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VOORWOORD

Voor dit eerste onderzoek van de afdeling Landbouwhuishoudkunde werd
advies en medewerking verkregen van velen in en buiten Wageningen.
Een woord van dank aan hen allen is hier op zijn plaats en in het bijzonder
aan Ir P. J. E. POST, die, als eerstemedewerkster aan de afdeling, deleiding had
bij het verzamelen en verwerken van de gegevens.
Ook aan de vele huisvrouwen, zonder wier hulp geen inlichtingen over de
gang van zaken in de huishouding te verkrijgen zou zijn geweest, moge hier
dank gebracht worden.

1. INLEIDING

1.1. Devoorraad
Het aanleggen van voorraden van geconserveerde levensmiddelen is van
oudsher een belangrijke taak van de huisvrouw op het platteland geweest. In
vroeger tijd was de zelfverzorging regel, niet alleen bij de agrarische bevolking
inengerezin,maar tevens bij hen dieop hetplatteland eenniet agrarisch beroep
uitoefenden. Van dit laatste getuigen nog de grote tuinen, die bij de oudere
woningen van burgemeesters, artsen, notarissen en onderwijzers op het platteland aanwezig zijn en de oudere pastorieën, die behalve met een tuin ook met
een koestal en een varkensstal uitgerust zijn.
Op de boerderijen in sommige streken van ons land was deze voorraadvorming zeer omvangrijk, omdat intern en extern personeel op de boerderij de
maaltijd gebruikte. De gemetselde spekkuipen, die men op de oudere boerderijen in de kelder aantreft herinneren aan de tijd waarin enige keren per jaar
geslacht werd en grote hoeveelheden spek en vlees in de pekel moesten worden
gezet.
In de literatuur over het leven op het platteland in de vorige eeuw wordt ons,
zij het dikwijls terloops, meegedeeld hoe de huisvrouw zich van haar taak, een
wintervoorraad tevormen, kweet (1) en vooral over de slacht (2) en de daarbij
in zwang zijnde gebruiken weten de auteurs allerlei bijzonderheden te verhalen
(3). De slachtvisites die in sommige streken van ons platteland gebruikelijk
waren worden ons in extenso geschilderd.
Geleidelijk aan is deze toestand veranderd. De zelfverzorging is teruggelopen
en op het platteland hebben zich leveranciers gevestigd die men er vroeger niet
vond: twee verschijnselen die samenhangen, die elkaar wederkerig stimuleren
en die hun oorzaak vinden in de veranderingen in het levenspatroon van de
plattelandsbevolking ten gevolge van de ontwikkeling van de techniek en de
ontsluiting van het platteland. Niet in alle delen van ons platteland hebben zich
dezewijzigingen in het levenspatroon in hetzelfde tempo voltrokken en evenmin
zijn de wijzigingen in de voorraadvorming overal op gelijke wijze verlopen.
Men mag echter in het algemeen aannemen dat de omvang van de voorraadvorming in dehuishouding in delaatste 50jaar isverminderd. In dietijd hebben
telkens nieuwe methoden van conserveren hun intree op het platteland gedaan.
Tot omstreeks de eeuwwisseling werd voor het conserveren van levensmidde-
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len in de huishouding op het platteland voornamelijk gebruik gemaakt van
zout, suiker,azijn enalcoholenvandebederfwerende stoffen uit houtrook: in
het algemeen dus van chemische middelen die de ontwikkeling van de microorganismen diehet bederf veroorzaken, voorkomen ofremmen.
Daarnaast werden levensmiddelen gedroogd.
Omstreeks 1900begoneenanderemethodevanconserverenterreintewinnen:
het „steriliseren" in het open waterbad, hetzij in conserveerglazen, die met
gummiring en deksel afgesloten worden en waarbij een klem tijdens deverhittinginhetwaterbadringendekselophunplaatshouden,hetzijinblikkenwaarop het deksel door felsen bevestigd wordt. Het gebruik van deze blikken is in
Nederlandnooitalgemeengeworden;hetconservereninglazen,indewandeling
wecken genaamd, naar denaam van defirma Weck, die alseen der eerste de
apparatuur in de handel bracht heeft zich echter snel verbreid, vooral in die
gezinnen waar men eenvoor dietijd moderne voeding voorstond. In deeerste
decenniavandezeeeuwtoenovervitaminennogweinigbekendwas,bestonder
weinigredenomdegewecktegroentenenvruchtenbijdeverseproducten achter
testellen.Ditfeitgevoegdbijdeindiejarennoggebrekkigevoorzieningvanhet
