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dmr A. J . HardonBears h het Tijdschrift wmr Huishoudkunde
1 D/S)kwam een gevoel van onbehagen in mij
qa,dat ~kaan de schr~jfstesen aan de lezers
l
kenbaar w ~ maken.
Het gaat om haar gedachte de naamgeving
van de vakgroep Huishoudstudies aan de
!-mdbouwuniversiteit Wageningen te veranderen i n huishoudecologie. Zij wordt hiertoe
gemspireerd door deelname aan congressen
van de Society for Human Ecology (SHE). Ik
schrijf mijn commentaar in de volgorde van
het artikel van mevrouw Hardon. In haar inleiding spreekt zij haar waardering uit voor de
naamsverandering in Human Ecology zoals
die in Amerikaanse universiteiten heeft
plaatsgevonden. Van Home Economics naar
Human Ecology.
Comrnentaar 1: Over Home Economics is te
twisten. De nadruk op de efficiency i n de besteding van geld, tijd en arbeidskracht, die
zolang prioriteit heeft gehad bij het ontwikkelen van Huishoudkundeprogramma's in de
Landbouwuniversiteit, H.B.0.-instituten en
beroepsonderwijs in Nederland was eenzijdig; echter als men huishoudecologie de nadrukgeeft, blijft men net zo eenzijdig. Ikversta
onder huishoudecologie de leer van het verband van huishoudens en de door die huishoudens gevoerde huishoudingen met de
omgeving. Alle respect voor het verhelderen
vande relatietussen huishouden en huishoudelijk handelen in het huishoud-ecologisch
model, maar daar vind ik ook alle aspecten
terug, die in het vakgebied Huishoudkunde,
door de LUW veranderd in Huishoudstudies,
aan de orde kwamen. Expliciet benadrukken
van de omgeving is nog geen reden om de
naam van de vakgroep te wijzigen. Dan ben je
even beperkend als bij de naam Home Economics.
De momenteel gevoerde naam Huishoudstudies is breedomvattend. Economische, ecologische, technische, verzorgende, culturele,
normatieve en nog andere aspecten kunnen
als studieobject ingevoerd worden. Boven-

dien moet niet vergeten worden, dat een wetenschapsareaal, dat in de universiteit wordt
ontwikkeld en bestudeerd, tot doel heeft effect te hebben in de toepassing in de maatschappij. Mijn zorg is dat de verschraling die
de naam huishoudecologie in de LUW misschien niet ral veroorzaken, we1 ontstaat in
HB0 en verder onderwijs. Bij het vak Biologie
is ecologie van plant en dier een studieonderdeel, niet de hele biologie. Is huishoudecologie niet een modeverschijnsel?
Mevrouw Hardon beschrijft verder hoe in de
Amerikaanse en de Nederlandse situatie zich
de studie van Huishoudkunde (Home Economics) ontwikkeld heeft. Over de Nederlandse
ontwikkelingen wil ik enkele opmerkingen
maken.
Cornrnentaar 2: Vanaf 1920 zijn in Nederland
formele leraressen-opleidingen voor huishoudkunde en landbouwhuishoudkunde gesticht. Met een staatsexamen werd getracht
deze opleidingen op een zodanig niveau te
brengen en te houden dat de door de instituten afgeleverde leraressen kennis envaardigheden bezaten om huishoudkunde (koken en
voedingsleer, onderhoud van huis en huisraad en wasbehandeling, en landbouwhuis-'
houdkunde) in scholen te onderwijzen en i n
de voorlichting vanwege land- en tuinbouwbonden en andere te functioneren.-De voort'
gezette opleidingen N XVll (na N Vl1)en NXVIII,
(na N VIII) waren bedoeld om opleidsters voor
de leraressenopleidingen af te leveren (later.
werden deze Middelbare Akten aenoemdL
Momenteel worden ~ u i s h o u d k u n ~ e " d o c e ~ ~
ten opgeleid in de Lerarenopleidingen (HBO);
De wetenschap omtrent ~ u i s h o u d ~ i l i f e : W
indertijd geleverd door natuurkunde, seheii
kunde, biologie, economie. socio'logitYE3~Tn%
dere disciplines. Een weIeniohSp~$A3re'df
Huishoudkunde ontbrak.tot 19501'hHet werd
hoog tijd dat Huishou'dkdnds~*e~%$
wetenschapsgebiedwerd inzNSdIfli%ld.Dat de huishoudkundigen^"vaTVWa@di'ii~"e'n
indertijd te
veel praktisch b&ij';irn
gegaan en het huishddkurt-dib- bM&%o"Bk te weinig gestal?
kreeg, hebben wij als opleiders altijd ervaren.
