Huishoudens, vrou
in een Filippijns Rijs
A. W. M. L. RES
Inmiddels i s i n brede kringen h e t besef
doorgedrongen d a t d e "zegeningen" van
nieuwe ontwikkelingen vaak aan vrouw e n voorbij gaan, zelfs een verslechtering van hun positie kunnen betekenen.
Hoe in specifieke situaties h e t totaal van
veranderingen voor verschillende vrouw e n en hun huishoudens uitwerkt en
hoe positieve e n negatieve effekten zich
t o t elkaar verhouden is echter n o g nauwelijks onderzocht. D i t type onderzoek
is nodig o m t o t gefundeerde aanbevelingen t e komen t e r verbetering van d e positie van vrouwen. Het navolgende is een
poging t o t het geven van zo'n analyse
voor een Filippijns rijstdorp*.

Analysekader
Aangezien in bestaande literatuur geen eenduidigheid bestond over hoe de invloed van
veranderingsprocessen onderzocht moet worden, zijn eerst verschillende theorieën naast
elkaar gezet. Van drie hoofdstromingen (Amsden, 1980). n.l. de "theory of the peasant economy" (Chayanov, 19251, de "New household
economics" (Beckers, 1965). en de historisch
materialistische benadering zoals die bijvoorbeeld is toegepast door Scott and Tilly (1975).
is de laatste het meest toepasbaar, vanwege
*het dynamische karakter van de theorie. Met
behulp daanran is vanuit huishoudkundige be~~aderihgswijze
een analysekader geformu,%%wd. Dit houdt i n dat uitgegaan wordt van het
w i p "huishouding" zoals dat is gedefird door Spukers (1973). De ektiviteitenae staat hierbij centraal: "wie doet wat, in
suerband, met wie, voor wie, met welke
n,* hoe lang duurt de aktiviteit, wat is
n wat levert het op, wie oefent
schap) uit over de hulpbrondg doeleinden van de
Id. Deze kunnen voor
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den kinnen bestaan (White, 1980). De aktiviteiten kunnen de basis van de inte
organisatie van het huishouden worden
noemd; de aanwending van hulpbronnen
de onderlinge relaties binnen en tussen hu
houdens kunnen hieraan gekoppeld worde
Hierbij is niet alleen van belang de algeme
taakverdeling tussen mannen en vrouwe
maar ook de kontrole die iemand heeft over de
produktie en reproduktie (Stoler, 1976; Fresco, 1979).
Werk- en leefomstandigheden
Waar dit onderzoek duidelijkheid in wil, is hoe
veranderingen werk- en leefomstandigheden
van vrouwen beïnvloeden.
De werkomstandigheden worden bepaald
door:
taakverdeling binnen en tussen huishoudens
werkbelasting van deze taken: tijd, zwaarte,
te kombineren met andere aktiviteiten of niet,
de hoeveelheidenergie die wordt verbruikt
arbeidsproduktiviteit van het werk, die mede verband houdt met het niveau van technologie dat gebruikt wordt.
kontrole over hulpbronnen en resultaten
van eigen en andermandvrouws werk.
Leefomstandigheden worden bepaald door:
inkomen in geld en rijst, rijstkomsumptie per
konsumptie-eenheid, kwaliteit van voedsel,
eigendommen, gebruik van diensten als scholen, etc.

Veranderingen in werk- en leefomstandigheden worden teweeg gebracht door nieuwe
landbouwtechnologie, maar ook door andere
faktoren 'zoals kommercialisering, demografische veranderingen, alternatieve ekonomische mogelijkheden, institutionele veranderingen, en veranderingen in infrastruktuur en
voorzieningenniveau.
Deze faktoren staan ook onderling weer in een
wisselwerking. Bijvoorbeeld een grote bevol;i6íTKfSgroei maakt intensivering van de landwlltl@&2A!2@&$-noodzakelijk,
migratie kan de adoptie
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drie jaar gedurende 1979-1982. g eb ruik te on-.
derzoeksmethoden zijn: participerende observatie, formele en informele intewiewq. open
m gesloten vragenlijsten, en het dagelijks tijdmeten van aktiviteiten van 25 boerpnhuishoudms.
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WinvCoend. Dit hangt voor een groot deel af
van dg *kl~1sse"en w~ntwikkelingsfase"waartoe aan huishouden behoort (Huijsman, 1984).
Em klasse-indeling is gemaakt naar de hoewelheiel Iôndl d i men bebouwt, hulpbronnen
en kansumptiagoederen waarover men beschikt, en het aantal leden van het huishouden
dat het daarmee moet doen. Er is onderscheid
gemaakt tussen twee klassen: lage-inkomenshuishoudens, die veelal niet voldoende rijst
produceren om de eigen behoeften te dekken,
en hoge-inkomenshuishoudens die meestal
een overschot aan rijst produceren.

