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drngsleer en hyg~eneen staan mk In
opz~chtenposmef ten opz~cht
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dehjk geb~edDe prakt~jkvan
vooral waar dat ger~chtIS op d
wen, verh~ndertde leraressen
deze toe te passen De Veren~g~
onbelemmerd door mater~ele
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z~chde laatste decenn~a,meent z~j,tal van
nleuwe mogel~jkhedenvoorgedaan d ~ arbe~d
e
en t ~ j d
van hu~svrouwenkunnen sparen Nu
goede dlenstboden steeds schaarser of onbetaalbaar worden en collectieve oplossingen
na de oorlog bmnen de Verenigmg en daarbu~ten
aauweltjks m e t wan de grond komen,
is dat hard nodlg Rat~onaliseringen rnechan~seringworden nteuwe manieren om ket
hwishoudel~jkwerk toch gedaan te krijwn.
Deze arbe~dIS geen slnecure en dient volgens
de Veren~gmgte vordoen 'am onze eischen
van thans'
Tot deze elsen gaan in ieder geval de gemakken behoren van stromend water, verwarmmg en verlicht~ng.Vooral i n de steden z i p
Electr~schehuishoudehjkeapparaten
(Electro Kookboek, 13e druk).
dikw~jlsal voorzlenlngen in de woning voor de
aanslultmg op de le~dingenvoorwater en gas
daad een vak IS dat beter of minder goed kan Daarnaast IS een nleuwe energiebron In opworden uitgeoefend' (Jonker, 1987) gaat als komst electricite~t.Voor verlichtmgsdoele~nbrandpunt hiervanfungeren. Devereniging is den gaat de 'flesch met licht' ju~stin deze
voortgekomen uit het Nationaal Bureau voor periode het gas steeds meer vervangen, op
Vrouwenarbeid op initiatief van Anna Polak straat, maar ook In de nieuwbouwwon~ngen
en Marie Heinen, die huisvrouwenwerk even voor arbeiders. Ook als krachtbron blijkt elecserieus nemen als betaalde arbeid. De Ver- triciteit, voorlopig nog op zeer beperkte
schaal, In de hu~shoudingte kunnen worden
en~ging,die haar leden vooral uit de welvarende middenklasse recruteert, w ~de
l be- toegepast. Het gebru~kvan toestellen aangelangen van huisvrouwen behartigen door dreven door een electromotor verkeert nog i n
naar wegen te zoeken om haar arbeid te ver- een beg~nstadium.In 1920 verschijnen de
lichten. Het belangrijkste probleem van deze eerste advertenties voor stofzu~gersin het
dames bestaat in 'het nader brengen van de Maandblad. Als warmtebron en voor de spijsoplossing van het dienstbodenvraagstuk'. bereid~ngworden nog voornamelijk steenDaarnaast streven de Hu~svrouwennaar 'hykool, turf en petroleum gebruikt, maar ook dat
begint te veranderen. Het gemeentegasbegienische woniqgbouw en praktische woninginrichting', het zo weinig mogelijk op- d r ~ j fIn Amsterdam maakt krachtig propavoeren van het huishoudbudget' en 'het zo ganda voor de aanwend~ngvan haar produkt
veel mogelijkgebruik maken van alle deugde- voor deze doeleinden en in de gaswinkel in de
lijke hulpmiddelen op huishoudgebied'. Deze Le~dsestraatbehoren gasfornuizen en -komideeen over de noodzaak van een betere ver- foren tot de meest verkochte artikelen (De
Vullina van huishoudeliike arbeid ziin niet Koppeling, sept. 1978). In het Maandblad
n i e u i . f ~ e andere
n
groep vrouwen diaagt al worden nieuwe vindingen op dit gebied uitJ$
p~ige~decennja
met succes overeenkomstige voerig en kritisch besproken: 'Steeds meer
'1,, fi&a%o~en- uit: de leraressen aan kook- en begint de overtuiging dat gas de aangewezen
istToubcholen,
brandstof voor de keuken IS veld te winnen:
een gevolg van het feit dat drie voorname
,4B Ill&~7&~enWrouwen, kookleraressen en
W&18dWvan de Veren~gmg,wlllen 'hu~svrou- factoren: zuin~gheid,zmdelijkhe~den,gemak
meer bevyust makernwan demooie taak door de toepassmg ervan bevorderd worden'
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heshwit, kaek, conserven, margarine en
vleesextract gaan z ~ c steeds
h
vaker richten op
h u ~ s w o u w nin plaats van op leger en [handels)brloot Her rsortiment aan verduurzaamde en voorbewerkte levensmddelen,
ewnals de reclame voor merkart~kelen,breidt
zich na 1920in versneld tempo wrt Adverten-

