EEN HISTORISERENDE
BESCHOUWING

Vooraf
De bijdroge over monetorisering ~nde huishouding bestoot uit twee ortikelen, die ofionderlijk gepuMiceerd worden. Dit ortikel, het eerste onikel, is olgemeen, verkennend en beschouwend van oord. De
auteurs wijzen erop dot monetorisering ook In het verleden een rol heeft gespeeld bij de huishoudvoering Monetorisering kon o b een element of een uiting van een levensstijl bezien worden. In het tweede
ortikel, worden empirische data bij een specifieke onderzoekspopulotie -reiotiefweigestelden- geonoiyseerd op de vroog in howerre by deze cotegorie sprake is van monetorisering en vervolgens of deze
monetorisering e m element is von een levensst$.

lijke taken van de vrouw te verlichten of over te nemen en we1 zodanig dat de vrou

procentpunten toegenomen (1994 42 procent). Bij mannen kan een afname, wellic
een indicatie van de herverdeling van arbeid, met 3 procentpunten worden gecon-

6 jaar) geen betaalde arbeid verricht. Daarnaast blijk
veranderingen met betrekking tot de huishoudelijke
dering is zichtbaar in Tabel 1.

Tabel 1 geeft een indicatie van Vera

Tabel I

Huishoudelrjke token noar uren per week by gehuwden en samenwonenden 1985-1990.

Werkomstandigheden vmuw

Vrouwen
1985

Mannen
1985

1990

Geen beiaald werk

48

45

1-9 uren betaald werk

45

141

1990

10-29 uren betaald werk
30 uren en meer betaald werk

Bron CBS en SoZa, 1995

andenngen binnen de hulshoudlng IS het benutten van het ouderschapsverlof In de
penode 1991-1993 heeft 27 procent van de vrouwen dlt verlof opgenamen a
procent van de mannen Ook de groel van de k~nderopvang-in 1989 36 900
ren, in 1993 98 600 kinderen- wijst op verandenngen van huishoudelijke tak
(CBS en SoZa, 1995)
Blnnen de hulshoudlng kunnen de bele~dsdoelstell~ngen,
verandenngen van huishoudelljke taken, vla drle strategleen berelkt worden Deze strategieen zijn een
herverdeling van huishoudelijke taken, het vermijden van huishoudelijke taken en
monetansenng van de hulshoudehjke taken In navolglng van Vijgen en van Engelsdorp GasteIaars (1988) kan erop worden gewezen dat de variaties in de huishoudelijke strategieen kunnen ook worden gezien als veranderingen in huishoudstijlen of
levensstijlen. Een levensstijl kan kortweg worden omschreven als een kenmerkende
en als dus herkenbare manler van leven (Ganzeboom, 1988) Een levensstgl ult zich
onder andere in een patroon van consumptleve actlvlteiten en uitgaven
De monetarlsenngsstratege elst enlge toehchting Onder monetariserlng kan het
ultbesteden van hu~shoudelqketaken verstaan worden In onze optiek vallen onder
monetarisenng niet alleen de bezlgheden van de werkster en de klusjesman, maar
ook u~teenlopendezaken als de aanschaf van soep In bhk, het eten in een restaurant
en het gebrulk van de wasmachme Monetansenng is dan vooral ook een vorm van
t~jd-geldsubstitutle.
Binnen het monetarlserend handelen zljn de volgende hoofdvormen te onderschelden ultbesteding van hu~shoudelijketaken via het mhuren van personeel of d~ensten, dus mgehuurde d~enstverlenmg,vermmdering van de t~jdd ~ besteed
e
wordt
aan hu~shoudehjkebez~ghedenvla de aanschaf en he1 gebruik van apparatuur, kortweg hulshoudelijke apparatuur, en vla aanschaf en gebrulk van voorbewerkte (voedsel)produkten, induslef bultenshuls eten, anders gezegd geprefabnceerde voedlng In
het navolgende gedeelte wordt op deze elementen van monetarisering nader mgegaan.
-I :
'
~j4t'

7 . '

