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ben op zowel individuele en sociale als ruimtelijke veranderingen. Omdat we op deze manier probeerden een koppeling tot stand te
brengen tussen onderzoek en praktijk, noemden we ons onderzoek 'aktiegericht'.
Op grond van deze en diverse andere (in het
rapport beschreven) overwegingen kozen we
voor een gemengde onderzoeksvorm. Door
een gefaseerde aanpak van het veldwerk konden we kwalitatieve en kwantitatieve momenten inbouwen. En ook daardoor konden we
van een algemene vraagstelling naar een zeer
gerichte vraagstelling toe werken.
Het veldwerk bestond uit drie fasen:
1. Een vragenlijst gericht op het vastleggen
van meetbare kenmerken van de huisvrouw,
haar gezin en het rekreatieve gedrag. Eveneens bedoeld om bouwstenen en aanknopingspunten te leveren voor de volgende fasen.
2. Het vrije attitude interview (VAI). Bij deze
interviews werd inzicht verkregen in de betekenis welke de vrouwen geven aan hun vrije
tijd, het huisvrouw-zijn en hun relaties met de
fysieke en sociale omgeving. De VAI-methode tracht verbale invloed te mnimaliseren en
dwingt de interviewer zich te verplaatsen in
het referentiekader van de ge'interviewdepersoon. Gevoelens en betekenissen worden be& TIMnadmkt (zie ook: VROLUK,
DUKEMA
MERMAN, 1972).
3. Vijf groepsdiskussies. De inzichten werden
verdimt door de vrouwen te konfronteren
met e l k a r s ideeen. Het onderzoek werd in
d m fase meer toegespitst op de mogelijke
veranderingen in de fysieke woonomgeving.
Dit weld bereikt door middel van een simula-
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dagboek bijgebouden, anderen toonden ons
hun buurt tijdens een rondgangsobservatie.
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huisvrouw kun je je werk dan ook met alle
recht een beroep noemen, maar veel vrouwen
noemen het een roeping. Het wankele evenwicht tussen deze beide begrippen bepaalt het
beeld dat de vrouwen van hun dagelijkse bezigheden hebben. 'Gezelligheid' is het toverwoord dat alle tegenstrijdigheden begrijpelijk
maakt. In tegenstelling tot het tijdelijke resultaat van vele huishoudelijke bezigheden is gezelligheid iets dat blijft en gewaardeerd
wordt. Een waardering waardoor de,roeping
in stand kan worden gehouden.
We hebben gemerkt hoe moeilijk het is de
buitenkant van die gezelligheid 10s te breken
en achter de dimensies van dit begrip te komen. Een veelheid van kleine en grote taken,
die buiten het noodzakelijke schoonmaakwerk vallen, werden samengevat in 'gezellig
maken' of 'sfeer scheppen'.
Hoe dan ook: een skala van bezigheden dat
tot verzorging kan worden gerekend. Deze
bezigheden worden niet steeds alle, door alle
huisvrouwen huishoudelijk werk genoemd.
De persoonlijke instelling en de sociaal-kulturele achtergrond van de huisvrouw be'invloeden de invulling van het takenpakket.
Werk dat vandaag hobby-achtig is, is morgen
een sleur en een ramp. Het ligt aan je bui en
aan de mate van dwang, die er achter zit. Het
ligt ook aan je eigen vaardigheden en erva- ,
ring. Juist doordat de grens tussen werk en
niet-werk zo moeilijk te trekken is en het voor
vrouwen niet de gewoonte is hun werk als arbeid te zien, is het voor huisvrouwen en
onderzoek(st)ers een opgave duidelijk zicht te
krijgen op de verschillende aspekten van
huishoudelijk werk.
Desalniettemin iijn er kategorieen van werk
.aan te wijzen. Er blijken in Tuinzigt en Princenhage o~ereenkomstente,zijn: in beide wijken bestaan gelijksoortige ideeen over wat
huishoudelijk werk is; de invulling ervan
wijkt o p punten van elkaar af. In Tuinzigt
doen vrouwen bijvoorbeeld veel gedetailleerder verslag van hun bezigheden. Zeker waar
het gaat om schoonmaakachtige aktiviteiten.
Koken, boodschappen doen en kinderen ver.zorgen werden in Tuinzigt relatief vaker een
