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Het sobere dagelijks leven in de jaren vijftig
In ons land bestaat bij ouderen een verlangen naar de jaren vijftig van de vorige eeuw toen het leven
nog overzichtelijk was. Er heerste rust en regelmaat. Het gezin was de hoeksteen van de samenleving
en bood gezelligheid en geborgenheid. Het was de tijd van soberheid en hard werken. Moeder was
de spil van het gezin en vader zorgde voor het inkomen. Het is echter een te mooi voorgesteld beeld
van die tijd, waarin voor ons begrip kneuterigheid en vaste gewoonten overheersten.

Het gezinsleven in de jaren vijftig
Het beeld van de jaren vijftig van de vorige eeuw richt zich
op de eenvoud en de knusheid. De zware overgordijnen zijn
in de herfst- en wintermaanden 's avonds dicht, het licht
brandt en de kolenkachel snort. De tafel in de huiskamer,
staand onder een grote hanglamp, is het middelpunt van het
gezinsleven. Vader leest de krant, de kinderen spelen zoet
en moeder zorgt voor de huishoudelijke klusjes. Want er is
altijd wel wat te doen waar ze overdag niet aan toekomt,
voornamelijk verstelwerk en breien.
De tafel is ook het centrale punt voor gezelschapsspelletjes: monopoly, mens-erger-je-niet, sjoelen,
pim-pam-pet en het nieuwe spel Electro zijn favoriete bezigheden. Het ritme van de maaltijden ligt
vast: 's morgens pap of brood, rond het middaguur brood en 's avonds als vader thuis komt wordt er
warm gegeten: aardappelen, groente en vlees. Aan de jarenlange rantsoenering van levensmiddelen,
vanwege de schaarste tijdens de Duitse bezetting (Tweede wereldoorlog 1940-1945), komt pas in
1952 een eind.
Televisie is er nog nauwelijks: 26.000 geregistreerde toestellen in 1956. Een tv-toestel is erg duur,
soms enkele maandsalarissen. De omroepen zenden wekelijks maar enkele uren uit, in zwart-wit. De
radio heeft twee Nederlandstalige zenders: Hilversum 1 en 2.

Vaste rituelen
De kinderen groeien op met de 3 R's: rust, reinheid en
regelmaat. De grote voorjaarsschoonmaak is een belangrijk
onderdeel van het huishouden, waarbij de oudste
puberdochters ook vaak worden ingezet: een goede
leerschool voor als ze in de toekomst zelf een gezin hebben.
Ze helpen moeder bij de dagelijkse klusjes in een groot gezin.
Maandag is de wasdag. Het wassen van kleding is wel de
zwaarste taak van de huisvrouw. Dit werk wordt later minder
zwaar, doordat de wasketel en de wringer (zie afbeelding
rechts), om het wasgoed handmatig uit te wringen, worden
vervangen door de wasmachine en de elektrische centrifuge.
Ook de elektrische stofzuiger, het strijkijzer, de vaatwasser,
mixer, het broodrooster, de snelkookpan en grill doen later
in deze periode hun intrede. Vanwege de lage lonen zijn
deze dure apparaten voor de arbeiders nog een luxe.

De huisvesting
De 19de eeuwse woonwijken in de grote steden
verslechteren snel doordat er te veel mensen
wonen en het gebrek aan onderhoud aan de
huizen (zie afbeelding rechts). De huiskamers
zijn bijna allemaal hetzelfde. De tafel in het
midden van de kamer met een kleed, er staat
een bloemenvaas op. De kamer is klein en vol,
loopruimte is er nauwelijks. De gezinnen zijn
groot, maar de huizen klein. Kinderen slapen
vaak met z'n tweeën of meer op één
slaapkamer. Een badkuip of douche hebben de meeste woningen begin jaren vijftig niet. De meeste
kinderen gaan op zaterdagavond in de teil die 's winters bij de kachel in de huiskamer wordt
neergezet. Alle kinderen gaan in hetzelfde badwater, de oudste eerst. Als het warm weer is staat in
menig volksbuurt de teil buiten. De grote steden kennen zelfs nog badhuizen voor wie thuis geen
douche en toilet heeft. De wederopbouw (na de Tweede Wereldoorlog) komt op gang en er worden
veel eengezinswoningen en vooral flats (een nieuw soort woning) gebouwd. Ondanks dat er veel
woningen worden gebouwd (55.000 tot 90.000 per jaar) is de woningnood eind jaren vijftig nog niet
opgelost. Dat komt doordat er veel mensen trouwen en er veel kinderen worden geboren.