7

'1%

,

,

is niet van recente datum. Monetarisering

k
aan een rnaatheden err vdeden m k met alleen en bg u ~ ~ s t evoorbehouden
y;, waarvan het doen m lacen van heer en butler zo pracht~g
telvismena als 'Bridgeshead revisited' en 'Upstairs downverbonden te zqn met het 1n de vroege
~schilnlijkeerder begonnen spec~altsatleproces.Dlt proces kan
aurarklsche huishoudipg, waarbij we oveudmg ook daadwerkelqk heeft bestaan Het
autatbclk hu~shou$enals mrvorm van het hulshouden is meer eeri wetenschapplqke construcm dan een maarschappehjke reahteit. Le Roy Ladurlc (1984) komt
bqvoorkeld in q n kschn~vmn~
van Montaillou, een dorpse samenlevlng 1n de 13e
CCUW,
geen zelfvmmenende hulshoudens tegen Dit wordt door hem toegeschreven
'Ban de toen reeds aanwezige blnnendorpse speciahsatie en taakverdeling Monetansenng vermdert in de loop van de tqd van karakter door grole rnaatschappelgke onting, welvaarts- en welstandsgroei
wkkelrngen als mdustna
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Ingehuurde dienrtveden

Uitbestedmg van hulshoudel~jketaken heeft in het verleden veelal plaatsgevonden
via het inhuren van personeel De mjngmgen die zljn opgetreden ten aanzien van
dlt huispersoneel zqn illustratief voor wat we hebben genoemd de grote maatschappelijke veranderingen Het (inwonende) dlenstmelsje werd in de loop van de 20ste
eeuw, zelfs voor de welgestelden, onbetaalbaar De ontwkkeling IS in Tabel 2 gegeven
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matuur, koazwerkte (voedrde voeding. In
nader ingehet hoogtepunt bereikt. Verduin (1972)
eeuw bekende dienstbodentrek van het
metarisering is

ap uaa lap 1y~aura8doIrz y o 0 Mnaa als2nuw alaqa8 ap apuampa8 laauos.~ad~suaip
~
ur ua 1saa~a8uhz
lay U E A auraup QwaB ap lqhlq suaaa8a8 azap ]In y o 0 5 ' 0561
L laaaa2uo a8aluaslad irp 0 ~ 6 U1 I 'uaZmuaqa~aqua81auaa puo18 do 'noz Surlsapq
1
luaso~d8 0 ~ 6 U1 I ua was
ap uaa 8umaypuay Ira (8uruaya.q ua8ia ' 8 ~ 6 '593)
-old 6 ur1n.I 6061 ur '8urisapq azap suapnoysrny ap u m iuaso~d01 rurnl a p p l a q
6681 U I uapnoysinq uaa U E A IsuaIp U I s~addryssap ua s1a8aI ap 's~ap~samaqs~nq
ap
smslaoy ap ampua lapuo u a p jarm lapuozlrq lay lapuo lysauysrny ap ua uapoq
-1suarp ap jaiw auaura81a lay uauurq u a p Sqspuo.18 aplap ap u m srsaq d o (ual
-la[~rqua ua8rn1~ae~arziald
'uaZrn~lr~lolour
'uaplead 'uapoqlsuarp 'Irslrqour ' a p ~ m ~
-1nny) B u ~ ~ s s papuoslad
q
ap JOOA ua2alspuo.18JIU la uanm apouad arp ul ( 8 ~ 6 1
'583) puos~adsrnylapua ua uapoqlsuarp laao ppmazlaa ijaay suaaa88 uarsuamd
uan luaurauadaa lay ~ ~ 1016Mnaa
1 a61 ap U E A pura m i jaum x p Zuqaq uaa lay
puaqlaa i ~ u1
p (1561 '593) lyse ap lapuo 101 ppapa2 a8auaslad n p sam ~ f . 6 1ul
pay Isuaip ur puosradsmq suapnoysrny ap uaa iuasold 71 u r r n l 0 ~ 6 1U I lap rylqq
SI

