6)en om hun medewerking werden gevrmge
Be rnoederswerd gwrasgd hun beme@m/m
dst van hun partner op ta gewn. @a krmmn
werden vervolgens qesreend milsldels mm
beroepqxestigelijd !Sixma e.a.), w s r b i j d e
beroepen afvielen. d~eteveelnear het midden
van ds schaal ne~gden.De moeders met de
(echtaenoten met de) hooast en lasaa &%
;endeberoepen werden urtgekozen. I; de uil
eindel~jkeonderzoeksgroep bevondenzic
alleenstaande, "bijstandsr'moeders
In derde instant~ehebben we i n de "lag
groep een onderscheid gemaakt tussen
zinnen waarvan tenminste 66n ouder In
opgegeven beroep werkzaam was en ge
nen die vanwege werkeloosheid of arb
onaesch~ktheideen uitkering "genoten'
oGdat we in ieder geval co&equenties voor
de voedselkeuze verwachtten vanwege het
verschil in inkomen, maar we ook eventuele
andere effecten niet over het hoofd wilden
zien. De onderzoeksgroep bestond uiteindelijk uit 46 moeders, verdeeeld over drie categorieen: 14 M(inima)-moeders, rondkomend
van een uitkering, 17 L(oonarbeiders)-moeders, met mannen die (laag-)geschoolde
handarbeid verrichten en 15 P(rofessione1e)moeders, wier echtgenoten hoogopgeleide
employ6s of zelfstandige beroepsuitoefenaren zijn. Om zoveel mogelijkde eigenvisievan
de respondenten aan bod te laten komen,
werden open vraaggesprekken gevoerd, aan
de hand van een lijst van thema's. De onderwerpen van gesprek waren:
De regels en de uitzonderingen: wat en
Onderzoeksmethode
waarom er gegeten wordt in het gezin, water
De onderzoeksmethode was kwalitatief en mag en moet, wanneer en waarom (niet);
exploratief van aard. Het lag uitdrukkelijk niet De opvattingen: of en hoe men voeding in
in de bedoeling een representatief beeld te relatie met gezondheid brengt, wat men vindt
schetsen van wat moeders denken over voe- van lichaamsvormen: dikof dun: mooi, lelijkof
ding en gezondheid. De beide onderzoeks- (on)gezond.
groepen vormen een zorgvuldige selectie uit De achtergronden: informatie over de situatie
de "hogere" en de "laagste"sociale milieus. vroeger, in het ouderlijk huis, en voor het huDe selectie van de respondenten vond plaats welijk. Van wie, waar en wanneer heeft men
geleerd te koken, hoe was de taakverdeling
i n drie fasen.
Allereerst werden uit een sociaal-demografi- thuis en wat mocht en moest er.
sche beschrijving van de onderzoeksplaats De interviews werden letterlijk uitgewerkt
een aantal buurten geselecteerd, die hoog hetgeen resulteerde in lange stukken tekst
respectievelijk laag scoorden op drie variabe- die kwalitatief werden geanalyseerd: eerst
len die verondersteld werden een graadmeter naar de unieke inhoud van ieder gesprek; verte vormen voor de sociaal-economische sta- volgens levert inductie overeenkomsten en
verschillen tussen de respondenten per reletus van de betreffende buurt, te weten:
- werkeloosheidspercentage en percentage vant onderwerp. Deze vorm van analyse is
zeer arbeidsintensief, maar levert veel en
inwoners met een uitkering
- schoolkeuze van de jeugd en opleidingsni- "rijke" gegevens op.
veau van de bewoners
beroepssituatie van de bewoners.
Resultaten
Vervolgens werden via de jeugdgezondheidsaorn basisscholen in de betreffende buurten De regimes die de verschillende groepen
moeders hanteren in hun gezin op het gebied
van voeding verschillen onderling in verschil-