huirrksu1, &@M,
en ob n&#
rbruikt
k. die m e
in technoresultaten
rk.
~alddoor:
imptie per
voedsel,
r als schortandighe>r nieuwe
or an'dere
lemografiekonodi,
arhplerbi
n
:
T
is&,
eerin%%

Da ontwikkelingdasen die een huishouden
veelal doorloopt zijn:
beginnend echtpaar zonder kinderen; deze
fase komt weinig voor;aangezien mentot het
krijgen van het eerste kind )vaak nog bij de
ouders woont, en een kinderlopsi-echtpaar
uroea of laat één of meerdere kinderen adop
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@flr.werk e.d. Vrouwen verzorgen daarnaast
het tijddntensieve varkensmesten (66n varken
per~hwishoudengemiddeld), terwijl mannen
meer tiia aan arbeid op het land besteden.
&n deie direkt produktieve akiviteiten kun;
my8ouwen .meer tijd gaan besteden, naar-W.
mindardjd ,aan kinderverzorging en
c, hutshoudelijk
hoeven te besteden. Dit is
'- c&@ name, het geval h h e t middelste stadium
,
m4n~'dq~hubhoudenslevens0yclus,waarin de
k.. ..*
@dem.kinderen gemiddeld de helft van het
bs%Ishoudelijkewerk van hun moeder overne-

Hoewel mannen de meeste
men met betrekking tot de rijstverbouw en cb
carabaos, rijn vrouwen betrokûen bij alk braslissingen die van invloed &n op hun
arbeidsinzet of die gaan wer de finantWt van
het huishouden. Dit laatste is alleen al z0 omdat vrouwen het geld van het huisfiocwlen kheren (de portemonnee hebben).
Hoewel heersende normen de meeste b.dissingsbevoegdheid toekennen aan manwn,
hangt toch voor de uiteindelijke Invloed vm
vrouwen en mannen veel af van persoonlijkheidskenmerken.
Werk- en ieeiomstandighedien
i voor wwWerkomstandigheden zijn al !dj ad
wen minddr goed dan voor mannen:
Hoewel lonen voor meinnen en vrouwen niet
verschillen zijn de aktiviteiten waarin vrouwen
het meest participeren lager betaald of brengen minder op. Verder hebben ze minder
hoogwaardige technologie tot hun beschikkinm waardoor hun arbaids~roduktiviteitlageris. Vrouwen verdienen daardoor de helft
minder den mannen voor dezelfde aantal uren
direkte.produktie. Voor vrouwen uit hogere-inkomenshuishoudens~is~diers8uatie
wat' beter

ruw en de

4dkW

li

ren h de sch&lgaende leeftijd, die t i j om
beurten Op school laten gaan, of laten adopteren of migreren.

Jun &*n
l~P$b?Ftvan

aI rb @mW n kpte W i s manmn,

iiocd %fl
~soonlijk-

Oor Wou-

~ w niet
n
vrouwen
I of brenB minder
beschiktiviteit lar de helft
intal uren
iogere-inwaCbeter
~htiishou*

en geld voor de hogere opleidingen konden
betalen, profiteerden van de toename aan
scholingsmogelijkheden.
Er is weinig verschil tussen het opleidingsniveau van jongens en meisjes. Het gemiddelde
aantal jaren school is 5,8 voor vrouwen en 5,7
voor mannen. Meisjes worden niet n'tinder