De geboortegolf (babyboom) en de gevolgen
Tussen 1945 en 1950 wordt er massaal getrouwd in Nederland. Ongehuwd moederschap wordt als
schadelijk voor het kind beschouwd. Echtscheiding vindt men schande. Er is sprake van een
geboortegolf. Tussen 1946 en 1954 worden 2 miljoen kinderen geboren op een bevolking van 10
miljoen mensen. Deze naoorlogse babyboom en het grote tekort aan woningen maakt dat vele
gezinnen met kleine kinderen, vooral in de stedelijke gebieden, nog jaren bij opa en oma moeten
inwonen. Een kwart van de gezinnen heeft begin jaren vijftig acht kinderen of meer. Er is veel
aandacht voor de strijd tegen kinderziektes en voor hygiëne en verzorging. Om ziekte te voorkomen
geven ouders hun kinderen vitaminepillen en druppels. (Berucht is de afschuwelijke lepel levertraan
voor het slapen gaan!) Door het hoge geboortecijfer en het lage kindersterftecijfer, als gevolg van
inenting tegen kinderziektes, is overbevolking een bedreiging voor de welvaart. De overheid moedigt
daarom vertrek naar het buitenland (emigratie) aan en de emigranten krijgen geld voor de reis.
Tussen 1947 en 1960 vertrekken 377.000 Nederlanders naar o.a. Australië, Nieuw-Zeeland, Canada
en de Verenigde Staten (Amerika).

Het lot van de vrouw
In de jaren vijftig is het gezin de hoeksteen van de samenleving. Spil in het gezin is de moeder. Het
moederschap is ook het lot van de vrouw. Voor haar 25e jaar moet ze 'onder de pannen' zijn, anders
krijgt ze de stempel van een 'oude vrijster'. Heeft ze eenmaal een man gevonden, dan moet na jaren
sparen de uitzet (servies, pannen, handdoeken enz.) natuurlijk ook in orde zijn. In die betekent het
huwelijk tijd voor de vrouw ook dat ze haar baan opzegt. Een getrouwde, werkende vrouw is een
schande voor de man, want hij kan haar kennelijk niet onderhouden! Daarom blijven veel vrouwen
thuis voor het gezin. Vrouwenberoepen zijn vooral te vinden in de huishoudelijke hulp, verpleging,
verzorging en op kantoor. In de jaren vijftig worden door typistes voor het eerst elektrische
schrijfmachines gebruikt.

