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Plattelandshuishoudens en nieuwe technologie
W
k kten derhalve geen algemene conclusies
tm.

Pra$ktgmstrlling
men met behulp van apparatuur
ke activiteiten sneller, gemakkelijker of batef kan verrichten is nog onvoldoende beantwoord (Grout-Marcus, 1983). Uit
tijdsbestedingsonderzoeken is nauwelijks te
achterhalen of de ontwikkelingen op het gebied van de mechaniseringeen rol hebben
speeld bij verrnindering van het gerniddeld
aantal uren dat aan huishoudelijke arbe$
w r d t besteed (Aldershoff e.a., 1983). ~ e t b e :
grip gerniddeld is op deze plaats echter zeer
gevearlijk. lmmers in werkelijkheid bestaat he1
gemiddelde huishouden niet. Na 1960 hebben
huishoudens in Nederland een sterke Vera*
dering ondergaan naar vorm en samenstelling. Categorieh kleine huishoudens, waatEqnz
der vooral paren en alleenstaanden;-,zijnlbb&
langrijk in aantal toegenomen. Bij ,velen vt3~
hen is de hoeveelheid huishoud'e'liike:acb'etd
die verricht wordt niet te vergelijk&het, b,
van huishoudens met jongedkin-der6n'n;
of*me"tt
jongere of oudere leden, die volledige verzGsins
behoeven.
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Dit artibl is gebasgerd op gegevens die verkregen zijn door middel van een schriftelijke
enquCte mder Isden ven de Maderiandm
Bond van Plattelandsvrouwen in de IJmdlmeerMdws.
De doelstelling van het onderzoek was: inzicht
verkriiaen in de vraag in hoeverre de respondenten belangstelling hadden voor nieuwe
technologie in de dagelijkoe woon- en leefsituatie. Onder nieuwe technologie wordt verstaan:
huishoudelijke apparatuur, die vaste awtornatische processen kan afwerken enfof door
de gebruikers zelf te programmeren is;
apparatuur, die nodig is om bseldscherrninforrnatie op te nemen. te verwerken en vast
te houden, zoals bijvoorbeeld TV met Teletekstprogramma, Viditel, huiscomputers;
informatie-technologie in de dienstverlening zoals betalen of geld opnemen via een
magneetkaartje bij PTT, banken, benzinestations, telewinkelen en dergelijke.
Het onderwerp, dat hier aan de orde is, betreft
een selectie uit de onderzoekgegevens. Het
gaat over de vraag of er verband is tussen de
houding ten opzichte van de nieuwe "chipstechnologie" en de bestaande mate van rnechanisering van huishoudelijke arbeid.
De groep respondenten bestond geheel u i t
vrouwen. Onder hen waren vrouwen, die huishoudelijke arbeid en agrarische bedrijfsarbeid
combineerden, rnaar ook vrouwen uit nietagrarische huishoudens, die zowel betaalde
als onbetaalde arbeid naast de, huishoudind
verrichtten en een,~aa~tal-~die.ryoltijds~~hlris1
vroww w a r e n : ~ ~ e ~ ~ e s d o ~ ~ e n t e m t i i n . k i i ~ ~ ~ s t
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rnee. Vooral het zorgen voor een wintervoorraad in de diepvriezer of door te wecken
vraagt veel tijd;
i
ook wanneer men niet daadwerk'etlijk m e s
werkt in het agrarisch bedrijf is men toch vaak
direct betrokken bij het reilen en zeilen van de
zaak: De partner of meewerkende kinderen
ztn ook overdag rondoin huis en bovevdien
.wordt.vaak bezoek voor her bedrijf ontvangen.
Dit brengf ook extra taken in de huishouding
'mee?toeffen, 1984).
*" \. .*," . - ,,
*
Bovensfaande uitgangspunten hebben geleid
*-tiit>;de-veronderstelling, dat juist de plattelandshuishoudingnut zou hebben van moderpe,shp&houdeItjke apparatuur. Als dit zo zou
,zij~;~is.devraaq verder of dit qeldt voor zowel
'd$oi,ewgraiis<he als de agrarische huishou,,denG.wan7neeAer al iiberhaupt verschillen tus'sj@&ze,.t\n(ee iypen te identificeren zijn. Dit
"aiii^ke~~&~b~e&~i%t/op~de
vraag: Welke hou%~8rbebbi?n~dezeidlat@lafldsvrouwenten OD-

