe- het publiek mee te verwerven: de mensen zien
dat huishoudkundigen zich met nuttige en relevante dingen bezighouden.
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spijzen. Aan de telefoon zitten gekwalificeerde
huishoudkundigen, die antwoord op de vragen weten, of anders de mensen terugbellen.
Het gaat om ongeveer 30.000 telefoontjes per
jaar, die aangenomen worden door drie (vanaf
eind September vier) mensen tegelijk. De computer wordt gebruikt om de vragen te administreren. De telefoniste tikt naam en adres van
de aanvrager in, of als deze dat niet wil alleen
de staat, het soort vraag, het gegeven antwoord, en een eventuele bestelling. Ook
wordt aan iedere beller gevraagd hoe hij of zij
aan het nummer kwam. Door de computer
worden op gezette tijden alle bestellingen uitgedraaid, verder houdt hij automatisch bij
wanneer een bepaald gesprek heeft plaats gevonden en hoe lang het heeft geduurd. Er kunnen gerichte overzichten gemaakt worden per
soort vraag, per informatiebron, per staat vanwaar mensen bellen enzovoort. Op deze wijze
kan bijvoorbeeld heel goed het effect van een
campagne of een artikel in een bepaalde krant
worden nagegaan.
Op mijn vraag of men de computer ook als
informatiebron wilde gaan gebruiken moest
men voorlopig ontkennend antwoorden. In
eerste instantie wilde men het niet, omdat
men bang was dan geen huishoudkundigen
aangesteld te krijgen. Als de informatie in de
computer zit, dan zou iedere willekeurige telefoniste die kunnen opzoeken. Men was het we1
met mij eens dat deze redenering niet klopt.
Om in een computer te kunnen zoeken moet je
juist heel goed weten waar je naar zoekt, en
daarvoor moet je in feite nog meer weten dan
voor een papieren documentatiesysteem. Het
was dan ook geen argument van de afdeling
zelf, maar een strategisch argument naar buiten toe.
Behalve dat zag men een praktisch probleem:
is het we1 haalbaar om in dezelfde computer
zowel het informatie-bestand als het administratie-bestand op te slaan, en belemmert het
een het ander niet? Of moet je dan met twee
terminals per telefoon gaan werken?
Voorlopig dus nog geen uitbreiding in die
richting.

Onderwijs
Zowel bij de AHEA als bij de voorlichting
kwam natuurlijk het onderwijs ter sprake. De
AHEA was hier heel stellig in: zorg dat huishoudkunde of verzorging op de lessentabel
komt en z e q dat het erkenning krijgt. Als bijId pile vakken in Nederland een landeF;rPsxamen hebbon. en hulthoudkunde niet,
d m moet ie drservoor khrskken. Niet alleen
vpnwege d e erkenning, maer ook om invloed
x.*ov de,inhoudte houden.
':&haah
werd rnij internatiorwle hulp aange-

boden: misschien zouden de AHEA, de Canadese organisatie, de IFHE aandrang op de
Nederlandse regering kunnen uitoefenen?
Druk is nodig en helpt vaak: "we must put
some muscles behind it". Ook de resultaten
van de projecten van de huishoudelijke voorlichting vormen een goed pleidooi voor
onderwijs in verzorging. Gebruik ze!
Bij de AHEA vond men het niet alleen voor het
eigen land noodzakelijk om voor het behoud
van huishoudkunde te vechten. Als het vak in
dewesterse wereld verdwijnt, hoe kunnen we
dan nog van betekenis zijn voor de ontwikkelingslanden? Ik werd gewaarschuwd voor
naamsverandering. Nu heb ik me weliswaar
nooit tegen de naam verzorging verzet, maar
we1 tegen een verandering van de naam huishoudkunde, en de formulering van Gladys
Vaughn was me dan ook uit het hart gegrepen: als je je naam verandert, moet je weer
opnieuw gaan vertellen wat je bent en wat je
doet, en terwijl je daarmee bezig bent gaan
anderen met je inhouden op de loop. Zouden
we met verzorging
ben?

Tot slot
Het bezoek aan deze Amerikaanse huishoL!d
kundigen vond ik buitengewoon inspirereirii
en de boodschap was duidelijk:
Blijf vechten voor huishoudkunde/verzorging in het onderwijs en bedenk of je daar internationale steun voor wilt hebben. Wellicht
kan ook de FIEF hier een rol in spelen. De
AHEA was van mening dat deze internationale
vereniging in Europa misschien een vergelijkbare rol zou kunnen spelen als zij zelf in de
Verenigde Staten doen. Namelijk ondersteuning van de nationaal of staatsgewijs georganiseerde verenigingen.
Overweeg of je zoiets als certificering en
accreditering zou willen. In Nederland bestaan
plannen om de kwaliteitsbewaking in het Hoger Beroepsonderwijs op een vergelijkbare
wijze vorm te geven. Als dat doorgaat is het
zaak dat de Vereniging voor Huishoudkunde
zich met de invulling bezig houdt.
Misschien is het mogelijk om ontwikkelingssamenwerking als activiteit van de Vereniging op te nemen en daarin bijvoorbeeld
samen te werken met de "tropencursus" in
Deventer.
Minneapolis is een mooie stad. Het zou niet
gek zijn als er in 1988 iemand naar toe zou
kunnen. Van 24-29 juli wordt daar het 16e IFHE congres gehouden. Meei informatie over
dit conares is te vinden in de eerste VHNlnformatief van 1987.

Wil
onl:
har

reid

ove
geh
zak
fina
con
boc
te 1
het
kee
wa
nie
vin
le a
Nin
san
De