Terug naar vroeger
Huishouden zonder elektriciteit: rond de kachel.
Bedenk eens welke apparaten in jouw huis staan, die op elektriciteit werken. Laten we met de
keuken beginnen: koelkast, diepvriezer, vaatwasser, magnetron, mixer, koffiezetapparaat en
waterkoker. In de kamer staan natuurlijk een televisie, een radio en een dvd-speler. Alles wordt
schoongemaakt met de stofzuiger. Voor de was is er een wasmachine, misschien ook wel een
wasdroger en een stoomstrijkbout. Overal zijn lampen die met een simpele knop aan en uit gaan. Er
staat een computer, een laptop en/of een tablet en we hebben telefoon, vast en mobiel.
De verwarming kan niet werken zonder elektriciteit. Misschien kun je zelf nog wel meer dingen
bedenken waarvoor je elektriciteit nodig hebt. Als de stroom uitvalt, werkt opeens niets meer.
In 1900 was er nog geen elektriciteit. Nergens
stopcontacten, geen centrale verwarming, geen
lampen. Koken ging op de kachel, die gestookt
werd op steenkool of op hout. Er stonden vaak
maar twee kachels in huis: in de keuken en in de
woonkamer. Koken deed men ook op fornuizen
met petroleum (een soort olie). Als je eten wilde
bewaren, moest je het op een bepaalde manier
koken en daarna in potten doen (wecken of
inmaken). Een koelkast of vriezer om eten in te
bewaren was er natuurlijk niet, maar de meeste
huizen hadden wel een kelder, waar het in de
zomer een klein beetje koel was.
’s Avonds kwam het licht van een lamp die op
petroleum brandde. Vaak hing de lamp boven de
tafel en daar zat dan iedereen omheen, want
meer lampen waren er niet. Om naar buiten of
naar de slaapkamer te gaan, kon je een
draagbare petroleumlamp gebruiken, zodat je
toch wat licht had.
Buiten was het pikdonker. Er waren geen
straatlantaarns. In de stad en in sommige dorpen
stonden wel lantaarns die op gas brandden.
Iedere avond ging de lantaarnopsteker alle
lampen langs om ze met een lange stok één voor
één aan te steken.
En op maandag was het wasdag voor de
huisvrouwen. Op die dag werden alle kleren en
ander wasgoed in een grote kuip met de hand
gewassen. Dat was zwaar werk. De vloeren in
huis werden natuurlijk niet gestofzuigd, maar

geveegd met een bezem. Het water kwam niet
uit de kraan, maar moest gehaald worden bij een
pomp of uit een put.
Toen er rond 1900 elektriciteit kwam, wilden de
mensen dat niet, omdat ze niet wisten wat het
precies was. Pas toen ze zagen dat elektriciteit
toch wel handig was, gingen ze het steeds meer
gebruiken. Daarom moesten de fabrieken die
elektriciteit maakten steeds groter worden.

Weekprogramma huishouding
In de meeste gezinnen werd tot in de zestiger jaren met een strak weekprogramma gewerkt bij de
huishoudelijke klussen. Vooral op het platteland waren veel grote gezinnen en dus veel huishoudelijk
werk. Al jong werden de kinderen ingeschakeld om na schooltijd te helpen in de huishouding en zo
nodig ook in de landbouw. Er stonden toen niet zo veel hulpmiddelen ter beschikking zoals een
wasmachine, een droger of stofzuiger. Het goed kunnen verzorgen van de huishouding was voor de
meeste gehuwde vrouwen een van de belangrijkste doelstellingen in hun leven. De eigen
weekindeling verschilde niet zoveel van die van de buren of familie en men wist dan ook precies op
welke momenten er even tijd was voor een kopje koffie of thee.

Voorbeeld weekindeling:
•
•
•
•
•
•

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

wasdag.
strijken en verstellen.
keuken en toilet (evt. badkamer als die er was).
bedden verschonen en slaapkamers goede beurt geven.
woonkamer en gang, tevens buiten ramen zemen.
buiten harken en boodschappen. Tevens eten voorbereiden voor zondag.
Maandag werd gebruikt om de was te verzorgen.
Voor het strijken op dinsdag was ook een vaste
volgorde. Een deel van de was werd eerst
vochtig gemaakt en ingerold. Er was slappe was
en gesteven was. Bont en wit, bijna alles werd
gestreken. Was ergens een knoopje af of was
een scheurtje in het linnengoed ontstaan dan
werd dit meteen na het strijken versteld.
Als op woensdag de keuken en het toilet werden
schoongemaakt dan kreeg het fornuis een extra
beurt. Als er een houtfornuis was dan moesten
de ringen apart worden schoongemaakt en met
kachelpoets worden ingesmeerd. De kranen
werden met koperpoets gepoetst en de vloeren
werden gedweild. Als er zelf gebakken werd dan
gebeurde dit vaak ook op woensdag, vóór het
schoonmaken van de keuken.