platteland metversegroentenenvruchtenenmetversvleeshadtengevolgedat
velegezinnenvoorradeninglasgeconserveerdelevensmiddelen aanlegden.Aanvankelijk geschiedde dit alleen bij de meest ontwikkelden, omstreeks de eerste
wereldoorlog algemener. Een goed gevuldekast of kelder met „weck" maakte
detrotsvandehuisvrouwuit.Uitdietijd dateerthetverschijnselvanhet„tegen
elkaar opwecken".In sommigedorpenwashetonder dehuisvrouwen, diezich
tot de eersten in het dorp rekenden, eenzaak van eer niet minder en liefst iets
meerindewecktehebbendan degenenmetwiemenzich,sociaalgezien,wilde
meten. Dit laatste geschiedde op de weckvisites, bezoeken die men bij elkaar
aflegde om eikaars inmaak te bewonderen. De werkelijke behoeften van het
gezinstondeninextremegevallennogslechtsineenververwijderd verbandmet
deomvangvandevoorraad.Dezeomvangwerdeerderbepaalddoordegrootte
vandetuin,dewelstand vandefamilie enhetdaarmede samenhangend sociaal
prestige. De voorraad was in kleine gezinnen voor jaren toereikend, ze werd
nooit geheel verbruikt, maar steeds op peil gehouden. Volgens mededelingen
uit de provincie Groningen kent men daar het vertonen van de weck tijdens
visitesnogbij dearbeidersvrouwen, terwijl hetbij deboeren verdwenenis.
Hoewel dus hetwecken ophet platteland in deletterlijke zinvan het woord
populairgewordenis,zijndaarnaastdeoudemethodenvaninmakeningebruik
gebleven.Menmaakt tot dehuidigedaginhetzoutin,mendroogt groentenen
fruit engedeelten vandeslacht.Terverklaringvanditverschijnsel kunnenverschillendedingen worden aangevoerd. Vergelijkt menhetweckenvan groenten
methetinmaken inhetzout, dan moetmenconstateren dat delaatstemethode
sneller tot het doel leidt en dat zij goedkoper is: aan materiaal heeft men er
slechts een Keulsepot, een plankje en een steen voor nodig. Deze beide feiten
hebbenerwellichttoegeleid,datmendeoudemethodeisblijvenaanhangen: in
de grote gezinnen wegens tijdbesparing, in definancieelminst draagkrachtige
gezinnen wegens degoedkoopte van demethode.
In enkele streken van ons land is men aan het wecken nog niet toe: zo in
Staphorst, waar men volgens mededelingen van een ter plaatse goed bekende
zegsvrouwpassindshetoprichten van dehuishoudschool in 1951 begintvruchten tewecken.
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1.2. Voedingswaarde
Bestond er omstreeks de eeuwwisseling over devraag, of het doelmatig was
voorraden van geconserveerde levensmiddelen aan te leggen geen meningsverschil, in de laatstejaren isvooral van de kant van devoedingsdeskundigen de
doelmatigheid van het conserveren van sommige levensmiddelen in twijfel
getrokken. Uit een oogpunt van voedingswaarde wordt het gebruik van in
hetzoutingemaakte groenten door dezedeskundigen ontraden: hettotaal ontbreken vanvitaminen en de slechteverteerbaarheid maken, dat dezegroenten,
met uitzondering van de zuurkool, voor demenselijke voeding weinig waarde
hebben.
Ookhet oordeel over hetregelmatig gebruikvan gewecktegroenten valt niet
onverdeeld gunstiguit. Hoewelhier smaak,verteerbaarheid en vitaminegehalte
bij eenzorgvuldigebehandeling grotendeels behouden blijven (4),isvolgensde
moderneinzichten het gebruik van versegroente onder alleomstandigheden te
verkiezen bovenhet gebruik van „weck". In deallerlaatste tijd isbovendien de
discussie over de doelmatigheid van het wecken van groenten en vlees in een
nieuw stadium gekomen door dekritiek, dievan dezijde vande bacteriologen
isuitgeoefend ophetz.g.„steriliseren"inhetopenwaterbad.Hetisbekend dat,
ondanks alle goede zorgen steeds een, zij het klein, gedeeltevan deinmaak in
conserveerglazen bederft. Deinhoud van deglazeniszelden steriel, doorgaans
echter welhoudbaar, omdat het aantal bacteriën, dat debehandeling overleeft,
gering is. Sporevormers worden bij het „steriliseren" in het open waterbad
echternietgedood.Deaërobebacteriënwordenbovendieninhun ontwikkeling
geremd door de bestaande luchtverdunning in het glas. In alle huishoudingen
treedt ook, zoals gezegd,vantijd tot tijd bederf van de weck op. Consumeren
van deze bedorven voedingsmiddelen, hetgeen een enkele maal geschiedt, kan
grote gevaren voor degezondheid opleveren, wanneer bederf optreedt door de