En nog steeds is onze vraag: waar blijven'de

onderzoeksvoorstellenen onderaoeksresultaten van Huishoudstud~esvan de LUW? De
Lerarenopleidrngen Huishoudkunde(HB0)en
Toegepaste Hukshoudwetenschappsn [HBOl
hebben die nodig Dit sluit aan b i de
~ oprnerkingen van Doris Badir [IFHE congres te Mimneapolis)dat in Amerika de Hame Economist8
op de universiteiten toepassingsger~chtwoaden opgele~d.Het zijn dan docenten die opgedane informatie overdragen, zoals in Mederland de abiturienten van NLO en THW [HBO).
Hoog tijd dat er In Amerika iets verandert.
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Commentaar 3: Het HBO in Nederland gaat Laat ~kbegmnen met op te merken dat ik h
t
m
zich echter ontplooien. Ook dear is nu onder- zeer z~nvolv ~ n dom In d ~ vaktljdschr~ft
zoek toegestaan. Overleg tussen LUW en vakgenoten te discuss~erenover de ontw~kk
HBO wordt steeds meer gewenst ten dienste lmgen van ons vakgeb~ed,In Nederland en I
~nternat~onaal
verband
van Huishoudkunde.
art~kelverscheen onder het kopje lnte
Mevrouw Hardon stelt n.a.v. het SHE congres M ~ j n
in 1988 In San Francisco dat de ~nterdisc~pli-nationaal en beoogde een analyse te geven
naire brede benadering van problemen in de van de ontwikkelingen in het vakgebied. juist
dagelijkse woon- en leefsituatie van leden in relatie tot de naamgeving aan universiteivan huishoudens gecombineerd moet wor- ten, een beperking die ik me had opgelegd.
den met specialistische kennis. Ditvraagt niet Laat ik voorts voorop stellen dat in het gealleen inspanning van de medewerkers van noemde artikel niet mijn gedachte over de
devakgroepvan de LUWdieopdisciplineszijn naamgeving centraal staat, zoals Elly Gruijaangesteld (leerstoelen economie van het ters-Warringa in haar tweede alinea stelt,
huishouden, sociologie van het huishouden maar dat ik me daarentegen in mijn voornaen huishoudtechnologie) maar ook van de melijk op literatuur gebaseerde analyse afmedewerkers in de HBO-instituten om tot die vraag, of de veranderingen in naamgeving,
interdisciplinaire aanpak, ontwikkeling en vooral in de Verenigde Staten, niet slechts
kennisoverdracht van Huishoudkunde te ko- kosmetische operaties zijn!
men. Een uitwisseling van en overleg over Een antwoord daarop kan ik niet geven, alleen
onderzoekprogramma's tussen LUW en HBO de lezer kan met mij vermoeden dat de
wordt straks noodzakelijk met het accent op naamsverandering te maken heeft met een
een kritischeevaluatie vooraf en achteraf. Het gewenste statusverhoging van het vakgebied
bedrijfsleven zal hier ook een rol gaan spelen Home Economics.
Mijn voorstel in het genoemde artikel is dus
(derde geldstroom).
niet om de naam van de vakgroep te verandeCommentaar 4: Een holistische benadering ren in Huishoudecologie. Een ecologische
van het vakgebied huishoudkunde is te ver- kenschetsing van het vakgebied is trouwens
historisch verankerd, zoals in mijn artikel is
kiezen boven een gepartieerde. Dit kan tot
uitdrukkina komen in het svsteem, waarmee beschreven.Tenslotte is een zuiver micro-geafgestude&de huish~udkundi~en
werken en richte benadering van de huishoudvoering als
dat zij doorde leerplannen van onze instituten een "kunde" (de huishoudkunde) anno 1990
hebben ervaren. De huishoudecologie moet niet meer relevant en was deze, zoals uit een
opgenomen zijn in dat aeheel. Het kan zelfs historische analyse blijkt, anno 1900 bij het
eeh samenhanggevendefactor zljn. Maar het ontstaan van ons vakgebied evenmin object
is een verarming om de naam huishoudstu- van studie.
Juist Doris Badir, de huidige presidente van
dies te wijzigen in huishoudecologie.
de IFHE, die ik aanhaal, concludeert dat vele
Commentaar 5: De lnternat~onaleFederat~e problemen waarmee de Home Economics nu
voor Huishoudkunde is momenteel onder lei- wordt geconfronteerd, kunnen worden terugding van dr. Doris Badw bez~gde betekenis gebracht tot het niet volgen van de in de beginjaren uitgezette ecologische benadering,
jenetwerk is groeiend
waarin de relatie mens-omgeving centraal
staat.
De naamsverandering van de vakgroepen
HuishoudkundeenWonen aan de Landbouwuniversiteit heeft niets te maken met kosme-