huishoudelijke taak genoemd. Breien en naaien is voor vele Princenhaagsevrouwen huishoudelijk werk, terwijl het in Tuinzigt als
viijetijdbesteding te boek staat:
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'Je huisvrouw zijn, betekent voor mij, ja, voor het
huis zorgen, voor de kinderen zorgen, voor het eten
zorgen. Dat alles een beetje reilt en zeilt. En de gezelligheid in huis, dat boort er ook bij, dat vind ik
eigenlijk het belangrijkste, daar moet de huisvrouw
dus voor zorgen. Als ze dat niet doet dan is het
koud en kil in huis, dan hebben de huisgenoten het
ook niet naar'hun zin. Nou, dat vind ik dus het
huisvrouw zijn. Meer eigenlijk niet'.
Huishoudelijke arbeid is moeilijk te traceren.
De grote verwevenheid van woon- en werkaktiviteiten werkt versluierend en de kwaliteit 'gezelligheid' dient als vergaarbak van
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ze echt wilt verpotten;ja, dat is we1 nodig, maar ik.
geloof toch dat dat weer anders is, want je bent niet
verplicht zoveel planten te nemen.'
Vrije tijdbesteding
Karakteristiek vdor de vrije tijd van hu
vrouwen is dat deze vaak plaits vindt in een
kort tijdsbestek, binnenshuis en in het algemeen onverwacht. Alleen bij vaste afspraken
is het mogelijk een langere periode vrije tijd
voor jezelf te hebben. Niet elke huisvrouw is
daartoe in staat. Grofweg kunnen twee typer
huisvrouwen aangewezen worden, a1 naar ge
lang hun rekreatiegedrag:
- buitenshuis matig tot zeer aktief 1 binnenshuis matig tot zeir aktief (vooralin Prin- ?%?
cenhage);- buitenshuis weinig tot matig aktief
nenshuis weinig tot matig aktief (vo
Tuinzigt).
Verschil in bezoek aan rekreatieplaatse
hangt in het algemeen samen met andere zaken zoals opleiding, gezinsfase en dergelijke.
Huisvrouwenmet oudere kinderen, met meer
kinderen, met een lagere opleiding, vrouwen
geboren in Breda, vrouwen die niet buitenshuis werken bezoeken minder rekreatieplaatsen. De fysieke afstand tot de plek speelt nauwelijks een rol van betekenis. Zeker voor de
vrouwen uit Princenhage is de hele stad in
principe ee-n gebigdpoor hun dagelijkse re'
kreatie+::::y:,T!,!.:&
us sen' de vrmwen uit ~ r i n c e n h g een Winzigt bestaan kleine verschillen in rekreatiepartners. De vrouwen uit Tuinzigt besteden
hun tiid buitenshuis meer met andere vrouwen, de vrouwen uit Princenhage meer alleen
,
of met hun echtgenoten. Er bestaan echter
grote verschillen tussen de rekreatie-aktiviteiten, sterk be'invloed door beschreven sociaalkulturele kenmerken van de twee wijken.
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Door het eenzame en herhalende karakter
van huishoudelijke arbeid heeft de huisvrouw
behoefte aan afwisseling. De grote mate
waarin wonen en werken voor de huisvrouw
verweven is, dwingt haar een gevoel van vrijheid in haar huis en woonomgeving te ervaren. Maar thuis is zij altijd beschikbaar. Voor
een huisvrouw is een scheidingnaar plaats,
tiid en aandacht. zoals voor buitenshuis werkenden tussen v&e tijd en beroepsarbeid bestaat, nauwelijks te rkasseren. ~ o c heeft
h een
huisvrouw veel vaker een zeker vrijheidsgevoel dan op het enkele 'moment voor haarzelf (intrinsieke vrijc tijd). Zij zelf maakt onderscheid naar sociale orientatie: vrije tijd
voor jezelf; vrije tijd als moeder; vrije tijd als
huisvrouw.
De eerste soort van vrije tijd heeft zij alleen
dan, als zij duidelijke afspraken maakt met
haar omgeving. Eigenlijk bestaat deze vrije
tijd voor jezelf alleen buiten het privkdomeln
en woonomgeving. Voor sommige vrouwen
heeft buitenshuis werken dan ook de kenmerken van 'vrije tijd voor jezelf. De andere twee
soorten vrije tijd worden meestal gevuld met
plezierige, maar verplichtebezigheden van
verzorgende of opvoedende aard. Spelletjes
met de kinderen, naaiwerk, koken en dergelij-