werkingvan de Clostridium Botulinum. Deze bacterieiseen sporenvormer die
bij het gebruikelijke „steriliseren" in het open waterbad niet vernietigd wordt,
indien het milieu niet uitgesproken zuur is (pH beneden 4,0). MOSSEL en van
SCHAIKwijzenineenrecentepublicatie(5)opdepotentiëleenreëlegevarenvan
het botulisme voor deNederlandse consument.
Diegevarendoenzichvoorbijhetconsumerenvanlichtbedorvengewecktenietzure spijzen zonder dat vóór het consumeren opnieuw verhitting heeft plaats
gehad. In de V.S. hebben zich gevallen van botulisme met dodelijke afloop
voorgedaan na het gebruik van gewecktegroenten. InNederland isgeenenkel
gevalmetzekerheid geconstateerd. WelhebbenzichookinNederland gevallen
van botulisme na het gebruik van geweckt vlees voorgedaan. Het botulismetoxineverliest door 10tot 15minuten koken hetziekte-verwekkend vermogen:
ditfeitverklaartwellichtwaaromzichin Nederlandgeengevallenvan botulisme
nahetgebruikvangroentenhebbenvoorgedaan. Gewecktegroentenwordenin
Nederland zelden ongekookt gebruikt, in de V.S.echter veelvuldig als salade.
Opgrondvaneenbacteriologisch onderzoek naar deefficiëntie vannieuwere
methoden van wecken komen deschrijvers tot deconclusie dat slechts hetsteriliserenindedrukpanbij120-121°Chet volkomen doden van sporenvormende bacteriën waarborgt en zij bevelen aan het wecken in het open waterbad,
althans voor groentenen vlees,te verlatenen over te gaan tot het conserveren
van dezeproducten in dedrukpan.
Eenonmiddellijke invoeringvandezemethode stuit opbezwaren inverband
metdeinNederlandgebruikelijkemethodevanconservereningroteweckglazen.
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Daarom bevelendeschrijvers aan bij hetconserveren inhet waterbad derichtlijnen, gegeven door het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad, stipt te
volgenendegewecktespijzen vóór deconsumptie steedstenminste 15 minuten
tekoken.
1.3. Het conserveren alselement inhethuishoudelijk beheer.
Ondanks dekritiek dieop degebruikelijke methoden vanconserveren isuitgeoefend, eenkritiekdieviavoorlichting enonderwijs velevandehuisvrouwen
heeftkunnenbereiken,gaatmenophetplattelanddoormethetweckenenveelal
ooknogmethetinmakenvangroenteninhetzout.Dehuisvrouwophetplatteland gaat daarbij van méér en andere overwegingen uit dan de voedingsdeskundigen.
Natuurlijk heeft ook zij een goede voeding van haar gezin op het oog; zij
dient daarbij tevens rekening te houden met de hulpbronnen die het gezin ter
beschikking staan: producten in natura, geld en arbeidskracht.
Producten in natura staan ter beschikking uit de tuin en uit het bedrijf. De
tuin levert gedurende de zomermaanden meer, in goede oogstjaren zelfs veel
meer op dan in dieperiodevoor het gezin nodigis.Een markt iser voor deze
overschotten, anders dan b.v. in England (6), niet te vinden. Men vindt het
zonde om deze overschotten niet te gebruiken en wel zonde in de letterlijke
betekenis van het woord. Het ongebruikt laten bederven van producten uit de
tuin wordt alsietsafkeurenswaardigs beschouwd. De overschotten uit de tuin,
diemen„voorniets",d.w.z.alleenvoordeeraantenkostegelegdearbeid heeft,
moetendaaromverwerktworden tot eenproduct dathoudbaar is.In gezinnen,
waarhetinkomen laagis,ofwaar mennogzozeerindeoudesfeer vandezelfverzorgingleeft datmenhetalweerzonde,afkeurenswaardig, vindt omonnodig
gelduittegeven,zietmendevoorraad alsmiddelomopeengoedkopewijzede
voeding wat kwaliteit en afwisseling betreft op eenzeker peil te houden. In de
winter, wanneer de verse groenten uit detuin op zijn, valt bij dit typevan gezinnen dekeusniettussen gekochteversegroenten ofgeconserveerde groenten,
maar tussen géén groenten ofgeconserveerde groenten.
Eensoortgelijke situatieiserindezegezinnenwatbetreft deslacht.Menvindt
hetteduur omgeregeld bij deslagertekopen. Deverzorgingmetdierlijk eiwit
is vermoedelijk beter wanneer er geslacht wordt, dan wanneer vlees gekocht
zouworden:hetisonwaarschijnlijk datmeneenbedrag,evengrootalsdewaardein geldvanvarkenofkoevoorditdoelzouuitgeven.EenstudievandeStichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande heeft trouwens aangetoond,
dat het zelf slachten eenniet onaanzienlijkfinancieelvoordeel oplevert(7).
