Het gezin, waarln de man tostwinner 1sen de vrouw huisvrouw, 1sIn onze samenlevlng norm. Deze norr
ueraakerd m de maatschappelyke struktuur en wordt door soc~al~sat~e
m gezln en op school aangeleerd.
Vmr ee~l
&el voldoet de werkell~kheldmet meer aan de norm. Bovend~enverzetten steeds meer mensen z~ch
ertegen Het hu~shoudkundeonderwqszalop de wens naar verandermg moeten mgaan door deze aan de o
A!
te stellen en moet aangeven welke hulshoudel~jketaken verlicht of anders verdeeld kunnen worden
verbonden aan
Norms pettilmlng to the roles of bread-winner and housew~few ~ t h ~the
n nuclear famdy meet w ~ t hgrou
resmanee and a changmg r a l ~ t yHome economics education has to p ~ c kup t h ~matter
s
and has to 1nd1c4
whzch household actmtres could he l~ghthenedor red~str~buted
m soc~ety.

Inleiding
Vanaf de start van de vakgroep huishoudkunde aan de Stichting Opleiding Lera
(S.O.L.) te Utrecht in 1974, maar vooral sinds de verandering van studieopzet in 1 9 7 L
is de vakgroep bezig met de ontwikkeling van een visie op het huishoudkundec
derwiis. Delen van deze ontwikkeling ziin beschreven in de zogenoemde Berichten u2t
de va&roep huishoudkunde van de-S.O.L. Deze Berichten bevatten voornamelijk
beschrijvingen en evaluaties van de nieuw opgezette projekten, waarbij niet nadrukkelijk de onderliggende visie op de huishoudkunde werd beschreven. De behoefte aan
een meer uitgesproken visie groeide. De uiteindelijke stap om de uitgangspunten te +;lir
beschrijven werd pas naar aanletding van een konkrete gebeurtenis gezet.
;s&,
"";
In januan 1979 verscheen een Koncept-dislcussie-nota huishoudkunde;uitgebrachQ
door-de hoofddocenten huishoudkunde van de 7 Nieuwe Leraren opIkdingen!:
',f
(N.L.O.'s). Naar aanleiding van dit lconcept heeft de vakgroep huishoudkunde van de
S.Q.L. een diskussiebijdrage geformuleerd. Deze zag in april 1979 het licht onder de
titel 'Huishoudkunde, U we& we1 waarom?' (1979). Dit artikel ea een hierop volgend
zijn op deze nota gebaseerd. Omdat de diskussie binnen de vakgroep sinds de publik
tie daarvan niet sGl is blijven staan, wijken de artikelen op somrnige punten van de n
q
~
~
af. Bovendien hebben wlJ, de schrijfsters, enige wijzigingen aangebracht omdat d$@
d o e l g r q een andere is.
?
In dit eerste artikel gaan wij in op die maatschappelijke aspekten, die van bela&7;
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@t artikel is het eerste van een sene van twee; het tweede artikel zal in een volgend nummer van I
Vakblad verschljnen.
i
De tekenmgen bij dit artikel zijn van N~cocola~ne
den Breejen, en verschenen eerder inde'hsterdan

een moeder thuis IS. A
ontlenen4. MoeiEiJker
op het dagelijks leven
zd hun baan opgeven

mogelgkheden voorhanden zijn - dan zouden wg ons er niet druk over hoeven maken.
Het patroon man-kostwinner, vrouw-hu~svrouwlevert echter problemen op. Het
huisvrouwensyndroom, eerst omschreven als een vaag ontevreden pvoel, nu in de
1979,p. 30),
literatuur steeds verder uitgewerkt en erkend (VANHOUTEN
en SPAANDER,
1s een voorbeeld hiervan. De dubbele belasting van buitenshuis werkende vrouwen en
de daarmee samenhangende geringe deelname van vrouwen aan het maatschappelgk
leven is een ander voorbeeld. Steeds vaker leidt de onderkenning van deze problemen
tot nieuwe samenlevingsvormen zoals het leven in woongroepen en bewust ongehuwd