waar

kunnen even verplichtend zijn als werk.

ar huisvrouwen voor

'

E N M J TER

- schuldgevoelens;

VEER-BOS
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Van zeer belangrijke invloed op de vrije tijd

De betekenis van vrije tijd en de betekenis
van woonomgevmg voor vrije tijd voor huisvrou~eh'leidenwij af uit de diverserollen die
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1 . Vr& t$d ah ;fs?ae&r.
Hkrtoe w o d t ds vlrje tijd gerekend welke
met en voor de kinderen besteed wordt. Tijd
die met opvcledtundip of verzorgende aktivitaiten pvuld wordt, maar voor veel vronwen een rekreatief karaktes heeft. Voor een
deel wordt deze vrije tijd buiten de buurt
doorgebracht. Met name in de weekenden
trekken de gezinnen in Tuinzigt en Prmcen"nap erop uit om naar het bos of een evenement te gaan. Door de week besteden de
vsouwen overdag veel van deze tljd binnenshuis of in de tuin (op de plaats).
De direkte woonomgeving is slechts in zeer
beperkte mate een domein voor de rekreatieaktiviteiten van moeders en hun kinderen.
Princenhage biedt m dit opzicht meer mogelijkheden dan Tuinzigt. In Princenhage zijn
ook eigenschappen van de buurt genoemd d ~ e
bijdragen aan de rekreatieve waarde van de
direkte woonomgeving. Gezien de opvattingen over het moederschap in Tuinz~gtis het
begrijpelijk dat deze eigenschappen een andere betekenis hebben.
a. Groenvoorzieningen. De eigen tuin heeft
voor verschillende vrouwen in Princenhage
een bewustmakende rol gespeeld. Door te
zaaien, te planten en te verzorgen, hebben zij
zelf vaak voor het eerst kennis gemaakt met
'de natuur'. Zlj willen dit aan hun kinderen
doorgeven en zien vanuit hnn opvoedingsprincipe de buurt als verlengstuk van hun
huis. Groen waarvan geleerd kan worden
door ermee om te gaan is voor hen een noodzakelijk element in de woonomgeving. In
Tuinzigt heeft het groen in de buurt een kultureel karakter. Ook de eigen voortuinen zijn
zorgvuldig geharkt en beplant, vergelijkbaar
met de planten en ornamenten op de vensterbank. Groen is daar nauwelijks van belang
voor de vrije tijd als moeder.
b. Oud en nieuw. Oude gebouwen, parken of
plekken verlenen aan de nieuwbouw van
Princenhage diepte. Een monument in de
buurt biedt aanknopingspunten voor leerzame gesprekken. Aan de nieuwe wijk is enige
identiteit verleend door de aanwezigheidvan
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deae elementen in de oude dorpskern. In
Tuinzigt spelen oude gebouwen een heel andere rol. Zlj herbergen veelal de geschiedenis
van de vrouw zelf. Het onderhoud en herstel
van d a e gebouwen bn de toevoeging van
nieuwe elementen bevestigt voor de vrouwen
het belang van deze geschiedenis.
c. Womogeniteitlheterogeniteit.De bewonerssamenstelling heeft zowel in Tuinzlgt als in
Princenhage gevolgen voor de rekreatieve betekenis. In Princenhage zijn de aanwezigheid
van andere gezinnen met kleine kinderen en
de min of meer gelijkgestemdeideeen over
opvoeding van belang. Door deze overeenkomsten zijn er mogelijkheden in de buurt
ontstaan die bijdragen aan de vrije tijd als
moeder. Ook in Tuinzigt wordt de betekenis
van de buurt als rekreatie-domein bei'nvloed
door de mate van homogeniteit. In de delen
van de buurt waar de ideeen over de grens
privkpubliek overeenstemmen zijn er mogelijkheden om op straat met meer kinderen
en meer moeders samen tijd door te brengen.
2. Vrve tud voorjezelf.
Slechts zeer zelden heeft vrije tijd een op zichzelf staande (intrinsieke)betekenis. In en om
het huis hebben vrouwen vr~jwelnooit vrije
t ~ j dvoor zichzelf. Werk en kinderen zijn in
het priv&domein altijd aanwezig. De direkte
woonomgeving kan echter mogelijkheden
bieden waardoor de huisvrouw enige tijd
naar haar vrije keuze kan besteden.
a. Verkeersveiligheid. Als de kinderen buiten
spelen kan de huisvrouw tijd voor zichzelf reserveren. Onveilige verkeerssituatiesin de
buurt nopen haar echter regelmatig te gaan
kijken of zelfs voortdurend aanwezig te zijn.
Een veilige verkeerssituatiekan zekerheid
bieden die noodzakelijk is voor een rustig
doorgebracht uurtje.
b. Speelplekken. Ook speelplekken in de
buurt geven de ruimte zich eens even te onttrekken aan de kinderen. Speelplekken die tegehjk door groten en kleintjes gebruikt worden, worden als onveilig emraren. Speelplekken voor klein? kinderen dkver van de woning liggen, kunnen even
baar zijn en niet gebruik
eerder onrust dan rust voor de moeders opleveren.
. .
n*:,
c. Opvangmogelijkheden~.Het ;emit zij& ,.-/
.i