venheden vormen problemen voor het gezondheidsbeleid. Voorlichting omtrent een
gezonde leefstijl en ook gezonde voedingsgewoonten bereikt niet diedoelgroepen, waarop
zij is gericht. De Nota Voedingsbeleid 1983
spreekt van knelpunten, met betrekking tot
het gebrekaan inzicht in devoedingsgewoonten van de bevolking. Het onderhavige onderzoek is erop gericht de sociaal-wetenechappelijke kennis op dit terrein uit te breiden. De
theorie van Bourdieu leverde het kader
waarin de onderzoeksvraag naar opvattingen
en voorkeuren rond voeding en opvoeding
werd gesteld. Wij waren op zoek naar verschillen in opvattlngen rond voeding en opvoeding tussen moeders, afkomstig u ~twee
t
verschillende sociaal-economische lagen; de
ene groep moeders behoorde tot wat grofweg
"de arbeidersklasse" wordt genoemd, de andere u ~de
t maatschappelijke laag der "professionele middenklasse": hooggesalarieerde en hoogopgeleide, veelal zelfstandige beroepsbeoefenaren. De keuze voor moeders
(van kinderen in de basisschoolleeftijd) werd
ingegeven door de voornoemde veronderstelling dat moeders een sleutelpositie innemen
in de dagelijkse consumptie van het gezin.
Haar voorkeuren, zo dachten we, bepalen wat
er door het hele gezin wordt gegeten. Het
kiezenvan twee extreme groepen op de maatschappelijke ladder zou inzicht opleveren in
de rol van de sociaal-economische status in
deze.
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Gezondhetd is een belangrijk criterium voor
de uoedselkeure, en als kinderen (of echtgeR0.02) het niet lusten worden er zorgvuldige
concesaies gedaan.
Qpvattingen over gezondheid
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$man en) krrrFewm legemset gekomen, de Prnoeders vlndwn dat ze die smaak moeten
f ~ m j m r m s n .Lekker vinden i s v w r de ene
groep r n ~ d e r shet belangrijkste crrterwm,
tsrwijl gezendheid-discipline: 'fe moet alles
Iwen eten'" het credo van de andere moeders
wxmt. lnde1M-groepmrdendegrenzen aanp q e e n door wat "bruin ken trekken": "ze
megen we1 friadrank, maar geen echte cola".
De P-moeders zijn strikt: cola wordt alleen op
b~jzonderegelegenheden gedronken: vakanties, verjaardagen, weekeinden. Verwennen
hoort tot de taak van de moeder. Door, In het
ene geval, te zorgen dat er op tafel staat, respectievehjk in huis IS, wat man en kinderen
lekker vinden, of door, in het andere geval, bij
bepaalde gelegenheden de teugels te laten
vieren, beantwoorden de moeders aan het
beeld van de goede moeder.
Een andere taak van de moeder is hat voor
zichzelf en haar gezin zo efficient mogelijk
organiseren, dus hoe groot de vrijheid ook
mag zijn, deze is niet onbeperkt. Als de kinderen al bepaalde voedingsmiddelen "moeten"
eten, dan is het vanuit het oogpunt van gemak: "ze moeten alles leren eten, anders sta
ik straks vier verschillende pannetjes te koken". Patat en knakworst uit blik zijn niet alleen maaltijden die de tevredenheid van het
g e m kunnen wegdragen, ze zijn ook gemakkeliik te bereiden. daarmee vanat moeder
twee vliegen in een klap. De voidselkeuze
door de moeder wordt ingegeven door de afweging tussen wat zij vindt dat er moet worden gegeten en de mate van toegevendheid
met betrekking tot de smaak van man en kinderen.
Er zijn duidelijke verschillen te constateren
tussen de drie groepen moeders. In de groep
M-moeders overheerst het "leven en laten
leven": "Wij eten wat we willen, dan mogen
zij het ook". De maaltijden worden vaak niet
aan tafel gegeten: uit de ijskast voor de TV. De
L-moeders, vaak iets beter opgeleid en met,
een grotere financiele armslag, lijken meer
gewicht te hechten aan een geregeld gezinsleven, gezamenlijke maaltijden en met zorg
bereid eten. De grenzen aan het snoepen
worden gesteld door de nadruk op de "gewone" maaltijd. "Ze mogen best snoepen, als
ze maar goed eten". De regimes van de Pmoeders zijn over het algemeen het strewst.,