Op donderdag werden de bedden goed
opgeschud. Velen van ons kunnen zich misschien nog herinneren hoe een matras uit meerdere delen
bestond en ieder deel moest apart worden opgeschud. De dekens werden buiten gehangen en het
beddengoed werd wekelijks verschoond. Bovenlaken naar onder en onderlaken in de was, zo hoorde
dat. De vloer werd dagelijks met een zwabber gereinigd maar op donderdag werd er gedweild en de
ramen werden gezeemd.

Wanneer je als kind uit school kwam op vrijdag
dan was de kans groot dat alle eetkamerstoelen in
de gang stonden. Deze werden in de boenwas
gezet. Op de vloer lag vaak zeil en het kleed dat op
het zeil lag werd buiten geklopt. Ook de traploper
werd van de trap gehaald en buiten geklopt. De
ramen, zowel binnen als buiten, werden gezeemd.
Op zaterdag werd de tuin geharkt en de stoep
werd geschrobd. De bel bij de voordeur werd
gepoetst. Boodschappen werden gehaald en de
soep werd vast getrokken voor zondag. Ook werd
de pudding voor de zondag bereid en koel
weggezet.

Meer over huishoudelijke apparaten
Wasmachine
Kleding wassen is waarschijnlijk net zo oud als kleding dragen, tenminste laten we dat hopen. Het
gebruik van een soort zeep om kleding te wassen is in de Romeinse tijd ontstaan. Maar een machine
om de was te doen is dan nog ver weg. Alleen de zeelui hadden een geweldige manier bedacht om
hun kleding te wassen. Je doet de was in een stevige zak en gooit hem overboord. De kracht van het
water zorgde ervoor dat het vuil uit de kleding werd getrokken.
Het wasbord was het eerste ‘apparaat’ dat een
poging deed om het wassen gemakkelijker te
maken. Aan het eind van de 17e eeuw ontstaan
de eerste. Maar het bleef een heel gedoe. Was
moest uitgekookt worden, uitgewrongen,
uitgespoeld en soms ook nog dagen op de ‘bleek’
liggen.
De eerste wasmachine met een echte trommel is
uitgevonden door de Amerikaan James King in
1851. De trommel moest wel met de hand
gedraaid worden maar van wasbord naar
trommelwas is al een hele vooruitgang! Bijna 20
jaar later wordt de eerste wasmachine in gebruik
genomen die ook in het gewone huishouden
gebruikt kon worden. De echte vooruitgang vindt
plaats zo rond 1910 wanneer het patent wordt
aangevraagd op de allereerste elektrische
wasmachine!

Mangel
Wie kent hem nog? De natte was wordt tussen twee rollen gedraaid. De
mangel was de voorloper van de centrifuge en is na ongeveer 1970
volledig verdwenen. Alleen het spreekwoord ‘door de mangel halen’
bleef bestaan.

Wasdroger
De geschiedenis van de wasdroger loopt bijna
gelijk op met de wasmachine. Rond het jaar
1800 verschijnen de eerste drogers in Engeland
en Frankrijk. Het waren metalen trommels die
met de hand boven een vuur werden
rondgedraaid. Ze zijn nog het best te vergelijken
met een simpele centrifuge. Het duurde tot
1915 voordat het eerste patent werd verleend aan de elektrische
wasdroger.

Persil
Bij het wassen met een wasbord werd vaak een blok zeep gebruikt maar dat
was minder handig bij een wasmachine. In 1907 werd het allereerste
wasmiddel in poedervorm geproduceerd. Het was Persil. Op dat moment
nog niet alleen voor de wasmachine, pas na de oorlog kwamen de
wasmachines in de meeste huishoudens. Het poeder bevatte naast zeep
ook bleekmiddel waardoor je minder hoefde te boenen op de was én
bleken in de zon niet meer nodig was. Een hele vooruitgang in het
gemiddelde huishouden.

