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In het kader van een onderzoek over de ontwlkkeling van de huishoudkunde In de USA zljn een sene
jaargangen van het Journal of Home Economrcs (1955-1978) en van het Home Economrcs Research Journal
(1972-1978) geanalyseerd
Doe1 van het onderzoek was om de ontwrkkehng van de hurshoudkunde met name door de brll van de
huishoudkundigen zelf te volgen Dit artikel gaat over een onderdeel van deze studle en gaat In op de vraag
met welke doelstellmgen en vanuit welke standpunten de huishoudkunde in de U S A wordt bedreven De
huishoudkunde aan gene zijde van de oceaan wordt behalve door een toenemende versnzpperlng gekenmerkt
door een steeds mrnder durdelyke stellrngname m vergelijkmg met het verleden

'
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orntrent de te langzame

onm ttiels gebruiken'; 'we moeten met de tijd
764). Duidelijker zijn de opvattingen die aanhuishoudkunde als toegepaste wetenschap
zkh voltrekkende sociale veranderingen
worden. Zo konstateerde
naar een positieve aksepeatigwn w r d e r i n g . Oak N r c ~ ~ ~ ~ s &t
n iaan:
j d t 'Zdn wij er zeker van dat onze ideeen
dle etxwigt-waarkid bevatten?' (FAILING
e.a., 1957, p. 765). En SPAFFORD
(1957, p.
4121 in w r andere bewoordingen: 'we moeten onze waarden herzien'.
De klangrijkste bijdrage aan de diskussie was de instelling van de Comittee of
Pkilosapky and Objectives of Home Economics door de American Home Economics
Association (A.H.E.A.) in 1956, die ten behoeve van het vijftigjarige bestaan van de
A.H.E.A.tot taak had 'vesleden en heden te evalueren en suggesties aan te dragen voor
de toekomst'. Richtsnoer bij de evaluatie van het verleden was de definitie van
huishoudkunde van Ellen Richards uit 1902 en de doelstellingen van de A.H.E.A. uit
1909: '... to improve the conditions of living in the home, the institutional household,
and the community', Uit het voorwoord van het rapport van de kommissie, voluit
getiteld: Home Economics- New Directions, A Statement of Philosophy and Objectives,
bleek duidelijk de noodzaak van herziening van de aandachtsvelden binnen de
huishoudkunde. Men zag evenwel geen noodzaak om de hierboven geciteerde doelstelling van de A.H.E.A. te wijzigen.
Een in het A . H.E.A-rapport gegeven overzicht van de maatschappelijke funktie van
huishoudkunde
in de U.S.A. van 1909 tot 1959 toont een breed werkterrein dat
.
. .
.
.
.
aangeduid kan worden met het welzijn van individu en gezin. Binnen dit terrein zijn vrij
gemakkelijk de deelterreinen aan te wijzen, waar huishoudkundigen meer dan op
andere deelterreinen werkzaam zijn geweest. Opvallend veel genoemd wordt het deelterrein van de voeding, gezondheid en hygiene.
Voorts ligt de bijdrage voornamelijk op het gebied van onderwijs en voorlichting en
minder op dat van onderzoek. Onderzoekbijdragen worden met name vermeld op
het terrein van de voeding, voedselbereiding en -bewaring, van de textiel en de
huishoudelijke apparatuur, De bijdragen waren niet alleen rechtstreeks gericht
individuen en gezinnen, maar ook op de overheid (wetgeving),welzijnsorganisaties
het bedrijfsleven.