Dpvallend verschillen de groepen moeders
onclerling ~n cle mate waarin zij zeiden dat
gezondheid een rol speelde bij hun voedselkeuze. Gezondheid blijkt een begrrp dat voor
veel uitleg vatbaar is. De meeste moeders uit
de onderzoeksgroep hebben een basale kennis van wat gezond is aan voeding. Gezonde
voedingsmiddelen zijn groente, fruit, melk.
Opvallend w e m g werd vlees genoemd. Gezond eten is met te veel, niet te zoet, gevarieerd. Het begrip gezond roept verschillende
associaties op. Veel moeders uit de M- en Lcategorie vragen zich af wat er tegenwoordig
nou nog gezond is. "Patat/chips is gezond
want dat is van aardappelen; slagroom, jogidrmk IS gezond want dat komt van m e l k . Bespulten, volstoppen met hormonen, kleur-,
smaak- en conserveringsstoffen, het zijn de
fatalistische argumenten voor een voedingspatroon waaruit gezondheid als na te streven
waarde wordt gebannen. Deze moeders vertonen een duidelijke afweer van de boekenwijsheid van voedingsvoorlichters. Zij vinden
gezond "zoals het altijd was". Een gezonde
maaltijd is een stevige maaltijd. Gezond is
ouderwets, kaantjes met vet, speklappen, gehaktballen, eigengemaakte soep en pudding.
Dat we te vet eten is onzm, mijn grootvader is
er 90 mee geworden. De smaak van nu is
gebaseerd op de ervaring van vroeger, vanuit
de tijd dat er sprake was van zware lichamelijke arbeid en schaarste. Veel meer in overeenstemming met de voorschriften van de
voedingsdeskundigen is het gezondheidsbesef van de meeste P-moeders. Maar ookzij
hebben hun legitimaties voor het afwijken
van de regels. Regelmatig, gevarieerd, niet te
veel en veel vers zijn de eetregels van deze
categorie, maar het is ook "gezond om bij
gelegenheden de touwtjes te laten vieren,
Gezond is een evenwicht tussen "lekker" eN
"gezond", je moet vooral ook genieten. Re, v.
gels zijn er om te relativeren.
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portage handelde over ,een
aantroffen bij de moeders en
deze houding-willen we hier.
gaan. In een o n d e r z o e k s s i ~ ~ a % ~ ~
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verwant is aan het bekende begrip sociale
wenselijkheid. Beide participanten aan de interviewsituatie presenteren zich zo aeceptabe1 mogelijk aan hun gesprekspartner. De codes die ze gebruiken verraden hun lidmaatschapaan dezelfde of een andere sociale
groep; hun competentie bestaat uit de juiste
hantering van de codes voor de gesprekspartner, van wie het een cruciaal belang is of h i j
of zij als lid van dezelfde "wij"-groep wordt
onderkend. In de interviewsvan dit onderzoek
was er sprakevan twee verschillende soorten
situaties op dit terrein: in de gesprekken met
de P-rnoeders was er sprake van wederzijdse
(h)erkenning van codes, die er in de gesprekken met de andere twee groepen moeders
niet was. Etnomethodologie is de sociologische stroming, die de methoden waarmee
subjecten hun wederzijdse cornpetentie demonstreren, tot studieobject heeft. Dit onderwerp, voeding en opvoeding, had echter nog
een extra competentie-aspect. Het sprak de
moeders aan op hun expertise als moeders en
huisvrouwen. Voedselbereiding: het bedenken van wat er gegeten gaat worden, het inkopen van voedingsmiddelen, het organiseren en regisseren van de maaltijd en de
taakverdeling daarin, het is tiet terrein
waarop moeders experts zijn. Zij hebben het
van huis uit geleerd, en i n de praktijk gedaan.
Zij zoigen dag i n dag uit voor de maaltijden en
bedenken wat goed is voor hun gezin: stevig
eten, minder eten, lekker eten, gezond eten,
ze hebben er allemaal hun verhaal over. Van
de M-moeders waren er opvallend veel al
vroeg met koken begonnen, vanwege een
zieke moeder. Met 10,12 jaar stonden zeal i n
de keuken. Koken hebben ze door schade en
schande geleerd, vandaar is hun smaak gevormd. De voedingsvoorlichting valt bij deze
vanuit de praktijk gegroeide expertise in het
niet. De competentie van de moeder i n het
vervullen van de behoeften van man en kinderen, hetzij direct, hetzij op lange termijn, is
de basisvan haar bestaan. Of ze n u we1 of niet
alternatieven voor het huisvrouw- en moederschap kon kiezen, zij heeft zich de expertise die.dit beroep vereist eigen gemaakt.