Ookopanderewijzeisdeinmaakeenbelangrijk elementinhet huishoudelijk
beheervandeplattelandshuisvrouw.Tegelijkmetdevoorraadaanlevensmiddelenwordt eenzekerevoorraad aan arbeid aangelegd:in tijden vanziekteenin
tijden vangrotedrukteinhuishoudingenbedrijf kan dezevoorraad aan arbeid
aangesproken worden.
Opdewijzevanvoorraadvormingzijn behalverationeleoverwegingenechter
vermoedelijk ook andere factoren van invloed.
De smaak speelt eenzekererol:deinmaak behoort tot het voedingspatroon
waaraanmengewendisenerwordtingemaaktomdatmendeproductenlekker
vindt. Stamppotten metgedroogdeofgezouten groentenzijn b.v.ophetplatteland vanouds geliefde gerechten geweest en de stamppot van snijbonen met
witte bonen isin nog veel wijder kring populair, ondanks de gebreken, die er
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uit voedingsoogpunt aan kleven. Het vasthouden van de oude gewoonten van
de zelfverzorging, ook waar dit zuiver rationeel bekeken niet noodzakelijk is,
wortelt wellicht in de stijl van huishouden in sommige streken, een stijl die een
uitvloeisel is van de levensstijl.
Sprekende met huisvrouwen op het platteland kan men soms constateren dat
zij de inmaak beschouwen als een essentieel element in haar huishoudelijk beheer. Zij menen ernstig tekort te schieten en gemakzuchtig te zijn wanneer zij
tuin, inmaak en slacht aan de kant zouden doen. Zou men het wagen deze opvatting met rationele argumenten gewapend te bestrijden, dan is een deels op
rationele, deels op gevoelsargumenten berustende verdediging te verwachten.
„Ik hoop dat wij als plattelandsvrouwenbond als één man in de bres zullen
springen alser aan de huisslachting getornd zalworden", schrijft een inzendster
in de Plattelandsvrouw aan de schoolarts, die in hetzelfde blad gewaarschuwd
had tegen een teveel aan vet in de voeding en die daarbij de huisslachting genoemd had. Dezelfde instelling als ten opzichte van de slacht bestaat ten opzichte van het werk in de tuin.
1.4. Probleemstelling vanhet onderzoek
Over de omvang van de voorraadvorming door middel van de verschillende
vormen van conserveren en omtrent de overwegingen die de huisvrouwen er
in de verschillende streken van ons land toe brengen bepaalde methoden te
kiezen was weinig met zekerheid bekend. Het voor deze studie verrichte onderzoek naar het conserveren op het platteland is opgezet met het doel een beeld te
verschaffen van de situatie op het gebied van dit deel van de voorraadvorming
in verschillende streken van ons platteland, ten bate van hen die voorlichting en
onderwijs op dit terrein te geven hebben. Het kan ook van belang zijn voor hen
die nieuwe apparatuur en methoden voor het conserveren, hetzij in de particuliere huishouding, hetzij voor een aantal huishoudingen gezamenlijk willen invoeren. Het stichten van collectieve vriesinrichtingen en centrale verwerkingsinrichtingen issindsdebevrijding in onsland in allerleikringen besproken maar
slechts op één plaats door het initiatief van een particulier werkelijkheid geworden (8)nl. in Cothen, Utrecht, waar sinds 1952met succes eenvriesinrichting in
exploitatie is waar ruimten van 80tot 200 /te huur zijn.x)
Gegevens over de methoden die een houdbaar product waarborgen bij een
zo goed mogelijk behoud van voedingswaarde, smaak, kleur en consistentie
staan aan hen,diezichmet devoorlichting op ditterrein bezighouden uit andere
bron ter beschikking (9).
Daarom zijn bij dit onderzoek over het conserveren van levensmiddelen op
het platteland deze laatste aspecten terzijde gelaten. De aandacht werd geconcentreerd op de volgende problemen:
1.4.1. Er werd een onderzoek ingesteld naar de omvang en aard van de voorraad levensmiddelen die op de verschillende, hierboven besproken manieren
geconserveerd worden, alsmede naar de wijze van gebruik van de aldus aangelegde voorraad. Deze gegevens zijn van belang voor de beantwoording van
de vraag of de voorraadvorming een goedevoedingstoestand in het plattelandsgezin bevordert dan wel belemmert.
1.4.2. Er werd een onderzoek ingesteld naar de methoden die bij het conserveren in het waterbad, het z.g. „wecken" gevolgd worden, naar het materiaal
x