vormt een wezenlijk k o m p e n s m d elmerut
in rekreatie van huisvrouwen. Daarorn hebben andere ruimten dan de eigm woonomgeving per definitie een grote betekenis vmr
huisvrouwen. Vrouwm kunnen regelmatig
een ochtend of een middag weg, wanneer ze
hun kinderen ve~ligverzorgd waten. Institutioneel georganiseerdeopvang en met het
oog hierop geregelde schooltlJdenzijn mogelijkheden. Ook de onderlingehnlp van
huisvrouwen is genoemd. Met name In Prin.
cenhage funktioneert hier en daar een dergelijke kmderopvang. Ook hier speelt de
mate van homogeniteit in de buurt een grotc
rol. Vrouwen in Princenhage hechten een
grotere waarde aan intrinsieke rekreatie dan
de vrouwen m Tuinzigt.
d. Aktiviteiten tijdens de schooluren. Aan georganiseerdeaktiviteiten tijdens de schooluren en op niet a1 te grote afstand van de woning hebben verschillende vrouwen behoefte.
Voorzieningen die betaalbaar en bereikbaar
zijn zouden aan deze behoefte voldoen.
3. Vrije tijdals hulvrouw.
Vrije tijd als huisvrouw wordt vooral in de
noning en de woonomgeving doorgebracht.
De woonomgeving is voor de huisvrouw een
verlengstuk van het huis.
Gezelligheid en sfeer (verkaveling, bouwvorm, groen) en netheid (geen hondepoep,
geen vernielingen) in de buurt kunnen aansluiten bij het beeld dat de huisvrouw van
haar eigen huishouding heeft. Als huisvrouw
wordt de vrouw bij het boodschappen doen
het meest gekonfronteerd met de fysieke aspekten van de buurt. Een prettige wandeling
of een snelle fietstocht moeten tot de mogelijkheden behoren; ook het karakter van de
winkels kan bijdragen aan het vrije tijdgevoel
bij het boodschappen doen. Huisvrouwen
zijn sociaal geisoleerd. Kontakten met buurvrouwen moeten veelal tot zinvolle werkkontakten gerekend worden. Demate van homo~eniteitin de buurtsamenstellin~& de ontmoetingh~~elijkheden
k~nnenbijdra~en
aan het ontstaan van dergelijke kontakten.
.. HiTisvkonwen zijavoor hun rekreatie inder{ d a dfeitelijk afhankeliikvan de direkte
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De 'an&rzoeksmctk&
We noemden on$ o n d e m k kwatgzcereadm
akttegericht. h z e (en aadwe) moeilgke begrippen hcbben we tegenover de huisvrouw
niet gebruikt. Ook het begnp rekreatle kwam
ons bijna niet uit de mond. Het bleek ook al
heel snel dat rekreatie voor de vrouwen iets
was dat niets met hun dagelijhe leefwereld te
maken had. Begrippen als 'huisvrouw zijn' en
'vnje tijd' riepen veel op. Rekreatie bleek een
beleids-begrip dat in het onderzoek als door
ons opgezet geen relevant begrip was.
Wij zijn erg positief over het gebruik van een
kombinatie van onderzoeksmethoden. Hoewe1 een volgende keer nog meer aandacht aan
inhoudelijke en procesmatigeplanning besteed zou moeten worden, hebben we ons helangriikste
- " doe1we1 hereikt. Dat betrof het inzicht krijgen in de alledaagseleefwereld van
huisvrouwen. Rekreatie en wonen nemen
daarin een heel vanzelfsprekendeplaats in.
Maar we zijn er ons inziens we1 in geslaagd
belangrijke elementen ervan aan te geven.
Het gekombineerdegebruik van onderzoekstechnieken ten opzichte van eenzelfde objekt
heeft het voordeel dat daardoor tegelijkertijd
verschillende aspekten van de sociale werkelijkheid in beeld gebracht kunnen worden.
Zeker waar het hier ook om een 'huishoudkundig' sociale werkelijkheid gaat, lijkt ons
deze benadqring ook voor dit vakgebied zeer
bruikbaar. Het feit dat we in de huishoudkunde pretenderen met het alledaagse bezig
te zijn, maakt het noodzakelijk deze invalshoek ook als uitgangspunt voor onderzoek te
kiezen.
Ook de reakties van de vrouwen in het onderzoek waren vrijwel zonder uitzondering positief. In beide buurten werd de derde fase (de
groepsgesprekken)het meest positief beoordeeld en de enkkte het minst. Aan de andere