D e so2iale positie van de moeder
Veel van wat w e aan verschillen tussen de
groepen voeders zagen in hun opvattingen
over geiondheid, voeding en opvoeding zou
kunnen worden~herleidtot de sociale positie
van de moede!Wn-het gezin. Tussen de verschillende categmVeln"moeders zijn overeenen vek?hill"en. Allemaal hebben zq
houden en moederschap als levens-

zelfsprekendhetd en gebrek
gende ahernatleven, of vanu
carrihre Dlt gegeven maakt de s
van de M- en Lmoeders veel
en kmderen eventueel tegen de haren Instrijkt

Tot slot
Een onderzoek als het onderhavige heeft vanuit het exploratieve karakter ervan uiteraard
zijn beperkingen. Onderzoek naar de achtergronden van leefstijl en voedingsgewoonten
is nog maar zeer sporadisch ondernornen. Dit
onderzoek heeft het doel, inzicht te verschaffen in het waarom van de voedselkeuze, een
weinig dichterbij gebracht. Meer, gedetailleerder onderzoek onder homogenere onderzoeksgroepen is geboden, om "harder' uitspraken te kunnen doen. Als aanvulling naast
de veelvuldig ondernomen kwantitatieve onderzoeksvariant heeft het zijn waarde bewe-

Dit onderzoek is uitgegeven onder de titel
Veel vet en zoet, praten metmoeders over
voeding engezondheid, A. H. van Otterloo, J.
van Ogtrop, Vu uitgeverij, 1989.

Summary

Thls artlcle covers the research of food-cholce by
mothers. How is thelr cholce effected and by whom
or what? What conceptions are at the root of their
choice? But above all. how do conceptions about
nutrition and upbrlnglng differ between mothers
from various social-economlcclasses?
Many of what the authors saw on differences between conceptions of health, nutrition and upbringing between three categories of mothers under
research, may lead back to the social positlon of
mothers wlthln the family.
Among a part of the mothers, from lower soclaleconomic classes, the cholce for motherhood was
a matter of course and lack of any satisfactory alternative. -
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Warenkennis
De Nederlandseverenigingvoor Onderwijs i n
Natuurwetenschappen (NVON) heeft een
werkgroep "Warenkennis" opgericht. De
werkzaamheden van deze werkgroep richten
zich voornamelijk op het vak "warenkennis"
zoals dat op het Lager en Middelbaar Middenstands Onderwijs (LMO en MMO) wordt
gegeven. Doel van deze werkgroep is tweeledig: a) invloed uitoefenen op examen, examenprogramma voor het LMO en b) overleg
met examencommissie voor warenkennis.
voor het MMO.
Verder w i l de werkgroep bijeenkomsten organiseren om examens te bespreken en heeft ze
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een aanvraag voor leerplanontwikkeling ingediend bij de Stichting Leerplan Ontwikkelmg (SLO).
Aangez~enhuishoudkundig geschoolde docenten ook werkzaam zijn binnen het vakgebied "Warenkennis" is het belangrijk deze
ontwikkeling op de voet te volgen e n zo mogelijk daaraan deel te nemen.
Als u van deze ontwrkkelingen op de hoogte
w i l blijven, stuur dan een kaartje met u w
naam en adres naar het onderstaande adres
of neem telefonisch contact op buiten kank
I . , ,s:tooruren.
Henk Willems, Echtenstein 922, 1103 AA
Amsterdam-20, tel. 020-907535.
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