rn(voor w n dwbbele task)?
9. Wanneer de buitenshua werkende partner ver-

I. Wannew een echtpas an p e n w h a p van wed m n getrouwd IS,bentten bade partners l d e r &
Wft van 6 &wen. Is h e niet zo, dat daahoe
& ( a l t k @edwill.illen$e)echtpren ook het ink*
a m l i j k bezit kschoawen? En daarom
er ook op de manier als u bedoelt, mee omgaan?
2. Zou het werkehjk skchtwdlende echtparen met
een wtteliJke regding kunnen dwmgen? Natuurlijk,je kunn naar de rechter gaan, wanneerjeje deel
niet krbgt. Maar als het zo ver IS, IS er van een huwelijk ook met veel meer over. Of is het de bedoeling dat de werkgever de helft van het salaris op de
mkenmg van de btnnwshuis werkende partner
stort?
3 Wat doeje als vroaw, wanneerjeman of dlens
werkgever keurig 5W/,van het 'gezinsinkomen' op
p u w rekening stort enjou voor de klnderen laat
opdraaien? En wanneerje daarover klaagt zegt: 'Jij
wdde toch landeren?' Zou je dle lunderen dan de
helft van hun eten geven en ze vervolgens naar hun
vades sturen, als je weet, dat hij er nlets aan doet?
4. Is de regelmg relevant voor gezinnen (laten we
ons d m m a r gemakshalw toe beperken), die maar
net het hoofd boven water kunnen houden; dle
iedere m a a d weer bllj zijn wanneer ze hun rekenme;en kunnen betalen? Wat maakt het voor de binnenshuis werkende partner in zo'n geval uit of zij
of hg mede-eigenaar van dat hongerloontje is?
5. Waarom zou mede-eigenaarschap van het inkomen betekenen, dater geen financieledrempel meer
is om bultenshnls of binnenshuis te werken? Vrouwen zijn gemiddeld altljd nog lager opgeleid d m
mannen, dus In de meeste gezinnen zal een buitenshuis werkende vrouw minder inkomen opleveren
dan een buitenshuis werkende man. of moet bij
( 2 ) mei 1983
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t&L van wie ontvangt de achtecblijvendepartner
&a eee mkomen? Meet de ex-echtgeno(o)t(e) dit
En wanneer deze ex hertrouwt, wat
n? Hm moet de 'gehjkwaardighe~d'
m n de twee vennoten van de gezlnsondernemmg
@regeld worden wanner het gezin uiteen valt?
10. Aan de samenlevlngzou volgens mw NlelsenMuller de vraag voorgelegd moeten worden: 'met
welk recht verlangt u van de gehuwde vrouw haar
arbeidsinspanning te moeten leveren met verbod
daartegenover de marmole kontraprestat~ete ontvimgen?' (kursivenng CBIGC). Maar wat is normaal m deze konstruktle? Bijvoorbeeld. twee vrouwen vernchten hetzelfde werk (hulshoudelijke arbe~d).De ene is met een hoogleraar getrouwd, de
ander met een schoonmaker. Ontvangen zij dus
voor hetzelfde werk een totaal verschillend inkomen?
11. Zouden vrouwen die mede-eigenaarvan een
mkomen zijn, maar verder we1 full-time huisvrouw,
anders met dat geld omgaan, dan ze nu doen? Zouden ze er meer van voor zlchzelf besteden?Of blijven tljzodanig voortdurend gekonfronteerd met de
zorg voor het welvjn van anderen, dat z i ~hun geld
toch weer aan het huishouden en extraatjes voor de
kinderen uitgeven?
12. Over het algemeen voelen vrouwen zich meer
verantwoordelijk voor het welzijn van anderen dan
mannen. Is er sprake van wlje keuze wanneer binnen dergelijkeverhoudmgen mannen ervoor kiezen '
bultenshuis te gaan werken en vrouwen bimenshuis? Mag je de mannen dan niet een dnwtje geven
om ook eens aan een ander te denken?
13. Naar onze mening staan wouwen, dienu voor

een ander. Ook a1benje dan mede-eigenaar va*;i
d~ensinkomen.