~ i ~ e r en
b donschadelijkheid.
D a m n a m w r d f regelmatig een beroep ge&an m leraressen van het kook- en huish.oudon&rwUs. Zlj kunnen, als bijkomend
vowdlael, desku~diggeschreven recepten leveren, waarin het nieuwe voedingsmiddel op
ellerlei wijzen v e w r k t wordt. Deze vorm van
reclame manifesteert zich i n talloze folders,
brochures, receptenboekjes en aanbevelingen in kookboeken, die i n de jaren twintig en
dertig verschijnen van de hand van kookleraressen. Deseizoenkookboekjesvan Calv6, geschreven door Martine Wittop Koning en de
folders voor Delfia en Delfrite, bak- en braadvetprodukten van dezelfde firma, behoren tot
de mooiste in dit genre. Behalve de hygienische, want machinale, bereidingswijze is ook

de verpakking van de art~keleneen argumen
dat gebru~ktwordt als waarborg voor zulve

1

I

" V b e e l d uit de volg&de oproep i n het Maand- Lohr, commlssarls, en prof dr ir J C v81
i@ blad(1922) .Hu~svrouwen,kooptalleen In d ~ e Staveren, dlrecteur van deVereniglng v a n p i
'V

. Noa een derie asDect valt

OD aan de afbeeldingen en teksten van advertenties voor
merkartikelen i n de jaren twintig en dertig. Zij
ademen krachtig de sfeer van het gezin, waarbinnen het produkt gebruikt dient te worden.
Al deze materielevooruitgang in efficientie en
bereidingsgemak dient immateriele doeleinden. Een warme, veilige plek in een boze samenleving van naderende crisis en oorlogsdreiging. Daarop zijn de rationalisering van
keuken en koken i n het interbellum i n toenemende mate gericht, ook in andere aspecten
van voedselbereiding, zoals zal blijken.

D e samenwerking tussen vrouwen en
ingeriieurs

:G

,:*

De sociale ontstaansgeschiedenis van deze
samenwerking begint aan het eind van de
jaren twintig. Het is de begintijd Oan de beweging voor rationalisering van de huishouding
in Nederland. Tijdens het internationale congres voor het huishoudonderwijs, gehouden
i n 1927 in Rome, ontrnoeten leidsters en volgelingen elkaar. Christine Frederick, Paulette
BernBge en Frau Dr. Silberkuhl-Schulte van
de Wissenschaftliche Hauswirtschafts-universitat wonen het congres bij. Tot de Nederlandse delegatie behoort, naast de regeringsafgevaardigde Martine Wittop-Koning en
andere vooraanstaande huishoudkundigen
'een jong onbekend leraresje'. Deze Corrie
van der Schalk zou een centrale rol gaan spelen i n de oraanisatie, die 5 iaar later met zoveel verve d< propaganda voor de electrlsche
hu~shoudmg
ter hand neemt de Nederlandse
Hoe dat In
Vrouwen Electr~c~te~ts-Verenrg~ng
z'n werk glng vertelt z ~me
j zelf ( ~ n t e r v ~ edwd.
17-1-1 984):
'Her glng vooral om de juiste houdmgen en
bewegingen, en om een demonstrat~evan
voorzlenmaen als het doorqeeflu~k Dat was
toen heel i e u w ' . Omdat ze' financ~eelonaf-

erlijn. ~ e &
hoogleraar inde huis%verschillentussen het koken
jnrelectriciteit. Corrie van der