Stijfsel
Stijfsel werd vroeger gebruikt om vooral tafelkleden en
overhemdboorden perfect strak gestreken te krijgen. Het was
een soort poeder dat bij het laatste spoelwater werd gedaan.
Stijfsel is bijna niet meer te krijgen in deze vorm. Maar er
schijnen nog spuitbussen op de markt te zijn die hetzelfde effect
geven.

Strijkijzer
Je zou het niet zeggen maar de strijkbout is een uitvinding van
de Noormannen. De heren gebruikten glazen ballen om hun
kleding netjes in de plooi te krijgen. De ballen werden
ingesmeerd met bijenwas waardoor de kleding niet alleen glad
maar ook waterafstotend werd. In de middeleeuwen worden
strijkbouten van aardewerk gebruikt die verhit konden worden
in de haard. Aan het eind van de middeleeuwen zijn de bouten
echte ijzers geworden en worden ze gemaakt van ijzer of
koper. Er werden door de eeuwen heen allerlei manieren
bedacht om het strijkijzer te verwarmen o.a. met kolen. In het
midden van de 19de eeuw komen de ijzers die met gas kunnen
worden verwarmd. Aan het eind van de 19de eeuw begint de
elektrische strijkbout terrein te winnen, maar de apparaten zijn
in eerste instantie nog levensgevaarlijk.

Vereniging Textieletikettering voor Was- en Strijkbehandeling
Niemand kent de vereniging , ze is jaren geleden ook
opgeheven (2004) maar het werk van de vereniging kennen we
allemaal. De symbolen of pictogrammen die als wasvoorschrift
in alle textiel zit, zijn uitgedacht door deze vereniging. De
moderne stoffen die in de jaren ’60 werden geïntroduceerd
waren bewerkelijker dan het oude wol, katoen of linnen.
Fabrikanten gaven wel adviezen voor wassen en strijken van de

nieuwe stoffen maar de Vereniging Textieletikettering maakte een standaard die door vrijwel
iedereen werd overgenomen.

Stofzuiger
Het is 1901 wanneer de Amerikaanse schoonmaker Booth een machine fabriceert die stof opzuigt.
Het is een geducht monster met een benzinemotor, maar het werkt! Met een paard werd het
gevaarte naar de huizen gebracht. Een paar jaar later wordt de eerste elektrische machine in gebruik
genomen. Het voordeel van deze machine was vooral zijn gewicht, 20 kilo in plaats van 50 kilo die de
stofzuiger van Booth woog.

Wat nog uitgevonden moest worden was een verwijderbare stofzuigerzak. In 1920 komt deze op de
markt. De basis van de stofzuiger die we nu nog gebruiken is dan stevig gelegd. Sinds een aantal jaren
is het mogelijk een centraal stofzuigersysteem in je huis te monteren. Maar stofzuigerrobots doen
ook hun intrede en misschien is zelf stofzuigen binnenkort wel geschiedenis.

Kruimeldief & rolveger
Kent iemand die nog? Een rolveger wordt in 1872
uitgevonden en wordt gezien als de voorloper
van de stofzuiger. Kleine borsteltjes ‘vegen’ het
vuil in een klein reservoir. Nadat de stofzuiger in
de diverse huishoudens verscheen werd de
rolveger een soort kruimeldief. Om snel even een
kleed te borstelen verscheen de rolveger. Ze zijn
nog wel te koop maar alleen elektrisch of met
een accu.
In 1979 brengt Black & Decker de eerste
snoerloze kruimeldief op de markt. Zonder de
NASA (ruimtevaartorganisatie) was het misschien
nooit zover gekomen. Black & Decker ontwikkelde voor deze organisatie een zuiger om
steenmonsters uit de maangrond te halen. De techniek die hiervoor nodig was gebruikte het bedrijf
later in hun kruimeldief.