stig uit een agrarisch bedrijf en dus 34 die niet
op een agrarisch bedrijf werkten of woonden.
De antwoorden van de beide groepen vrouwen leken weinig verschillen te vertonen, die
door de factor agrarischtniet-agrarisch verklaard konden wordan. Omdat de groep respondenten vrij homogeen is, wordt in hat volgende geen onderscheid getrnaakt tussen
agrarische en niet-agrarische huishoudens.
Om een indruk te geven van de groep waarorn
het gaat het volgende:
Alle respondenten zijn lid van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen gewest IJsselrneerpolders. Een aantal van hen vsrvult hierin teens een bestuursfunctie.
Leeftijd: Vrouw (respondent) gemiddeld 45
jaar, met een spreiding van 29 tot 68 jaw, en
een rnediane waarde van 46,25. Mannen:
(echtgenot&nfpartnervan de respondent, indien van toepassing) gerniddeld 47 jaar, met
een spreiding tussen 33 en 67 jaar en eveneens een mediane waarde van 46,25.
BeroepJwerkkring: Bij 96% van de huishoudens is de man hoofdkostwinner. In twee
huishoudens is dit de vrouw, en 1 respondent
geeft op te vinden. dat man en vrouw dat in
gelijke mate zijn.
I
Al eerder is vermeld dat men in 34 huishoudens (42,5%) zijn inkomen niet in de landbouwverdient.
& .
.Bij de~,464,hniahoudeos
,(58;5%) waar dit we1
het ge~a!~ipds~gevraagd
naar. wie in het "gezhsbedriifWde'iaqrarische~ondernemerwordt
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als zodanig genoernd. Man en vrouw samen
11 keer, 3 keer de man en een van de kinderen
ens 3 keer man, vrouw en Ben van de
Uit dit antwoord blijkt, dat totaal 14
jke respondenten (30%) zich zo sterk
edrijf betrokken voelen dat zi] zich rne-0ndernemer noernen.
n de 80 respondenten werken 11 vrouwen
enshuis (13,8%), allernaal part-time met
gerniddelde van 9 uur per week. Twee van
hen werken 20 uur per week, het maximum
dat voorkornt. Sociaal-econornische status:
Op deze plaats gaat het te ver uitvoerig in te
gaan op deze gegevens. Concluderend uit de
bevindingen kan echter gezegd worden, dat
zowel de rnannen als de vrouwen qua onderwijsniveau boven het Nederlandse gerniddelde uitkomen. Hetzelfde geldt voor het inkornensniveau. Hierbij dient we1 gezegd te worden, dat niet iedereen de vragen naar het
inkornen beantwoord heeft. Deze vrij hoge sociale klassering is naast de selectieve steekproef nog een indicatie dat de gegevens niet
representatief kunnen zijn. Hierbij kornt nog
dat een aantal rnensen uit de steekproef ongetwijfeld naar de Polders kon komen omdat zij
voldeden aan een aantal selectiecriteria voor
agrarische ondernemers in de "Nieuwe Polders".

Sr dit we1
het "geier wordt
tan ,alleen

Huishoudelijke activiteiten
Van tevoren is niet gedefinieerd, wat onder
huishoudelijke activiteiten moest worden verstaan. Het was aan de vrouwen zelf om aan te
geven, of zij hun werkzaamheden daaronder
wilden rangschikken. Dit heeft uiteraard het
nadeel, dat de antwoorden betrekking hebben
op een bont patroon van activiteiten. Het gerniddeld aantal uren per dag, dat wordt opgegeven ligt op 6 uur. Dit aantal is tevens de mediane waarde en de rnodus. (N.B. de rnediane
waarde ligt precies in het midden, 50% van de
respondenten zit er onder en 50% er boven.
De modus is de waarde waarbij de hoogste
frequentie voorkomt.) De antwoorden vertonen een grote spreiding: tussen 1 en 16 uur
per dag. Vijf mannen doen mee aan de dagelijkse werkzaamheden. Een van hen doet dat
noodgedwongen 6 uur per dag wegens ziekte
van zijn vrouw. De andere vier werken 1 uur
per dag mee. In vijf gevallen verrichten kinderen dagelijks werkzaamheden in de huishouding.
De 15 vrouwen, die bedrijfsarbeid verrichten,
doen dat op door-de-weekse dagen gemiddeld 2,6 uur per dag, varierend van 1 tot 5 uur.
Op zaterdagen werken rninder vrouwen op het
bedrijf: 9. De gemiddelde werktijd is dan 2,2
uur, varierend tussen 1 en 4 uur. Op zondagen
werken nog minder vrouwen op het bedrijf: 6.
De werktijd van hen ligt dan gemiddeld op 2,4
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Bezit aan huishoudelijke apparatuur
Onder huishoudelijke apparatuur wordt verstaan apparatuur, die gebruikt wordt bij w a s
sen en strijken, voor de bereiding van warm
water, voor koelen en vriezen, voor koken,
bakken en braden, kleine apparaten voor
voedselbereiding, voor onderhoud van de
woning en overige apparatuur bijvoorbeeld
voor persoonlijke verzorging. In dit onderzoek
is steeds uitgegaan van toestellen die gas of
electriciteit als energiebron vereisen.
Ini...-A:
43 huishoudens bezitten 25of minderapparaten
23 huishoudens bezitten 26-29 apparaten
13 huishoudens bezitten 30 of meer apparaten
1 huishouden geen gegevens.
Verschillende onderzoekingen naar het bezit
van huishoudelijke apparatuur bevatten niet
altijd vergelijkbare gegevens (Aldershoff,
19851 en (VDEN, 1982). Toch kan we1 gesteld
worden, dat het gemiddelde apparaten-bezit
in deze onderzoeksgroep wat hoger is dan
voor heel Nederland het geval is. Vooral diepvriezers en afwasmachines komen veelvuldiger voor (Wesselink, 1985).
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Verondersteld werd, dat de cognitieve aspecten van een att~tudeniet gemeten kunnen
worden als het gaat om apparaten die men
(nog) niet kent, we1 kan men verwachtingen
en gevoelens bloot leggen. Deze zijn te rekenen tot de evaluatieve asDecten van een attitu-