,, ,*

worden, wtl een dergell~kewetswtjztgtng oak werkelilk lets betekenen.

FaP

K , ~Corrte BrussB, Utrecht en

Nogmaals. wg zp nret tegen e m wetswl~zrgrng.VY
denken dat er nog veel vragen beantwoord moeten

Gerda Casim~r,Rhenen

VHN
IRENlGlNG VOOR HUISHOUDKUNDE IN K'"

re-aktiveren ofaktief te houden, moet bepas~lW~f@'
onderschatworden.
In het thema-gedeeltesloot de lezing van Dr. Perb
Op 22 april1983 was de poort van het Provinciaal
nartz hier precies op aan: 'De rol van nieuwbouur'
Ziekenhuis te Santpoortopen voor de VHN-leden
in leven en leefklirnaat binnen een verpleeghuis
en belangstellenden.De opkomst van de leden
gebaseerd op zijn onderzoek in het verpleeghuir~
was vooral voor het huishoudelijkgedeelte van de
Hornerheide.
Algemene Ledenvergaderfngenlgszlns teleurDe opzet van dit nieuwe gebouw door een gerestellend.
nommeerden ervaren architekten-bureaubleek
Als we ons echter realiseren, dat het ledenbenadathettehuis bewoond werd, nietgeheel te vo
stand van de VHN nogal gevarieerd is, zowel wat
doen aan de eisen van verzorgers en verzorgder
betreft belangstellingssfeerals w h betreft werkDoor middel van gesprekkenen observaties wer
of studiesituatie, is In te zien, dat het moeilijkanduidelijk, dat de aktiviteiten van de bewonersvoc
ders kan. Op deze door-de-weekse dag was een
een deel bepaald- en geremd werden door de
andere groep leden aanwezig dan op de decemruimtelijke indeling van het gebouw, vooral ten
ber-vergadermg1982, die op een zaterdag plaatsgevolge van de ligging van therapie-ruimten en
vond. Voor de komende najaarsvergadering is
dagverblijven ten opzichte van de kamers van de
weer gezocht naar een ander alternatlef, namelljk
30november in Utrechtvanaf 16.00 uur. Missch~en patienten.
komt door een dergel~jkafwisselend vergader-pa- Een dergelijke situatie in een verpleeghuis is ongetwijfeld geen uitzondering, maar dit is niet eertroon ieder lid in de gelegenheid om deze bljeender zo systematischonderzochtals nu door Penkomsten nu en dan bij te wonen.
nartz is gedaan. Deze evaluatie is een eerste aanzet, waarvan hopelijkde resultaten zullen doorDe thuisblijvers hebben iets gemist Niet zozeer
werken in toekomstige bouwprocessen. Het rapvanwege de huishoudelijke vergadering, die oveport is gepubliceerd door de Vakgroep Wonen van
rigens een belangrijke informatieve funktie heeft
de LH Wageningen: nr 58dl I getiteld Hornerheide,
voor bestuur en leden wederzijds. (De notulen van
deze vergadering zullen v66r de najaarsvergade- een verpveeghuisonderzocht. Wageningen 1983.
Auteurs: Paul Pennartz en h e Hoogerbrug. Het
ring worden verspreid.)
onderwerp riep bij de aanwezigenvolop stof tot
diskussie op. Het was goed, dat een aantal leden
De rondleiding door een modern opgezette p y van de VAT (Vereniging van AfgestudeerdeTHWchiatrische afdelmg bood voor de meesten onder
ers) deze middag ook aanwezig waren.
pns nleuwe lnteressantegez~chtspuntenDe
moeite, die wordt gedaan om de patlenten In hun
Jeanne van 't Klooster
'daaeliikse woonsituatie te begelelden alsof zii
sekretarisVHN
Voorjaarsvergadering
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