Bij het vaststellen van de toekomstige doestellingen stond de kommissie
stil bij de resultaten geboekt in de eerste vijftig jaar, maar ook moest
rekenschap geven van de sociaal-ekonomische veranderingen die er
vijftig jaar hadden plaatsgevonden. Als lid van de kommissie konstat
(1958, pp. 498-500) de volgende veranderingen:
1. veranderingen in de sociale setting van het gezinsleven;
2. veranderingen in de funkties van het gezin en de rollen
3. veranderingen in nivo en bron van inkomen en beroe
4. veranderingen in levenswijze, konsumptienivo en kons
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Een aantal auteurs trekt uit hun zknswijze met &trekking tiat Q die.esstve~knanda
funktie van de huishoudkunde de konsekwentle~vmr da
kundige. Pleidooien voor betme opfeidinged vow p
management worden gekverd om de positie van de huisboudkw~dein arganisatim te
versterken en zodoende een b t e r begrip van huirhoudkunde bij kt publkk te kweken (FAILING
e f a/., 1957, p. 766; HARIUS,196f3, p . 89; MCGRATH,1968, p. 91).
De visie op de beroepsrol van huishoudkundigen kart niet las worden pzien wan de
visie op dc sekse-rolverdeling. Het is een Feit dat de huishoudkunde altijd ee.n typisch
vrouwenvak is -aeweest. Sinds de tweede wereldoorton was het aantal afnestudeerde
huishoudkundigen (meest vrouwen) evenwel dalende in vergelijking met het aantal
(1966, p. 85) verklaarde
vrouwelijke afgestudeerden in andere beroepen. FITZGERALD
dit uit het feit dat vrouwen meer toegang krijgen tot mannenberwpen dan mannen tot
(1966, p. 86) stelt dit echter niet nader ter diskussie,
vrouwenberoepen. FITZGERALD
maar zoekt de oplossing voor de stagneiende ontwikkeling van de huishoudkunde in
de 'vrouweliike' sfeer : vrouweliike studenten meer motiveren voor de huishoudkundestudie. BAKER (1969, pp. 372-3"73) vindt dit verschijnsel getuigen van een omgekeerd
vooroordeel en pleit ervoor dat meer mannen de kans krijgen om als huishoudkundige
opgeleid te worden in plaats van via zijwegen, zoals sociologie, psychologie en textiel,
werkzaam te geraken op huishoudkundig gebied.
MARSHALL
(1973, pp. 9-10) verklaart de dominantie van vrouwen in de huishoudkunde uit het feit dat dit vak aan vrouwen een dubbele status bood: een beroep en een
eerste-klas opleiding tot echtgenote en moeder; een soort super-huisvrouw dus. Hij
geeft aan dat vanaf de jaren vijftig de huishoudkundige beroepsvorming van vrouwen
de voorrang kreeg boven de algemene huishoudelijke vorming van vrouwen. MARSHALL sluit hier letterlijk aan op,de kritiek van de radikale vrouwenbeweging in de
U.S.A. In een toespraak voor de A.H.E.A. had een vertegenwoordiger van de vrouwenbeweging, Robin Morgan, gesteld, dat de huishoudkunde bevestigend werkte ten
aanzien van huwelijk, gezin en het konsumptief gedrag (What Robin Morgan said at
Denver, 1973,p. 13). De reaktie van de A.H.E.A.-voorzitter was geschokt en beamend:
'We hebben de vrouwen jarenlang een dubbelrol aangeleerd, een baan en een
konhuishouding' (The women's role committee speaks out, 1973, p. 10). MARSHALL
kludeert op grond van deze diagnose dat de huishoudkunde zich moet richten op
persoonsbepaalde rollen in plaats van op sekse-bepaalde rollen. Dezelfde kritiek wordt
in 1976 @. 7), volgens wie de huishoudkunde:
verwoord door SPITZE
- teveel tijd heeft besteed aan het naaien van fraaie zomen;
- een te hoge levensstandaard heeft gepropageerd;
- de fijne keuken teveel heeft benadrukt zodat andere voedingspatronen negatieve
vooroordelen meekregen ;
- te weinigde beginselen heeft benadrukt die mensen helpen met elkaar hun levenin te
richten ;
- aan de mensenvertelde wat zij mooi of goed
moesten vinden:
he%(grote) gezin heeft verheerlijkt;
leerde dat de vrouw thuis hoorde.