Huwrouwen, met kmd(eren)
onder de 15 jaar
(n = 277)
Hu~shoudehjkwerk

Werkende vrouwen met
kmd(eren) onder de 15
jaar (n = 52)
U,l

(p = 0.001)
(p=O,W
6,O (met agmfikant)
8.1

42,l uurlweek
Bron Een week tgd (1977)

erg weinig opvangmogelijkheden voor kinderen, onaangepaste schooitijden en
dergelljke.
De verzorging van man en kinderen wordt door de huisvrouw uitgevoerd. Een
ekonomisch gunstige oplossing, want zou rij voor haar 24-uur beschikbaarheid op
basis van C.A.0.-loon betaald worden, dan zou haar arbeid onbetaalbaar zijn. Er heeft
altijd een zekere taakverdeling tussen man en vrouw bestaan, maar in verschillende
kulturen en verschillende tijden is de wijze waarop de taken verdeeld zijn anders
(OAKLEY,
1975, p. 106 e.v.). Daarvoor is de ekonomische struktuur zeer bepalend. In
onze t ~ j dis het meeste werk aan ettn plaats, tCn persoon en een bepaalde tijd gebonden.
Het kan niet thuis, eventueel met het hele gezin, uitgevoerd worden. Het kan niet
gedaan worden op een moment dat het de werknemer schikt. Hierdoor bestaat er een
bijna absolute scheiding tussen werk en thuis, tussen openbaar en privk-leven, tussen
1977). Het werk
produktieve en reproduktieve arbeid (MEULENBELT,
1975;ZARETSKY,
cdat de huisvrouw doet, de verzorging van man en kinderen, wordt in de literatuur de
reproduktie van de arbeidskracht genoemd (MEULENBELT,
1975; SEVENHUIJSEN,
1978).
De verzorging van de man is de reproduktie op korte termijn: zorgen dat hij de
volgende dag weer verkwikt naar zijn werk kan. Het krijgen van en de zorg voor de
kinderen is de reproduktie op lange termijn: de zorg voor een nieuwe g e n e r a t 3
Naast de reproduktiefunktie heeft het gezin nog een andere ekonomische funktie: het
kan schommelingen in de &onomische situatie opvangen.Dit is wat genoemd wordt
van het gezin. Ook hierbij speelt de huisvrouw een belangrijke rol.
de &tj'&&nktie
Verandert de inkomenspositie van een gezin, bijvoorbeeld door ontslag of arbeidsongeschiktheid van de kostwinner, dan kan zij deze klap opvangen door goedkoper te
eten, meer te zoeken naar koopjes, meer kleren zelf te maken (BERENDS,
1976, p. 11).
Een andere mogelijkheid is, dat zij, door een (part-time) baan aan te nemen, eventueel
tijdelijk, het gezinsinkomen aanvult. Maar huisvrouwen reageren niet alleen op veran-

Een derde ekonomische funktie van het gezin vormt het feit dat het een groot afzetgebiedvoor alle mogelijkegoederen en diensten vormt. Wanneer mensen in een gezin gaan
wonen treedt een verschuiving in het marktgedrag op. Alleenstaanden geven wellicht
meer uit aan kleding en uitgaan. Gezinnen steken hun geld in huishoudelijke apparaten, meubels of een huis. Volgens Suzanne Bragger werkt het leven in een tweerelatie
1978, p. 34). Het is moeilijk na te gaan of dit
sterk konsumptieverhogend (BRBGGER,
inderdaad waar is, maar vast staat, dat gezinnen geisoleerd van elkaar, zonder een
sterke onderhandelingspositie ten opzichte van het bedrijfsleven te hebben, hun inkopen doen. Een optimale inkomensbesteding is in deze situatie moeilijk, mede gezien het
zeer grote aanbod en de geraffineerde reklame die op ons losgelaten worden.

een op veran-

wanneer je je anders gedraagt. Socialisatie vindt in de eerste plaats in het gezin plaats*
maar ook op school, in de bioskoop, via de televisie of de krant. Door een voortdurende konditionering worden jongens tot stoere kerels, 'echte' manne
moederlijke, zorgende (huis)vrouwen gesocialiseerd (BELOTTI,1978

C. S. BUIZER-BBUSS~FW G.1 CASIUIR

werk dat uit Iiefde gedaan wordt, en daarom is k t gem 'werk', het heeft geen
is geen beroep (VISSER,1969). En omdat het 'niet bestaat' is het ook moeilijk het
andere manier te verdelcn of er geld en vrge tijd voor de claimen.