) In het laatstejaar is het aantal collectieve vriesinrichtingen tot 8 gestegen.
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waarmee gewerkt wordt, naar de beschikbare werkruimten en naar de kosten
van het wecken.
1.4.3. Er is getracht inzicht te verkrijgen in de omstandigheden die de samenstelling van de voorraad beïnvloeden en in demotieven diede huisvrouw bij het
samenstellen van die voorraad leiden. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de oudere vormen van inmaken.
1.4.4. Er zijn gegevens verzameld over de wijze waarop de huisvrouw haar
kennis van het conserveren verkrijgt en in hoeverre zij gebruik maakt van de
mogelijkheden die haar ten dienste staan om die kennis uit te breiden.
2. OPZET VAN HET ONDERZOEK

2.1. Eerste oriëntatie
Teneinde een eerste oriëntatie in de vraagstukken te verkrijgen die zich bij
het conserveren en bewaren op het platteland voordoen, werd de medewerking gezocht van een aantal huisvrouwen, die bereid zouden zijn geregeld inlichtingen te verschaffen over hetgeen er in haar huishouding ingemaakt en
verbruikt werd. Deze groep werd gevonden door de hulp van de organisaties
van boerinnen en plattelandsvrouwen. Een groep van 33 huisvrouwen, in het
vervolg groep A tenoemen, werd bereid gevonden om gedurende eenjaar wekelijks verslag uit te brengen van productie, consumptie en eventueel bederf van
haar voorraden aan conserven.
Zo kon de gang van zaken bij de inmaak in deze 33 gezinnen geheel geregistreerd worden. In de loop van hetjaar werd devoorraad, die aan de aanvang
van deproef gemerktwas,geregistreerd entevenswerd nauwkeurig opgenomen,
wat aan materiaal aanwezig was en hoe dewerkruimte was ingericht.
Een overzicht van de samenstelling van groep A vindt men in bijlage I. Een
woord van grote dank aan de medewerkende huisvrouwen is hier op zijn plaats.
2.2. Microbiologisch onderzoek
Dank zij de bereidwilligheid van groep A was het mogelijk uit alle huishoudingen enkele conserveerglazen met inhoud te verkrijgen voor een microbiologisch onderzoek.
2.3. Onderzoek in 10 plattelandsgemeenten
Om een algemeen overzicht te verkrijgen van de situatie ten aanzien van
de voorraadvorming in verschillende streken van het Nederlandse platteland
werd een mondelinge enquête ingesteld in 10 gemeenten van het Nederlandse
platteland met een agrarisch karakter. Deze gemeenten werden gekozen in
streken metverschillendetypen vanlandbouwbedrijven, doch zodat zij tezamen
een zo volledig mogelijk beeld zouden geven van het Nederlandse platteland.
Omtrent de keuze van de gemeenten en van de gezinnen worden nadere mededelingen gedaan in hoofdstuk 3. De gezinnen werden door enquêtrices bezocht. In de helft van de gemeenten traden groepen oudere leerlingen van de
opleidingen voor de acte N XIX als enquêtrice op. Zij werden tevoren door de
medewerksters van de afdeling Landbouwhuishoudkunde geïnstrueerd. In de
overige gemeenten werd de enquête uitgevoerd door medewerksters van de
afdeling Landbouwhuishoudkunde envoor eenklein deeldoor enkele studenten.
De daarbij gebruikte vragenlijst is opgenomen als bijlageIII.Over het algemeen werden de gevraagde inlichtingen met de grootste bereidwilligheid ver-
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strekt.Inde 10gemeentenwerdentelkens omstreeks200huisvrouwen bezocht,
intotaalkonden 1964enquêteformulieren voordeverwerking gebruiktworden.
Deze 1964huisvrouwen vormen tezamen groepB.
In elke gemeente werden door de medewerksters aan het onderzoek een
aantal gegevens over plaatselijke omstandigheden verzameld.
2.4. Stadenplatteland
In samenwerking met de Nederlandse Huishoudraad werd een enquête gehouden naar de gewoonten op het gebied van het conserveren in 800 Nederlandse gezinnen waarvan de huisvrouwen deel uitmaken van twee informatiegroepen van de Huishoudraad. Deze informatiegroepen vormen naar de kenmerken vanwoonplaats, gezinsgrootte, levensbeschouwing, beroep en bedrijfsgroep van de kostwinner een representatieve steekproef van het geheel der
Nederlandse huisvrouwen, zij worden door de Nederlandse Huishoudraad bij
voorkomende gelegenheden ingeschakeld om onderzoek te doen naar verbruikerswensen enverbruiksgewoonten. Voor dit onderzoek werden tweevan deze
groepen schriftelijk geënquêteerd, zij vormen tezamen groep C. De verkregen
gegevenswerden op hetbureau van deNederlandse Huishoudraad verwerkt.1)
3. KEUZEENSAMENSTELLING VANGROEP B