Wassen zonder wasmachine
In de vijftiger jaren, maar ook daarvoor was de
werd in verreweg de meeste gezinnen nog geen
wasmachine gebruikt. Nee, de was werd eerst op
zondagavond in een grote teil in de week gezet.
Het bonte goed apart van het witte goed. Dan
werd op maandagmorgen heel vroeg de witte was
in een grote ketel gedaan met veel water en zeep
en dit werd dan gekookt. Vervolgens werd in de
wasteil het wasbord geplaatst en zo werd dan
eerst de witte was en vervolgens de bonte was
gewassen en echt schoon geschrobd. Dit was zwaar werk en de handen zagen helemaal rood van het
warme sop. Dan werd de witte was eerst gespoeld en er werd een zakje "blauwsel" in het spoelwater
gedaan. Vervolgens moesten lakens, tafellakens en schorten ook nog gesteven worden. Hiervoor
werd een papje gemaakt van stijfsel en bij een volgende spoelbeurt ging het stijfsel in het water. Als
er in het witte wasgoed erg vuile vlekken zaten, werd er ook nog chloor gebruikt.
Als het droog weer was werden vooral de lakens en slopen op de "bleek" gelegd. Dat was het
grasveld. De bonte was werd buiten aan de waslijn gehangen. Met het laatste spoelwater werd dan
de bijkeuken nog gedweild, want er mocht niks verloren gaan.
Gedurende de wintermaanden werd het helemaal moeilijk om de was te drogen, want het moest
toch zoveel mogelijk buiten gebeuren. Dus werd dan toch de witte was aan de lijn gehangen en vaak
helemaal stijf van de vorst 's avonds naar binnen gebracht waar dan de was op een rekje voor de
kachel gedroogd moest worden. De kreet: "Pas op dat de was niet breekt" klinkt vele ouderen nog
bekend in de oren.
Sommige mensen waren in het bezit van een
wringer en menig kind kan zich dan ook het
draaien aan de wringer herinneren als een
verplichte bezigheid op de maandag als men uit
school kwam.
Gelukkig kwam aan deze zware arbeid een einde
met de komst van de “langzaamwasser” aan het
eind van de vijftiger jaren. Deze werd later
opgevolgd door de wasautomaat die niet meer
weg te denken is uit de moderne huishouding.