Deze heren zljn h ~ e te
r lande al smds 1927
bez~gom, In navolg~ngvan Zw~tserlanden
Du~tsland,de mogel~jkhedente onderzoeken
voor lnvoerlng van het elektr~schkoken Men
toepasslng
verwacht van deze hu~shoudel~jke
een stroomafzet, d ~ em~nderconjunctuurgee electrlclvoel~gIS dan d ~ eIn de ~ n d u s t r ~De
teltsvoorzlenlng In Nederland heeft z0ju1st
een perlode van 'stormacht~geontw~kkehng'
doorgemaakt en allerle~nleuwe toepasslngen
worden gezocht en gevonden, ook op het geb ~ e d v a de
n hu~shoudmgIn 1927 ~ s d e
N V tot
Keur~ngvan Electrotechn~scheMater~alen,
kortweg K E M A , rn het leven geroepen en
eveneens gevest~gdte Arnhem Voor kookdoele~ndenwordt In de steden het gas steeds
vaker toegepast, het IS al gezegd, maar op het
platteland zljn hu~svrouwennog verstoken
van deze faclhte~t
Rond 1930 zljn de techn~schemoelhjkheden
zover opgelost dat een aantal electrlc~te~tsbedrljven de concurrentle met het gas Intensweren en kracht~gpropaganda gaan voeren voor
het electr~schkoken U~tgebre~de
proefnemlngen hebben dan aangetoond, dat "electrlc~te~tslever~ng
voor kookdoele~ndengrootere
wlnsten af zou werpen dan de gaslevermg
vermocht te doen' (Gedenkboek V D E N
1948) In deze propaganda zou volgens Ir
Lohr een vrouw als Corr~evan der Schalk precles op haar plaats zljn
In maart 1932 komt z ~ jIn d~enstvan de
V D E N In Arnhem om proeven te doen In de
researchkeuken, ondermeer naar de hoogte
van temperaturen, n o d ~ gvoor de bere~dmg
van g e r e ~ h t e nDaarnaast moet 211 In de leskeuken dkrnonstratr~cesen later kookleraressen, hulsvrouwen en d~enstboden(laten) onderr~chten In het gebru~kvan electr~sche
fornulzen 'En natuurhjk rnoest ~ktljdens vergadermgen van de heren d~recteuren- het
waren er 32 - zorgen voor de broodjes, de
koff~een de rnelk' Corr~evan der Schalk
schrljft sarnen met haar latere opvolgster, Nel
van den Broek, het Electro-kookboek, waarvan de eerste ultgave In hetzelfde jaar verschijnt Haar staf breidt u c h tenslotte u ~tot
t
1 2 personen, dit 'Bureau' van de V D E N
heeft ten doel als tra~t-d'un~on
te fungeren
tussen hu~svrouwenen electr~c~te~tsbedr~jven
De vervlecht~ngentussen ljveraarsters voor
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organiseren, alles ten dienste van de verbrelding van de moderne rationele huishouding zonderdienstboden, die - het spreekt vanzelf - per definitie
e l m r i w h is.
De doelsinden van huisvrouwen en stroomprodueenten zijn In de ogen van de N.V.E.V.
volledig met elkaar iln overeenstemming. In
deze harmonische vervlechting van belangen
bevindt mevrouw Van der Schalk rich op een
knooppunt van verbindingen. Zij wordt, naast
rnedewerkster van de V0.E.M.. ook directrice
van het Bureau van de N.V.E.V., waar de ledenadrninistratie en andere zakeln van belang
voor de vereniging worden bijgehouden en
georganiseerd Het voorzitterschap van de
vereniging werd jarenlang bekleed door mewouw VVolthers-Arnolli (later heet ze OtteArnolli), afkomstig uit de Sociaal-Democratix h e Vrouwen Propaganda Clubs. Fabrikanten hebben i n haar visie een dankbare socias
taak te vervullen: het 'steeds geperfectioneerder en goedkoper maken (van de stofzuiger i n dit geval, A.v.O.), opdaz de grote rnassa
van huisvrouwen, voor wie de verlichting van
arbeid juist zo'n grote betekenis heeft, van dit
mechanische hulpmiddel gebruikzou kunnen
maken'. Vmr het scheppen van de mogelijkheid tot electrisch koken op het platteland,
geldt hetzelfde. Huisvrouwen immers 'konden eindelijk worden bevrijd van de last van
een kolenfornuis en petroleum en voelden
dus zeer veel voor de zindelijke. hygienische
en eenvoudige kookwijze' (Gederikboek
V.D.E.N., 1948).,
,,.:
. ,
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Bmmen: CansumanteondwdeFloe4cF N & . S I G ~ ~
voor de Statlst~ekTM71 De I
wouw (N~po/Bhrl~ps
196~3,De
vrouw 20 jaar later [AwdeetlRh
Toeltchting Genbemde
seerd op represmtatieve
nen mdat de gsgemns. ondsnks verschrlh k
vraagstelling. vecgelijbkar ~ ~ j n .
leum wordt tevens de laatste belangrijb mnifestat~e.De V.D.E.N. trekt zijn steun in,
waardoor de N.V.E.V. niet langer als onrfhankelijke vrouwenorganisatie kan blijven bstaan en in 1973 wordt zij opgeheven.
lntussen is het gebruik van electricitect in &a
huishouding bekend, bemind'en onmisbaar
geworden. De groei hiervan wordt i n tabel 1
in beeld gebracht: de droom van de rationele
keuken is gerealiseerd. Hierin past tegelijkertijd een verdergaande rationalisering en 'mechanisering' van het voedsel zelf. '