.-rtHeO,valtniet te zeggen welke verbreiding deze vorm van kritiek heeft gekregen in de
WSA.Gezien het geringe aantal artikelen uit de twee toonaangevende huishoudkun-
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A. C. L. A d b e r g , Gen. Foulkesweg 97,6703 DB Wageningen
onderzoeker wcrkzaam bij dc vakgrvpp HUlsMoudliamk van de
L ~ d aZu~dberg1s als hn~shoudkund~g
Landbouwhogeschool. Op het moment v e r r ~ hzy
t ondermek in opdracht vande Sttehttng Weie
Onderzoek Konsumentcnaangelegenheden (SWOKA) over het rerzor@ngsnivovan bw~shoudens,humhadkund~geaspekten van energ~ebesparmg~n de hu~shoudmg,en ovw tnnovatte voor zeifstandtp w o a e d ~
bejaarden.

Boekbespreking
Nota Energiebeleid. Dee1 1. Algemeen. '~Gravenhage,197
Emd 1979verscheenhet eerste, algemenedeel van de nota fiergreklerd In dernle~d~ng
wordt het u~tbrengen
van denota door de Mm~stervan Econom~schezakenals volgt gemotrlreerd 'In mptember 1974(hetjaar van
de oheknsls, MvdV) hood mljn ambtsvoorganger de Energ~enotaaan het parlement aan Smds d ~ te~ j d1s
steeds duldehjker geworden dat WIJ ons moeten ~nstellenop een mtuatle, wiaann energe blgvend schaaycr 1s
dan voorheen Om aan deze sltuatle het hoofd te kunnen bleden, zullen spoed~gbesllss~ngengcnomen
moeten worden, ondanks de vele onzekerheden omtrent de verdere ontw~kkehngen'
Het voorgestelde energ~ebele~d
gaat u ~van
t twee hoofdl~jnen een besparrngsprogramma (zodat men met
m~nderenergie toe kan) en drverslfikaiae (de verspradmg van het energ~everbruzkover versch~llendebronnen) De energ~estruktuurvan Nederland 1s ~~amelljk
te veel afgestemd op de hoogwaard~geeneraedragers
olle en gas Van het eerste kan de aanvoer onzeker worden en/of de prljzen kunnen sterk stljgen, de
Nederlandqe gasvoorraden -voor een deel reeds verkocht -z~jnop de langere duur met voldoende Daarom
d~enenook de mogelgkheden van d e toepasslng van andere energ~edragerszoals kolen, kernenergle en
alternat~eveenerg~ebronnen(wmd, zon, aardwarmte, enz ) te worden onderzocht en overwogen Het bele~d
ten aanzlen van dwermfikat~ewordt In de eerste plaats ger~chtop de brandstofinzet ~nde elektrmte~tssektor
De mogehjkheden van kolen en kernenergle m deze sektor worden behandeld III resp de kolennota (deel2,
reeds verschenen) en een kernenergrenola (deel3, nog met verschenen) Het ultvoeren van het voorgestelde
belad zal ook gevolgen hebben voor de hu~shoudens,d ~ 22%
e
van het totale energ~everbru~k
1x1 Nederland
voor hun rekenmg nemen, te spl~tsenIn 15% voor verwarmlng en 7% voor het oveng hn~shoudel~jk
gebm~k
betreft
Voor de hu~shoudensIS slechts de 'besparmgslyn' van het bele~dvan belang Wat de d~vers~fikat~e
men verwacht met en streeft er met naar dat de mnd~wduelehu~shoudenszullen terugkeren tot de kolenkachel
Het gebru~kvan kolen kan slechts op grote schaal efficient en met zo mm mogehjk ml~enoverlastgebeuren
Met andere woorden m de hu~shoudelljkesektor d~entbespaard te worden op het gebru~kvan gas en
elektr~citeit
rmingsgebruik, overig huishoudelijk gebruik, utilitejts- en bedrijfsge:
or en industrieel energieverbruik. Door het treffen van maatregelen
betering van de efficiency te komen en zodoende in 2000 tot een
e gebruikssektoren samen ten opzichte van 1977. Daarbij gaat men
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