De televisie vanaf 1948
De doorbraak van een massamedium
De firma Philips was in de jaren vijftig van de twintigste
eeuw één van de grote drijvende krachten achter de
invoering van de televisie in Nederland. In de reclame prees
het bedrijf uit Eindhoven het nieuwe medium aan als
fenomeen dat het traditionele gezin niet bedreigde, maar
juist versterkte. In die advertenties is vaak een gezin te zien
dat gezellig en harmonieus kijkt naar het beeldscherm dat
de wereld in de huiskamer brengt.
Om een plek te veroveren op de Europese markt moest Philips eerst in eigen land genoeg toestellen
verkopen. Daarom begon het bedrijf in 1948 met experimentele uitzendingen die in Eindhoven en
omgeving te ontvangen waren. In 1951 zetten de radio-omroepen vanuit Bussum het televisieexperiment voort. Met volle steun van Philips werden nu uitzendingen verzorgd voor het
dichtbevolkte westen van het land.
In deze tijd van zuinigheid en vlijt probeerde minister-president Drees de particuliere bestedingen te
beperken, maar de vernieuwing was tegen het eind van de jaren vijftig niet meer tegen te houden.
Omstreeks 1961 waren er al één miljoen toestellen in gebruik en werd er ruim twintig uur per week
uitgezonden. Het journaal, drama, amusement en sportwedstrijden werden veel bekeken. Rond 1970
had vrijwel elk huisgezin een zwart-wit televisie en bij sommigen was de kleurentelevisie al in de
huiskamer te bewonderen.
De televisie zorgde voor grote veranderingen in de huiskamer. De eettafel kreeg een minder centrale
plaats, want elk gezinslid moest vanaf de bank of een luie stoel het toestel kunnen zien, liefst met
een laag tafeltje bij de hand voor een hapje en een drankje. Ook wat betreft tijdsbesteding
veranderde er het nodige. Rond 1970 zat de gemiddelde Nederlander zo'n anderhalf uur per dag
voor de televisie, aan gezelligheidsspelletjes, zoals kaarten en ganzenborden, werd veel minder tijd
besteed. Critici vonden dat tv kijken passief gedrag veroorzaakte en het koopgedrag van de kijkers
beïnvloedde. De verdedigers van het nieuwe medium wezen op de gezelligheid die het in het gezin
bracht en op de informatieve functie van de televisie. TV speelde ook een belangrijke rol in de
meningsvorming over maatschappelijke onderwerpen. Omdat de keuze beperkt was (tot 1964 was er
één kanaal, daarna twee) keken veel mensen naar dezelfde programma's. Als ze de volgende morgen
op het werk verschenen hadden ze wat te bespreken. Vooral programma's over omstreden
onderwerpen zoals seks, emancipatie, jeugdcultuur, godsdienst en het koningshuis lokten veel
discussie uit.
Met de introductie van de kabeltelevisie en de satelliet is het televisieaanbod veel uitgebreider en
internationaler geworden. De meeste mensen kijken veel meer uren dan in 1970, maar samen
televisie kijken met het hele gezin gebeurt steeds minder, ook al omdat heel wat kinderen een eigen
toestel hebben. Die individualisering heeft zich doorgezet met het internet, dat een nog ruimer
venster biedt op de wereld.

De huishoudrevolutie bespaart nauwelijks tijd
Er is veel veranderd in honderd jaar huishouden. Maar leveren al die huishoudelijke apparaten ons
daadwerkelijk tijdwinst op?
“Ik heb tijd, want ik heb elektriciteit”. Zo luidde
halverwege vorige eeuw de slogan van veel bedrijven die
huishoudelijke apparatuur verkochten. Niet zo gek, want
de komst van onder andere de stofzuiger en de
wasmachine bespaarde de huisvrouw veel tijd.
Tenminste, dat was de gedachte. De huisvrouw hoefde
haar meubels niet meer naar buiten te dragen, geen
matten meer te kloppen en niet meer te zeulen met liters
kokend water voor de vuile was. Zo bleef er veel meer tijd
over voor leuke dingen. Toch?
Vijftig jaar later blijkt dat de vork net iets anders in de
steel zit. Uit onderzoek blijkt dat we dankzij technologie
inderdaad minder tijd besteden aan huishouden dan
vroeger. Maar die tijdsbesparing is gering.
Collectie Spaarnestad,Walter Blum

In 1955 hadden de meeste gezinnen nog geen
stofzuiger, wasmachine en gasfornuis. Je kookte
toen bijvoorbeeld op een kolenkachel, gas was er
immers pas in de jaren ‘60. Uit een
tijdsbestedingonderzoek onder de Nederlandse
huisvrouwen bleek dat de vrouw gemiddeld 62
uur per week kwijt was aan huishoudelijke taken.
Dat is bijna negen uur per dag!
Stofzuigen, zoals huisvrouwen en dienstmeisjes dat in de
eerste helft van de twintigste eeuw deden. Siemens AG

In 1984 bleek uit een nieuwe studie naar de
tijdsbesteding van de Nederlander dat de
huishoudelijke apparaten overal in Nederland
helemaal waren ingeburgerd. Het huishouden
zou geen dagtaak meer moeten zijn. Niet dus.
De Nederlandse huisvrouw was in 1984 nog
steeds 51 uur per week kwijt aan het
huishouden, ruim zeven uur per dag. Een
tijdsbesparing van elf uur per week is meegenomen, maar heel bijzonder is het niet. Het wordt nog
ernstiger als je kijkt naar de bron van die tijdsbesparing: slechts een derde is te danken aan de komst
van huishoudelijke apparaten en aardgas om mee te koken.