3.1. Keuzevan de10 gemeenten
Bij de aanvang van het onderzoek kwam vast te staan dat een enquête van
een steekproef van 2000 huisvrouwen een representatief beeld van de conserverings-enbewaringsmethoden van deNederlandse huisvrouw ten plattelande
verwachtmochtworden.
Bij de keuze van de gemeenten werden slechts die plaatsen aan nadere beschouwing onderworpen, waarvan het percentage agrariërs de40% benaderde
of overschreed. Alsinwoneraantal werd een streefgetal van 4000 aangenomen.
7/at betreft de beroepsindeling werd geen selectie toegepast, zodat niet opzettelijk naarrepresentativiteitgestreefd werd.Voordeteenquêterengemeenten
werden door desecretarieën lijsten samengesteld door van dewijkindeling van
deburgerlijke stand elk 3e,4eof5eadrestenemen,afhankelijk van devereiste
tussensprong,noodzakelijk omhetvereisteaantal(200)tehalen.
Maatschappelijk onaangepaste gezinnen werden geheel buiten beschouwing
gelaten.
3.2 Verantwoording van dekeuzeder10gemeenten
Voor vijf van detien gemeenten werd de keuzebepaald door hetbesluit, de
vijf opleidingsscholen voor Landbouwhuishoudleraressen in het onderzoek te
betrekken.Methetoogopeenvlotteafwikkeling vandeenquêtewarengemeenten opzo gering mogelijke afstand van de scholen noodzakelijk.
Door middel van het Centraal Bureau voor de Statistiek werden gegevens
verzameld omtrent de gemeenten in de buurt van de vijf opleidingsscholen.
Voor de opleidingsschool in Drachten kwamen de gemeenten Smallingerland
enOpsterlandinaanmerking.Drachten ligtinhetzuidelijk deelvandegemeente Smallingerland, zodat er wat de afstand betreft, geen bepaalde voorkeur
bestond.DekeuzevielopSmallingerlandenwelopwijk4(wijkindelingvolgens
*) Voor de samenstelling van deze informatiegroepen en voor de vragenlijst zie bijlagen
HaenIIb.
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dewoningtellingvanhetC.B.S.),omdathetpercentageagrariërsingeenenkele
wijk van Opsterland dezelfde gunstigeverhouding vertoonde alsin Smallingerland. Deindelingnaar godsdienstige gezindten was:Ned.Herv. 35,9%,Geref.
36%, R.K. 0,8%. Geënquêteerd werd in Oudega, dat 2112 inwoners telt en
in Boornbergummet 1696inwoners.
Voor de opleidingsschool Nieuw-Rollecate in Deventer kwamen voor de
enquêteinaanmerkingdegemeentenVoorstenDiepenveen.DegemeenteBathmenwerdbuitenbeschouwinggelatenwegenseenonlangsterplaatse gehouden
onderzoek van de afdeling Sociologie en Sociografie van de Landbouwhogeschool.DegemeenteVoorstbleekeengrootaantalforenzen teherbergen,zodat
dezeevenminvoor eenenquêtegeschikt geachtwerd.Tenslottewerdhetoostelijk deelvan de gemeente Diepenveen, wijk 1oost, 3145inwoners, uitgezocht,
daar indezewijk het aantal agrariërs het hoogst lag.Indelingnaar godsdienst:
R.K. 35,4%,Ned.Herv. 54,4%enGeref.2%.
Voordeopleidingsschool tePosterholt kwameninaanmerkingdegemeenten
Echt, Montfort en Posterholt, Herkenbosch en Melick of Vlodrop. Echt, HerkenboschenMelickblekenechterwatdeafstand betreft bezwaaropteleveren.
DaarPosterholt(2526inwoners)enMontfort(1176inwoners)eensterkagrarisch
karakter hadden, werd besloten deze beide gemeenten in het onderzoek tebetrekken. Het feit, dat Posterholt eengrensgemeente iswerd in dit verband niet
vandoorslaggevendebetekenis geacht.Posterholt isvoor 99,3% R.K.
In de buurt van de opleidingsschool te Bergen kwamen degemeenten Koedijk en Warmenhuizen het meest in aanmerking, omdat in dezebeide plaatsen
hetpercentageagrariërsbovende40%lag.IndegemeentenEgmondenSchoorl
wasditpercentage telaag. DegemeenteWarmenhuizen telde eentehoogpercentage Rooms Katholieken, hetgeen de representativiteit t.o.v. de gezindten
van de gehele steekproef zou benadelen. De gemeente Koedijk kwam tenslotte het meest in aanmerking. Het feit, dat deze plaats eenvrij intensieve stadsinvloed vanAlkmaar ondergaat,werdniet vanzogrootbelanggeacht, omdat zoals uit de proefenquête bleek- het bezit van een eigen tuin hiermedegee
verband houdt.Aantal inwoners 2099;indeling naar godsdienstige gezindten:
R.K. 35,2%, Ned. Herv. 31%, Geref.2,7%.
Voor deopleidingsschool teZetten warendegemeenten Heteren enValburg
demeestaangewezenplaatsen.DegemeenteValburgisintweewijken gesplitst,
waarbij dewijkdiehetmeestinaanmerkingkwam,tevervanZettenaflag.Ook
het inwoneraantal wastelaag (1698).Degemeente Heteren kon in zijn geheel
in het onderzoek betrokken worden en bleek ook t.o.v. de indeling naar gezindten geschikt tezijn: R.K. 57%,Ned.Herv.37,1% enGeref.5,4% aantal
inwoners:4352.
Tenopzichtevan devijf overigegemeentenwerdcontact opgenomen met de
afdeling Sociologie en Sociografie van deLandbouwhogeschool. In aanvulling
op de vijf door de opleidingsscholen geënquêteerde gemeenten, werd besloten
een gemeente op de Groninger klei te kiezen, waarvoor Uithuizen (4744 inwoners) uitgezocht werd. Godsdienstige gezindten: Ned. Herv. 39%, Geref.
26,7%, R.K. 15,5%.
VoorDrentewerd aanbevolen nieteengemeenteopdezandgrond tenemen,
maar eenveenkolonie. DeGroninger veenkolonies (Oude-Pekela, Wildervank)
werden verworpen, omdat deze plaatsen al in vrij sterke mate op de industrie
zijn overgeschakeld. In Drente viel de keus op Emmercompascuum (4114inwoners) in degemeenteEmmen.
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Ook een gemeente op de weidegronden van Utrecht of Zuid-Holland mocht
nietontbreken. Geadviseerd werd Stolwijk tenemen,alszijnde eennogvrij sterk
geïsoleerde plattelandsgemeente. Het inwonersaantal benaderde het streefgetal
niet ten volle, 2845 inwoners, doch ditwerdindit geval niet als een belangrijk
bezwaar gezien.Samenstellingnaargodsdienstigegezindten:Ned.Herv. 83,6%,
Geref. 7,6%, R.K. 0,7%.
In Noord Brabant kwamen na nader onderzoek degemeentenOost-,West- en
Middelbeers, Asten en Deurne in aanmerking. De eerste gemeente bleek echter
te klein te zijn. Aangezien het wenselijk was nog een veenkolonie in het onderzoek op te nemen, viel de keuze op wijk 2van de gemeente Deurne. Deze wijk
kwam het streefgetal het meest nabij en was ook als plattelandsgemeente geschikt. 96,6% van de bevolking is R.K. Aantal inwoners 3319.
Tenslotte werd een gemeente op het lössgebied van Zuid-Limburg voor het
onderzoek uitgezocht. Hierbij moest rekening gehouden worden met de invloeden van de mijnindustrie, waardoor vele dorpen hun typisch agrarisch
karakter verloren. Besloten werd Gronsveld (2363inwoners) en St. Geertruid
(1090 inwoners)teenquêteren,daarindezedorpen de invloed van de mijnindustrienog zeer gering is.
3.3. Representativiteit vande steekproef
Enige controle op de representativiteit van de steekproef kan worden verkregen door de samenstelling naar verschillende criteria beoordeeld, te vergelijken met de samenstelling van het Nederlandse volk als geheel naar dezelfde
criteria beoordeeld.
IntabelIwordt desamenstellingvandegroepnaar degodsdienstige gezindten
vergeleken met de samenstelling naar gezindte van het Nederlandse volk bij de
volkstelling in 1947.
Deindelingnaar godsdienstigegezindtenbleekvoorhettotaalaantal geënquêteerden (1964) als volgt:
TABEL I
Godsdienstige gezindten