Riek Lotgering-Hillebrand,
protagoniste van de
levensmiddelenrevolutie
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geur, consistentie en prijs en waskt sr daarhl
voor dat de bereiding niet 'ap k~ksrnsnier:
maar op de wijze van huiswouvvgn pleatsvindt. Veel van hat testwepk doet rij t h i s in

Riek Lotgering-Hillebrand, een beltend
schrijfster en redactrice van kook- en huishoudboeken, sprak eens met een van de di- want 'aanzien doet gedenken'.
recteuren van Unilever over haar plan om een Nieuwe materiaten. plastic m r o p . %helppen
voorlichtingsinstituut voor huisvrouwen op te nieuwe mogelijkheden; de inverte
richten. Unilever zag er we1 wat in en haalde het covcern in Be leyensmiddete
dit plan Bn mevrouw Lotgering in 1938 in stijgt tussen 1954 en 19414 van 4
eigen huis. .Na lange en slepende onderhan- tot 1580 miljoen gulden. In 1957 gaar Uniledelingen'wordt bepaald, dat zij in dienst komt ver zich definitief opdeontwikkelinpvan diepvan,Unilever voor hetzelfde salaris als zij ver- vriesartikelen richten: Ret metk lglo ontstaat.
dient, als.' adjunct-directrice van de Nieuwe De 'levensmiddelenrevolutie' is begonnen.
<Amst&damse .Huishoudschodl; waar ze tot De historicus van Undever karakteriseert
damrue werkzaam is: BBn werkdao zal be- deze als 'de opkomende bereidheid van de
qtemid.blijyen.voor haar ~ ~ ~ ~ - k o o l ; b r ~ a thuisvrouw
j&.
om te betalen voor ket extra gey o t i w e n voor haar overstap naar Un~lever mak, dat toebereide en geconserveerde leZijnmiet*?qbeijijk te-raden. ~a een decennia- vensmiddelen haar biedeh' IWilson. 19681.
lange ca$d?ggr(bij-~:hetc..huishoudondetwijs Mevrouw Lotgering behoudihaar fu%ieYana
'voedingsadviseuse' bij Unilever tot 1963,
vekna haar oensioenaerechtiade leeftiid: 'ze
ging gewdon niet we$, nile ever heeftintus-
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Mear aan h+t beginvan de jaren 70kwam de
omslag. Met ddo kritisk op de welvaartsmaatschappij reken fabrikanten en hun produkten
indiskredret en zij niet alleen. Ook hettijdperk
wen de hegemonie der huishoudkundigen is
voorgoed voorbij. De bewegrng voor rationalisering van het huishouden, die uiteindelrjk
resulteerde in een massale consumptie van
rndustrieel beretde produkten voor keuken en
koken, moest plaatsmaken voor de tweede.
meer radicale, feminrst~schegolf. Het streven
naar een moderner en welvarender leven had
intussen vroeger bestaandescherpeverschillen In welstand doen vervagen. Nu kon de
aandacht o ~ n i e u wgerrcht worden op andere
verschillen in machtsverhoudingen: die tussen mannen en vrouwen.