t zij mlnder verdient6. Rolomkering betekent dat mannen de hulshouding
gaan doen. De meesten zijn daar niet erg bedreven in. Veel vrouwen zijn
en ook niet bedreven, maar ztj hebben geleerd dat zg dat we1 horen te zijn en

Taak van het huishoudkundeonderwijs
We moeten ons nu afvragen wat de funktie van het huishoudkundeonderwijs is in het
licht van bovenstaande. Huishoudkunde als algemeen vormend vak wil mensen helpen
bij het omgaan met hun dagelijks leven en met name de huishouding. Het huishoudelijk
werk is aan verandering onderhevig. De huishoudkunde mag hier de ogen niet voor
sluiten, integendeel. De huishoudkunde moet bij gewenste veranderingen problemen
helpen oplossen. Etn gewenste verandering is het minimaliseren van routine-matige,
eentonige aspekten van huishoudelijk werk. Een andere gewenste verandering is de
herverdeling van het huishoudelijke werk. De huishoudkunde moet aangeven hoe
huishoudelijke taken te verdelen zijn over meer dan ten persoon en hoe huishoudelijke
arbeid over te nemen is door overheid- en marktsektor. Deze overname noemen wij
vermaatschappelijking van huishoudelijke taken. Hier willen wij nader op ingaan.