'in de eigen sfeer praat het gemakkelijker'.
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geld in de wijze waarop de stedelijke ruimte is geordend en de wijze waarop beleid
en planning zijn georganiseerd. Een totaal-visie op rekreatie en vrije tijd betekent
auiomatisch een integralevisie op rekreatie in planning en beleid. Rekreatiebeleid
is behalve ruimtelijk ook welzijnsbeleid.

en planning te baseren op het huidige gedrag en de huidige betekenis. Fundarnenteler is de visie die men hanteert op de
samenhangtussen maatschappelijkeontwikkeling en ruimtilijke orde. En dat is
per definitie een normatievevisie. Denk
maar aan de mate waarin men het beleid
een emancipatorischkarakter wil geven,

huizen meer het accent komen te liggen op
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vrouwen een verbetering van de rekreatierekte afhankelijkheid van huisvrouw
et kinderen van de gebouwd
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A. C. V A N 'T
Tuinzigt enerzijds en in Princenhage anderzijds.)
Een lage status van huishoudelijke arbeid en
van (huis)vrouwen, heeft tot gevolg dat
- vrouwen zich meer moeder dan huisvrouw
voelen;
- vrouwen zich vooral identificeren met en
aanpassen aan de levenswijze van de man;
- mannen uch niet verwaardigen de huishoudelijke arbeid tot hun dagelijkse (mede)verantwoordelijkheid te rekenen.
e konsekwenties hlervan komen ook in een
nderzoek naar rekreatie van huisvrouwen in
e direkte woonomgeving onontkoombaar
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1. Aan dit projekt werkten naast een rekreatieso-:.'
cioloog (Theo Beckers) drie huishoudkundigen
mee (Danielle Aldershoff, Alet van 't Eind en Marijke ter Veer-Bos)in de fase van de uitvoering en
verslaggeving van het onderzoek. De uiteindelijke
rapportage van het onderzoek is in twee verslagen
vastgelegd: deel I bevat een literatuurstudie,deel I1
de resultaten van het veldwerk (BECKERS,
ALDERSTER VEER-BOS
e.a., 1980, 1981).
HOFF,

er er uit lichten. De ene ervaring heeft te
en met de inhoud van het onderzoek, de

Literatuur
In de loop van het onderzoek werd het ons
steeds duidelijker hoe belangrijk de positie
vanvrouwen als verklarende faktor voor de
vrijetijdbesteding (of rekreatie) in de woonomgevingis. Dit terwijl we voor en tijdens het
veldwerk daaraan minder waarde hechtten.
De neiging om tijdens de verslaglegging hierop meer de nadruk te leggen dan als ant- I
woord op de probleemstelling nodig was, was
groot. We moesten dus een kompromis sluiten. Aan de ene kant wilden we een antwoord
geven op de probleemstelling van de RPD,
waarbij het vooral ging om aanbevelingen ten
aanzien van ruimtelijke oplossingen. Aan de
andere kant wilden we ook onze eigen (gegroeide) overtuiging dat het antwoord op rekreatieve problemen allereerst in de sociaalmaats~hai~elijke
sfeer gezocht moet worden
niet onder stoelen of banken steken. We hopen daarin geslaagd te zijn en bij de opdrachtgever het bewustzijn van deze kant van
de gesFelde problematiek vergroot te hebben.
Onze manier van werken, tenslotte, hebben
$j ij*a!le opiehten als een zee~positievebeleveniste~aren.Dewiize van samenwerking
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