Conclurie
De industriele revolutie i n de hu~shoudingis
hier besproken door een aspect van deze ontwikkelmg, de mechanisering van voedsel en
voedselbererding, te belichten. De wijziging
en overname van traditioneel exclusief vrouwelrjke taken door bedrtjven heeft niet geleid
tot de opvatting, dat vrouwen haar werkterrein nu in de eerste plaats buitenshuis dienden te zoeken. De mogelijkheden van de techniek zijn, integendeel, in de beschreven
perrode gebruikt voor doelstellingen, die daar
drametraal tegenover staan. Huisvrouwen
dienden hun taken steeds perfecter uittevoeren en we1 zonder dienstboden, zo zij zich die
vroeger hadden kunnen veroorloven. Ook
voor minder welgestelde vrouwen ging deze
eis van een rationelere organisatie van haar
werk binnenshuis gelden. Met het aanleren
en in de praktijk brengen van efficiente werkmethoden en het bencltten van nieuwe appa-'
raten en orodukten voor een 'moderne' Per-

haaf 'liege" urwn ruimschoots gevuld.
Oeze on$wikkeling is wel een geheel andere
Elan dk feministen van de 'eerste golf' zich
hadden mor@e$teld.Johanne Naber waar-,
schuwt sf in 1926 tegen wat zij als 'de fout
der moderne vrouw' beschouwt. Zij constateert in a1 daze huiselijkheid een uitholling
van ds femrnistische doelstellingen van geIIr]kbere6htiging: 'den volslagen ommekeer
van de maatschappelijke verhoudingen tus&hen man envrouw. . .'. 'Het huwelijk is het
hdogste nret', meent zij, 'het leven, het
groote, rrjke leven heeft meer te schenken
dan e m echtgenoot en het bezit van een
eigen krnd' (Haagsch Maandblad 5,2, 1926).
Maar de tijdgeest is anders. Het opbouwen
van een modern gezin door een vakkundige
huisvrouw staat zo vanzelfspekend centraal,
dat andere geluiden niet worden gehoord. IJveraarsters voor moderniserrng waren niet
onkrrtisch en hadden aanmerkingen op doelmatigheid van gebruiksvoorwerpen en smakelijkheid en gezondheidvan voedingsmiddelen, maar over de wenselijkheid van de
produktie en voortdurende perfectionering
ervan was onder haar geen discussie: die
kwam pas een halve eeuw later. Fabrikanten
maakten daar in hun streven naar een massamarkt van huisvrouwen gebruik van. Zij
weken bovendien met hun nieuwe reclamemethoden, gericht op het moderne huishouden en gezin, niet af van andere instanties
van deskundrgen en overheid, die eenzelfde
soort propaganda maakten. Voorlichting over
betere kooktechnieken door dames van de
Nederlandsevereniging van Huisvrouwen~en
huishoudschool verschilde niet veel van reclame voor bouillonblokjes. Beidevormen van
propaganda, ideele dan we1 commerciele,
waren noa niet schero nescheiden. Beids
groeperingen vonden eikaar in de campagnes .
voor modernisering. Zo raakten processen
van industrialisering, rationalisering en pSy5
chologisering verweven, verondersteldegvel,?
kaar en groeiden tezamen naar hogere f i 4
veaus van welvaart en verzorging
S =-4
De ontwikkeling naar een industriele huishouding en een mechanische voedselb_eei*
ding kon juist in het tijdvak tussen-l@&O $%I
1970 zo snel en volledig haar beslag-k?ijge_g
door een specifieke constellatie van econonilj:
sche, sociale en culturele factoren. lInT,d.e
hooatiidaaen van het aezin enihet h a i s v ~ B ~
j