Vermaatschappelijkingvan (bepaalde delen van) huishoudelijke arbeid
In de loop van de geschiedeniszijn vele taken van privC huishoudens door de overheid
overgenomen; bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting, vervoer.
ook de marktsektor heeft zijn bijdrage geleverd aan de vermaatschappelijking van
huishoudelijke taken: konfektie-industrie, levensmiddelenindustrie, allerlei soorten
dienstverlening. In Eerlijk delen (1979, p. 10) wordt een onderscheid gemaakt tussen
kollektivering en socialisering van huishoudelijke arbeid: 'kollektivering betekent in
dit verband, dat arbeid uit de privtsfeer naar de marktsfeer overgeheveld wordt;
socia1iserin.g dat de 'produkten' van deze arbeid voor iedereen bereikbaar bliiven'. Het
gaat in de diskussie &et alleen om de vraag welke huishoudeliike taken verm"aatschao-
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beinvloed door 'argumenten' als: dat huishouden stelt toch niet veel voor, dat doe je
toch even; we moeten het werk van huisvrouwen juist opwaarderen; een vrouw vindt
at werk nu eenmaal leuk, ze doet het met liefde; ik zit liever thuis dan in een
gaarkeuken. Met dit soort argumenten, die samenhangen met een weerstand om
weskekijk over huishoudelijke asbeid te praten, is het niet mogelijk om tot een echte
rfweging van voor- en nadelen van vermaatschappelijking te komen. Aan de hand van
een voorbeetd willen wij laten zien hoe zo'n afweging eruit zou kunnen zien.
De was-de-deur-uit, vroeger meer gebruikelijk dan nu, maar ook toen alleen voor de
'gegoeden', heeft een aantal voosdelen (T.N.O.):
- minder waterverbruik door een betere dosering van week- en wasmiddelen en neutralisatie van de laatste restjes wasmiddel, waardoor minder spoelwater nodig is.
Daarnaast wordt het laatste, vrijwel schone spoelwater gebruikt voor het volgende
sop. De privi-huishouding gebruikt ongeveer drie maal zoveel water per k g wasgoed
als de industriele wasserij ;
- geringere vervuding van het afvalwater door volledige ontharding van het waswater
waardoor geen fosfaat en minder zeep nodig is ;ook door een nauwkeuriger dosering
kan minder wasmiddel gebruikt worden dan in de privi-huishouding. De huishoudwasmachine vervuilt het afvalwater drie maal zo sterk als de industriele wasserij
door zeepresten; de vervuiling door fosfaat ligt tien tot oneindig maal hoger;
- minder energieverbruik door betere wasmiddelen en wasprocessen. In de industriele
wasserij wordt geen elektriciteit gebruikt voor het verwarmen van water, voor
drogen en strijken, maar stoom opgewekt door een andere brandstof;
- minder arbeid, zowel voor het individuele huishouden als in totaliteit: door schaalvergroting kan meer geautomatiseerd worden;
- het wassen is (voor de meesten) een routine-matige bezigheid en het is daardoor extra
plezierig wanneer deze arbeid gereduceerd kan worden;
- voor alleenstaanden is een wasmachine vaak geen mogelijke oplossing: het duurt te
lang voor men een trommel vol heeft, of er is zelfs geen mogelijkheid er een te
plaatsen (kamerbewoners). Voor hen is een vorm van centraal wassen een haast
noodzakelijke instelling7.
Maar er zijn aan een dergelijke vermaatschappelijking ook nadelen verbonden:
- er zullen wasserijen bijgebouwd moeten worden;
- het vervoer van de was vanuit de woning naar de centrale wasplaats en terug kost
energie;
- er moet misschien extra goed aangeschaft worden, omdat de was niet zo snel
afgehandeld kan worden en/of niet op het voor het individu meest geschikte moment
gewassqn kan worden;
- zolang huishoudelijke arbeid niet in geld wordt uitgedrukt is buitenshuis wassen
duurder ;
- je bent je spullen een aantal dagen 'kwijt'; een nadeel dat zwa
bepaalde kledingstukken dan voor theedoeken of lakens;
- de was-de-deur-uit vraagt extra organisatie: ophalen en registreren,
ernaar streven zoveel mogelijk 'alles-zelf-te-doen'. Zij
Vakblad voor Huishoudkunde I(2) decembei.1979
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menlevlngsvormen, de arbe~dsdelmgen het kostwinnerschap en wat dat betekent
)or de verdeling van hu~shoudelyketaken over de sexen Voor deze vakken geldt ons
ziens eveneens dat z ~niet
j alleen de ontwikkehngen moeten konstateren en verklaren,
maar ook een aanzet moeten geven om gewenste verandermgen tot stand te brengen.
Het onderscheid met het vak huishoudkunde llgt In het felt dat huishoudkunde
expliciet de huuhoudelyke arberd als ingang heeft. En hoewel voor alle vakken een
~nlegratievan kognlt~eve,affektieve en psycho-motorische aspekten mogelgk i n wenselgk IS,denken wy dat juist huishoudkunde er zich bg ultstek toe leent, sterker nog,
niet mogelyk is zonder dle mtegratie. Pas als je w66t hoe je een goede maaltgd samenstelt, deze kan klaarmaken, ook echt gezond gaat eten (en niet alleen op school) en je je
een mening kunt vormen over de vraag waarom jij dle maaltgd klaarmaakt, pas dan
heb je aan hulshoudkunde gedaan.
Hulshoudkunde kan ook, als geen ander vak, voldoen aan een tweede onderwijskundige eis, namelyk het aanslurten by de dagelykse belev~ngswereldvan de leerlingen. Nu
nog gaan te veelhuishoudkunde-methoden uit van dmgen d ~jee voor 'later' leert. Maar
leder kind heeft te maken met zijnlhaar dagehjkse verzorging en huishoudkunde moet
ook aansluiten by hetgeen leerlmgen ervaren als zinnig voor de situatie waarln zij zich
nu bevinden. Kinderen zelfstandlg laten worden gaat niet alleen via rekenen en taal!
Huishoudkundeonderwys voor iedereen, te starten op de kleuterschool, 1s dan ook
onze stelling.
Noten
1 WIJ beperken ons hier tot het hu~shoudkundeonderw~~s
in het derde-graads gebled, dat w11 zeggen het
onderwijsaan 12- tot 16-jarlgen Wg vdtten In dlt gebled hulshoudkunde op als algemeen vormendvaken met
hulshoudkunde, hulshoudkunde ln het tweedeals beroepsvoorbere~dend De wel-beroepsvoolbere~dende
graads gebled, heeft een zodanlg andere doelstelhng, dat deze een aparte aanpak verelst Hetzelfde geldt voor
de eerste-graads hulshoudkunde hulshoudkunde aan de ople~d~ngstnst~tuten
vooronderwi~sgevendenen de
akademles voor toegepaste huishoudwetenschappen Ook huishoudkunde als wetenschappelgke rlchtlng
blljft hler bulten beschouwmg
2 Wg verstaan hler onder 'gezln' een echtpaar met klnd(eren) Een hulshouden noernen WITeen alleenstaande of een groep van mensen, dle In hulselljk verkeer samenwonen of een gemeen~chap~eijke
h"1shdudini
1978. v 8) Dlt In teeenstellme tot het C B S dat de aileenrtannd~nnwt tot d e
voeren h e ook ZUIDBERG.
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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.
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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-

I

!

,

?