Rooms Katholieken
Ned. Hervormden
Gereformeerden
Overige gezindten
Buitenkerkelijken
Geen opgave . .
Totaal

Groep B naargodsdienstige gezindte
Aantal geënquêteerde
huisvrouwen

837
714
194
27
140
52
1964

Percentage

42,6
36,4
9,9
1,4
7,1
2,6
100

Geheel N e d e r l a n d
volkstelling '47

38,5
31,1
9,7
3,7
17,0
100

Er is een bevredigende mate van overeenstemming in deze cijfers. Naar verhouding zijn de Rooms Katholieken en Hervormden iets sterker, de leden van
kleine kerkgenootschappen en de buitenkerkelijken iets zwakker vertegenwoordigd, dan in de Nederlandse bevolking als geheel, hetgeen echter voor het
platteland verklaarbaar is.
Tabel II geeft de gemiddelde gezinsgrootte weer voor de gehele steekproef en
van de groepen geënquêteerde gezinnen in elke gemeente.
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Degemiddeldegezinsgroottepergemeente

TABEL II

Gemiddelde gezinsgrootte

Gemeente

5,2
3,8
6,0
6,0
4,5
4,8
4,2
5,1
6,7
4,1
5,0

Smallingerland . . . .
Uithuizen
Montfort-Posterholt .
Heteren
Emmercompascuum . .
Diepenveen
Stolwijk
Gronsveld-St.Geertruid
Deurne
Koedijk
Totalesteekproef . . .