derniseerde gezinnen als eeo gpwamgemk ervaren. Zij keren ztch af van WEM t&Mkant.&n.
aan Rllonatoetjes en k e u h m n c u f ~ a
hbi&uden. De industridle rmlu;t% in
ding heeft vrourcren immen ni
taakverdeling twssen nnanne
binnens- en buitenshuis nieiqe
kader moet de ferninistiache lrnritl
begrepen die Strasser en an&?c.sn kvere~1
de rol van fabrikanten en hui&oudkwsldigym:
zij zouden huisvrowwen heMen gmdwewj
tot slaafse consurnenten. In dit artikel he@ik
geprobeerd te laten zien hoe de pimientars
van het rationaliseringsstreven er, &Ithans i n
Nederland, zelf over dachten. Hieruit blijkt dat
de maatstaven van de tweede feministishe
golf niet straffeloos kunnen worden toegepast op de hoogtijdagen van het huisvrouwschap. In de betrekkingen d ~ huishoudens
e
en
bedrijven, vraag en aanbod, met elkaar gingen vormen, was het aandeel van (de4undige) vrouwen substantieler dan we1 is beweerd.
Dit onderzoek naar een aspect van industrialisering is gebaseerd op primaire bronnen, zoals advertenties en reclamefolders, archieven
en vraaggesprekken. Daarnaast is gebruikgemaakt van gedenkboeken en landere secunk,
daire literatuur.
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Summary
In.this art~cleprocesses of mechanlsation within
Dutch householdsIn the pertod 1920-1970are dlscussed, Research material 1s presented fegarding
one importantaspect of women's householdtasks:
the preparingof meals. The data are obtalned from
gdkrti~e~erifs
in women's magazines, propaganda leaflets '(business)articlesand taperecorded
in~'ei$ewG..'D'&ng,th~ period 1920-1970 housewifes became more dependant on market supplies
formactking their cooking jobs. It IS shown that In
thirpracesswomenengaged in the movement for
,rgtjpoa(,is@ionof the, household pla,yed a pionee~iog,role.-Thedevelo~menttowards industrialisa-

In memoriam
Op 24 juni 1.1 overlsed Ir. C. M.
(Jeanne) van 't Klooster-van Wingerrden op de leeftijd van 49 jaar. Ongeveer
10jaar geleden kreeg zij de opdracht de
Verzorgingstechnologie rnhoud en
vorm te geven binnen de Huishoudwetenschappen aan de Landbuwuniversiteit. Met haar enthousiasme en strijdvaardigheld wlst ze hierbij collega's en
studenten te motiveren en te rnspireren. Aan de Huishoudwetenschap.pen
laat 211niet alleen haar elgen publicaties (?a,ze was ook nauw betrokken bij
de i n ~ t ~ a t ~ e voor
v e n de bundels: 'Huishoudkunde in Nederland*(l978), 'Daar
zorgen we voor'(1984) en 'Woonecologie, tussen consumptle en exlstentie'
(1989).
Haar grote gevoel voor humor heeft
haar zelfs in de laatste fase van de oni
cgehjke strijd om haar eigen bestaan
nlet In de steek gelaten. lets van de
leegte dle zlj achterlaatop de Dreyenr-bo~c;ch_
vyerd-.door een eollega ,treffend
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