kc

in de mgelijkheden van de huis-

Lceze ve~nellingwordt
otor en de elektrische
vmg te vetvangen (Terp-

ere it@ kwt&ers,
owlen. tta 118PJ

apparatuur voor een
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, 1978). h
t bbjkt uu het volgende voorbeeld. De verdawijning yan de wassenj aan huis heeft her hu~houdenniet teruggeworpen op
handwas met krstel en wasbord, rnaar op uiteindelljk de massale aanschaf van de
wasmoch~ae.
In Tabel 3 wordt het bezit van een aantal -in aanleg tijdbesparende- apparaten in de
hedendaagse Nederlandse huishoudens gegeven.
Uit &zs tabel bkjkt &I de koelkast en de wasmachine tot de standaardgoederen van
de hu~shaudmgzijn gaan khoren. Maar ook blijkt dat sommige apparaten een lage
peneirat~egraadhebben in de huishoudinp. Dit kan een indicatie ziin voor e m varia-
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Geprefabriceerde voeding

De derde vorm van monetarisering, het gebruik van geprefabriceerde voeding, kent
ook eveneens haar historische wortels. Het verduurzamen van vosdsel vond aanvankelijk vooral binnen huishoudens plaats. De klassieke conserveringsmethoden
zijn: inzouten, konfijten, indampen, drogen, roken, azijn of alcohol toevoegen, het
onder vet zetten en later het wecken (het Napoleontische leger maakte in het begin
van de 19e eeuw gebmik van een voorloper van de 'week'-methode, omstreeks 1900
kwam de firma Weck met een dergelijk apparaat voor huishoudelijk gebhik op de
rnarkt) Uobse-van Putten, 1989).
Conserveren was in het verleden vooral gericht op het streven naar autarkie of zelfvoorziening van huishoudens Uobse-van Putten, 1989). en kan niet als een pure
vorm van monetarisering worden gezien. Toch hebben zich juist op dit gebied ingrijpende veranderingen voltrokken, die uiteindelijk we1 degelijk tot monetarisering '
hebben geleid.
Een van belangrijkste ontwikkelingen was de ontdekking van het diepvriezen. Tegen
het einde van de 19e eeuw werd bij transcontinentale zeetransporten deze methode
voor het eerst gebmikt. In de jaren 50 huurden sommige particulieren diepvriesmimte in pakhuizen. Eind jaren 50, begin jaren 60 kwam de diepvrieskist in zwang
bij de huishoudens Uobse-van Putten, 1989). Monetarisering kon plaatsvinden toen
leveranclers op grote schaal d~epvnesproduktenen andere kant-en-klaar produkten
gingen aanbleden Deze industnahsenng, het conserveren bulten hulshoudens, heeft
geleld tot monetansenng
ma voedsel wordt ovengens met alleen bewerkstelllgd door conservei%tenschappe1~jkmg
van de produktle, de toename en de aard van de
d~tnbutle,de mdustnele bereldlng en de bewaar- en de verpakkingstechnieken
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voering een roP hebben gespeeld Daarbij kan worden opgemerkt dat er in vergelijkmg met het verleden verschuivmgen zijn opgetreden m de vormen van ingehuurde
dienstverlening Het &enstpersoneel is vervangen door onder andere de werkster en
door d~enstverlenmgvla instellmgen Bij de monetansenng ma huishoudehjke apparatuur kan worden vastgesteld dat de penetratle van in aanleg tijdbesparende apparaten in hedendaagse huishoudens hoog is De monetansenng vla geprefabriceerde
voeding is aanzienhjk toegenomen Dlt betekent dat monetansenng een belangnjke
rol speelt bg de huishoudvoenng Naar onze mening betekent d ~ ook
t dat monetansenng van betekenis is bij analyses van de huishoudvoenng en ook bq onderzoek
naar levensstijlen In het tweede artikel wordt ma een empirische analyse bij een
populatie van relatief welgestelden hier nader op ingegaan
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Abstract

In this paper the authors gve a short histonc mew of three main strateges used by
households to reduce the tasks and the actinties of their members These strateges
are sourclng out of tasks and actinties through servants and other services, using
time-savmg equipment and usmg prefabricated food and food products In all three
cases tlme is substituted for money, goods and semces We call this process monetanzatlon It is hypothesed that monetarization can be seen as an element of a lifestyle,
not only ~nthe past but also in today's society
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