' ' ,'j'! ,
* .;&&:
"@
it ds groep vrouwen rn
I>

iJF.

le ook po-

gdd; me, ik zou niet weten wet ik er rnee zou
l

mosten doen; me, htrt is te duur, want ,qlleen
met e n computer bgn je er niet; nee,-binqqn
5 jmr is nog to V I B ~ J .
D$ poritieve antwoorden wwden vergezclld
van redenen alr: ]a, ik dank daz je achter blfjft

.

J{$'.
2;

f~

,,~d&d

2
I'

-,

oudelijke produktie in 1980. Swoka-interimrapport nr. 14. Den Haag, 1983.
Groot-Marcus, J. P. Technologie. een oplossing voor
de huishoudelijke arbeid? Vakblad voor Huishoudkunde, Jrg. 4 (1983)nr. 4.
Loeffen, G. M. J.. Boerinnen en Tuindersvrouwen in
Nederland. Den Haag LEI. 1984.
Spijkers, S. en A. Hobbelink. Boerinnenonderzoek.
Naar meer zicht op de verhoudingen tussen de
seksen in de landbouw. Spil nr. 53-54 (1986).
VDEN-rapport TEA nr. 82-900, 7982. Elektricitietsver-

Auteur
Ir. C. M. van 't Klooster-van Wingerden is sinds 1980
werkzaam bij de vakgroep Wonen en Verzorgingstechnologie van de Landbouwuniversiteit, Postbus
61,6700 AB Wageningen.

Geld & subsidieboekje

Zakgeld, leergeld

Konsumenten Kontakt heeft, in samenwerking
met het CNV, een "Geld- en subsidieboekje"
samengesteld. Daarin worden zeventien regelingen uitgelegd die bestemd zijn voor mensen met een minimum inkomen, of iets daarboven.
Hoewel er juist voor mensen met een laag inkomen diverse subsidiemogeijkheden en (belastingfaciliteiten zijn, lopen velen honderden
guldens mis. Dit gebeurt door onbekendheid
met de regelingen, of omdat deze te ingewikkeld zijn. Het boekje bestaat uit vier delen.
Het eerste deel gaat over woonsubsidies
(huursubsidie, woonkostentoeslag, huurgewenning, verhuiskostenvergoeding, subsidie
voor woontussenvoorzieningen en bijstand
voor eigen huisbezitters).
Deel twee behandelt de studiekostenregelingen.
Het derde deel gaat in op regelingen die er zijn
voor mensen die ziek of gehandicapt zijn, of
,die door sociale omstandigheden extra kosten
woeten maken die ze niet kunnen betalen.
Het vierde en laatste deel gaat over teruggave
en kwijtschelding van belasting en fondsen
die er zijn voor mensen met grote, uitzichtloze
schulden. Het boekje verschijnt ook in het
Turks en hetbMarokkaans.

Het Nationaal lnstituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft een geheel nieuwe editie
van de brochure "Zakgeld, leergeld" uitgegeven.
De brochure bevat een aantal richtgetallen
voor zakgeldbedragen in de verschillende
leeftijdsgroepen. Ook kleedgeldbedragen en
extra bijverdiensten kornen in relatie tot het
zakgeld aan de orde.
De hoofdzaak bestaat echter uit praktische tips
om zakgeld niet als een vorm van liefdadigheid te zien, maar als een geschikt hulpmiddel
in de opvoeding tot financiele zelfstandigheid.
Leren omgaan met geld door middel van zakgeld is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Vandaar de titel: Zakgeld, leergeld.

Het Geld & subsidieboekje is te bestellen door
'(inclusief verzendkost.n.v. Konsumenten Konvan "Geld-

ningen.

De brochure kost f 5,- en is te bestellen door
overmaking ;van dit bedrag (onder vermelding
van "ZakgeM") op giro 368700 van het NC
BUD, Den Haag.
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