Beide ontwikkelingen blijken elk slechts twee
uur per week besparing op te leveren. De
overige zeven uur besparen we door
huishoudelijke taken uit te besteden, of ze
simpelweg niet meer te doen.
Dit lijkt vreemd, want standaard huishoudelijke
taken kostten begin vorige eeuw veel meer tijd.
Een wasje draaien betekende: water voor in de
wasteil koken op de kolenkachel, elk
kledingstuk met de hand schoonpoetsen en
daarna uitwringen, met de hand of met een
wringer.
Om stof en modder van de vloer te bezemen
moest de huisvrouw eerst alle meubels naar
buiten sjouwen. Matten moesten worden
geklopt en gebezemd vuil werd verzameld met
stoffer en blik. Wie vandaag de dag langer dan
tien minuten doet over de kamer stofzuigen, is
heel netjes of een treuzelaar. Het contrast kan
bijna niet groter.
Niks douche, wassen ging vroeger in een teil.
IISG, Ben van Meerendonk-collecties

Waarom dan toch zo weinig tijdwinst? De verklaring is eigenlijk heel simpel: door betere apparaten
doen we huishoudelijke dingen nu vaker, zoals stofzuigen, kleding wassen en baden of onder de
douche gaan. Inmiddels staat de wasmachine in een gemiddeld gezin zowat elke dag aan en staan we
minstens eens per dag onder de douche. Vroeger was dat nog absoluut niet het geval: kleding werd
soms wel een week gedragen, baden deed je alleen in het weekend.

Stofvlokje
Apparaten maken het huishouden dus wel degelijk makkelijker, maar dat had een prijs: klussen die
we eerst eens per week deden, zijn zo makkelijk geworden dat we ze nu dagelijks doen. Je zou zelfs
kunnen zeggen dat huishoudelijke apparatuur ons zoveel tijd bespaart dat we niet weten wat we
ermee moeten. Daarom doen we maar wat we gewend zijn, namelijk nog meer huishouden. Of dat
komt door gewenning, verveling of een nieuwe norm voor schoon, blijft dan in het midden.
Leverde honderd jaar huishoudrevolutie dan niks anders op dan een neurotisch volk met smetvrees?
Nee; er is één duidelijk voordeel: rugpijn is verleden tijd.
Lichamelijke inspanningen zijn dankzij al die technologie een stuk minder geworden. Dat scheelt! Dan
kunnen we gelukkig tot onze oude dag onder de bank blijven kruipen om dat laatste stofvlokje in de
stofzuigerzak te krijgen.

Expositie “Terug naar Vroeger”
Van 24 juli t/m 8 november 2014-07-26 in Museum Vaassen Historie
Dorpsstraat 73, 8171 BM Vaassen
Website: www.vaassenhistorie.nl
email: info@vaassenhistorie.nl
Openingstijden:
•
•
•
•

Donderdag en vrijdag van 14.00 – 17.00 uur
Zaterdag van 11.00 – 16.00 uur
De toegang is gratis.
Voor groepen is het museum, op afspraak, ook buiten deze tijden te bezoeken (groepen max.
20 personen, kosten € 25,- per groep inclusief deskundige begeleiding)

Bronvermelding:
•
•
•
•

www.geheugenvannederland.nl: terug naar vroeger;
www.infonu.nl: huishouding vroeger volgens vast progamma; het sobere leven in de jaren
vijftig;
www.entoen.nu: de televisie vanaf 1948, De doorbraak van een massamedium;
www.kennislink.nl: Sven de Jong, de huishoudrevolutie bespaart nauwelijks tijd.

De originele artikelen zijn waar nodig ingekort en aangepast om deze geschikt te maken voor de
doelgroep.

