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Toen Simone Dobbelsteen m december 1991 als aio grng werken bq de vakgr
Hu~shoudstud~es
was het begrip 'gender khnlek' in Nederland nog onbekend Het
bestuderen van het belang van de voorkeuren van ouders met betrekkmg tot het
geslacht van hun kmderen vorrnde onderdeel van het programma dat zlj zou afwerken gedurende de vier jaar dat haar aanstelling zou duren Inm~ddelsIS het
proefschnft gereed en de hoofdstukken drle en vler zljn gewjd aan 'parental sex
preferences ' Ze bevatten, onder meer, een slmulatie van de gevolgen dle de mogelqkheid tot keuze van het geslacht van kmderen zal hebben op het aantal geboorten
in Nederland. Ekn van de concIusies luidt, enigsrins verrawend, dat dan een kleine
stijging van dat aantal op basis van de uitgevoerde analyse dient te worden verwacht.
Het proefschrift geeft een goede indruk van de mogelijkheden om met behulp van
kwantitatief economisch onderzoek inzicht te verkrijgen in beslissingen die binnen
huishoudens worden genomen. Na een inleidend hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de bestedingen aan voeding van Pemaanse huishoudens. De aandacht
is daar speciaal gericht op het, in eerdere studies aangetoonde, onderscheid tussen
de effecten van kinderen van het mannelijk en vrouwelijk geslacht op bestedingen.
Vervolgens komt het a1 genoemde onderzoek naar de voorkeuren voor een jongen of
meisje aan de orde, dat betrekking heeft op Nederlandse huishoudens. In de hoofdstukken vijf en zes wordt ingegaan op het financieel management van huishoudens,
zoals dat tot uiting komt in de wijze waarop beslissingen over kleinere en grotere
bestedingen worden genomen. Over deze analyse, die gebaseerd is op Brits datamateriaal, vindt u elders in dit tijdschrift meer.
Het boek is helder geschreven. De econometrische analyses staan centraal, maar
nergens wordt de indruk gewekt dat de econometrie als doe1 in zich zelf wordt
gezien. Econometrische modellen worden gebruikt als instrumenten waarmee onderzoek kan worden uitgevoerd naar maatschappelijke verschijnselen en de studie heeft
betrekking op een aantal daarvan. Hoewel veel van de onderwerpen die aan de orde
worden gesteld ideologisch geladen zijn, ligt de volle nadmk in het boek op het
opstellen en toetsen van hypotheses, inclusief een genuanceerde beschrijving van de
daarbij bereikte resultaten.
Simone Dobbelsteen is inmiddels werkzaam op het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Jan Rouwendal, Vakgroep Huishoudstudies, Landbouwuniversiteit Wageningen
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promoveerde de c h m m soaoIoge Huape Chen aan de Landbouwre&taten van een ondenoek, dat m 1992 werd mtgevoerd, naar
het nemen van agransche bedrgfsbeshssingen in
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prwfschnft wordt de sociolo~schehteratuur over
, macht en familiale besluitvormmg
Voor
-besproken
.
de analyse van de factor macht wordt gekeken naar de toegang van mannen en vrouwen tot machtsbronnen Beshtvorm~ngwordt toegespltst op de vraag door m e
welke beshsshgen wosden genomen Het besluitvorm~ngsprocesblljft bulten beschouwng en er wordt alleen gekeken naar bedr~jfsbeslissingen.
De geformuleerde
hypothesen hebben betrekkng op de relat~etussen de toegang van mannen en vrouwen tot machtsbronnen enerzijds en de rol van mannen en vrouwen in agransche
bednjfsbeshssingen anderzijds
In hoofdstuk 5 wordt het agrarische huishouden in Yaan besproken. De definiering
van huishouden, in menig sociologisch onderzoek problematisch, is simpel. Sinds
het opheffen van de communes, heeft de overheid echtparen waarvan tenminste een
van de echtelieden een rurale registratie heeft een stuk landbouwgrond toegewezen.
Het agrarische huishouden is de groep die de beschikking heeft over zo'n stuk
grond. Rurale of urbane registratie bepaalt tevens of men gerechtigd is economische
activiteiten in de stad te ontplooien. De landbouw is niet lucratief en er wordt op
neergekeken. De meeste mensen, mannen en vrouwen, zullen proberen een bron van
inkomsten buiten de landbouw te vinden. Het hebben van een urbane registratie
vergemakkelijkt dit aanzienlijk. Als gevolg van deze omstandigheden kan men niet
spreken van het agrarische gezinsbedrijf. De auteur onderscheidt vijf typen al naar
gelang de feitelijke rol van de man en de vrouw in de dagelijkse bedrijfs- en huishoudvoering.
De toetsing van de hypothesen laat een verschdlend patroon zien voor de vljf verschlllende typen agransche gezinsbednjven. De rol van vrouwen en mannen 1n het
nemen van bedrl~fsbeslissingen
blljkt meer te maken te hebben met het type gezinsbednjf dan met de toegang tot machtsbronnen We1 1s het zo dat over het geheel
genomen vrouwen meer beshsslngen nemen dan mannen en dat vrouwen 1.h.a. de
besllsslngen nemen die te maken hebben met de verzorgmg en exploltatie Tan klein
vee en pluimvee Een voor de chinese context specifiek punt 1s het belang van
zoon(s) voor vrouwen. Vrouwen die zoon(s) hebben nemen meer beslissingen dan
vrouwen die alleen dochter(s) of geen kinderen hebben, ongea,cht type ,gezinsbedr$f.
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en zelf te kunnen vernemen. Het o n d e m k maakt in
over de rol van vrouwen m agmnsehe g e m &
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publicaties van de vakgroep
Huishoudstudies
Bos, Frieda en Mirjam Leutscher. AIDS m the farnlly? Show you carel a study on
home care for AIDS patlents m Unmgwane dlstnct, Zmbabwe = AIDS nge khaya?
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Verstralen, Karin. On whose account ...? : a Study on the Impact of Structural
Adjustment Policies on Financial Self-Help Activities among Women in Mamobi, a
Low-Income Area in Accra, Ghana. Wageningen 1995, 71 pp. ISBN 90-6754-422-1.
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Households, energy consumption and emission of greenhouse
gases. Wageningen
p. incl. references and list of publications. ISBN 90-6754-448-5. (prijs fl.
tellen door overmaken van dit bedrag mar bankrekening 539509426
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