volger nodig is, wordt daarom..eq
zoon thuis gehouden dane6n.doc

iiainrda, eea vrouw iln een rijstdorp in de Filippijnen.
--_naakt
het vuur aan en kookt de rijst voor het ontbijt. De radio
t de muziek in het donker. Haar man heeft het huis al verlaten om de
P $w6efbwMe~l)
te weiiden. De kinderen worden een voor een wakker en de slaap-n
mr&n opgeruimd. Corianda gaat water halen bij de watertank die zich op tien
,nS?nvteypiPocapafstand van haar huis bevindt. Ze treft daar haar neef, die haar vertelt dat de
pf@ van tomaten op de markt zeer laag is vandaag. Corianda is blij dat ze niet de moeite
heeft genwnen oun gisteren te oogsten en vandaag vroeg in de morgen met haar tomaten
near de m@& te gaan.
Thuisgekbmen, vult Corianda een watercontainer, en ontbijt dan met een paar van haar
kimderen. Als haar man thuis komt eet hij ook, en ze bespreken het nieuws dat ze die ochteml hebben opgedaan en wat er vandaag te gebeuren staat. Hijzal het nabijgelegen rijstveld gaan omploegen.
Het is al over achten. Terwijl één van de kinderen afwast, maakt Corianda het huis wat'aan
kant. Dan gaat ze naar het veld, waar ze verschillende soorten groenten verbouwt. Er valt
heel wat te wieden en ze gaat hard aan de slag. Na afloop neemt ze van de vemhillende
soorten groenten wat mee, en ook een lading kangkong, groenvoer voor haar varken. Oddeweg wipt ze nog bij een nicht binnen, die die ochtend kleren heeft gewassen en heg
geen groenten voor haar middagmaal heeft kunnen verzamelen. Corienda laat wat vawde
groenten bij haar achter. Ze houdt voor zichzelf genoeg over om daar het middag- e5
avondmaal van te bereiden.
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Als ze thuis komt is het al half twaalf en ze moet zich haasten wil ze binnen een uur het
eten klaar hebben. Na het eten rust iedereen een uurtje uit op een koel plekje in het bamboe huis, of tussen de palen onder het huis.
De rest van de middag heeft Corianda uitgetrokken voor het koken van varkensvoedsel.
Ze doet dat eens in de twee of drie dagen. Terwijl het varkensvoer aan het
worden is,
veegt ze de tuin aan. De kinderen spelen in de buurt, maar niet te dicht bij het grote vuur
van de varkenspot. Een buurvrouw komt langs met een baby onder de arm. Het varken ,
schreeuwt al van de honger. Zodra zijn voedsel wat is afgekoeld geel? Corianda het hem.
Om vijf uur gaat ze weer rijst koken. Dan gaat ze voor het huis zitten dn ,maakt een praatje ,
met de voorbijgangers, tot het om zes uur te donker wordt.

lens hebveau kunnenshuisering van
zichte van
minder
goederen.
naar deze
laar.
n de rijst, zijn naar
het dorp,
i gevolge
sticidege'oor huisiauwelijkc
t dus een

in belang
t verdwijke nauwir alternak. L
3 h n i 1986

,

Na het eten wordt de a h a s gedaan en Corianda en haar man ruimen wilt op. De kleintjes
vallen op de bamboe in slaap. Bij een olielampje praten ze nog wat na met een broer van
haar man. Maar ze is moe, de stemmen van de mannen lijken stee* v?!+@
daarna valt zij ook op de vloer in slaap.
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Nieuwe technologie zou meer ten goede en
onder kontrole moeten komen van lage-inkomenshuishoudens en vrouwen, zowel op het
gebied van de rijstproduktie en andere inkomensverwervende aktiviteiten, alswel ter verlichting van huishoudelijke taken die vooral
door vrouwen worden gedaan. Het bereiden
van maaltiiden en het kleren wassen. maken

I

verstrekken van leningen. Het uitsluitew$J
vrouwen van kredietprogramma's brengt
tieve verslechtering in haar w e r k - e n h f & b
tie. Verbeterde toegang to
direkt produktieve aktivitei
bouwen en verkopen van
kensmesten, kan haar posi
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Katalogus: films, dia's,
kassettes
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