DemeestevandezegemiddeldenliggenverbovendegemiddeldeNederlandse
gezinsgrootte, die berekend uit de gegevens van de volkstelling 1947 3,45 bebedraagt. Ook dit isverklaarbaar omdat op het platteland de gezinnen in het
algemeen groter zijn dan in de steden. Ook in Tabel III, die de verdeling van
de grootte van de gezinnen van de geënquêteerde huisvrouwen geeft naast de
cijfers uit devolkstelling 1947voor heelNederland komt dit tot uiting.
De gezinsgrootte isberekend naar deindekost zijnde gezinsleden.
TABEL III Gezinsgrootte ingroep B vergeleken met degezinsgrootte in Nederland
Dagelijkse maaltijd voor

Totaal

1-2 personen

289
670
539
264
189
13
1964

5-6 personen
7-8 personen
9 en meer personen . .
geen opgave
totaal

Percentage
14,7
34,1
27,4
13,4
9,6
0,7
100

Volkstelling
Ned. 1947
31,8
39,6
18,5
10,1
100

VolledigheidshalvevolgenintabelIVenVoverzichtenvan de samenstelling
van de steekproef ingedeeld naar de leeftijd van de huisvrouwen en naar de
beroepsgroep van het hoofd van het gezin.
TABEL IV

Groep B naar deleeftijdvande huisvrouwen

Leeftijdsgroep van de huisvrouw
tot en met 30jaar
31t/m 40jaar . .
41 t/m 50jaar . .
51t/m 60jaar . .
ouder dan 60jaar.
geen opgave . . .
totaal

Totaal

Percentage

278
523
513
391
249
10

14,2
26,6
26,1
19,9
12,7
0,5

1964

100
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Groep B naar de beroepen

TABEL V
Beroepsgroep

Totaal

Percentage

431

landbouwers 0-10ha \
:

Ï Ü Ï
landbouwers
50-100haI
landarbeiders
overigearbeiders
middenstand
intellectuelen en gegoeden
overigen
geen opgave

148
46
6
210
429
503
69
46
76

646

22,6
7,5
2,3
0,3

32,2

10,7
21,8

25,6
3,5
2,3
3,8

Hoeweldeberoepsgroepen willekeurigzijn samengesteld wordtdegroepvan
dekleinerelandbouwers vrij goed in desteekproef vertegenwoordigd. Het percentage landarbeiders is ietwatlaag,aangezien degroepder ongehuwde landarbeiders buiten het onderzoek bleef.
TenslotteisintabelVIvergelekendeverdelingvande boerenbedrijven naar
degrootte in de steekproef enin Nederland, de laatste gegevens berekend uit
cijfers vandestatistiekvandebedrijfsgrootte en de eigendomsverhoudingen in
de landbouw 1948.
TABEL VI
Boerenbedrijven uit groep B naar de bedrijfsgrootte vergelekenmet de bedrijfsgroottein de
Nederlandse landbouw
Groottev.h.bedrijf
0-10 ha
10-20 ha
20-50 ha
50-100ha

Totaal
431
148
46
6

Percentage
68,4
23,4
7,3
0,9

Percentagein
Ned. 1948 *)
68,1
20,1
10,8
1,0

*) Percentage berekend over de bedrijven boven 1ha.

De overeenkomst in deze beide laatste cijferreeksen is zeer bevredigend en
rechtvaardigt deconclusiedat groepBrepresentatief geacht magworden voor
het Nederlandse platteland. Degegevensverkregen uit deenquêtevangroepB
staandan ookinhetverslagvandit onderzoekcentraal,maarzijzullen telkens
vergeleken enaangevuld worden door gegevensverkregenuit groepAengroep
C.
3.4. Hetsamenstellen van de vragenlijst
Uitdegegevens,diedewekelijkserapportenvandegroepder33huisvrouwen
onsverschaften endaarnaastuitdegeraadpleegdelectuur,werdeen standaardmethode voor het inmaken van groenten, vruchten en vlees opgesteld. Bovendien werd hierbij het advies van het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad
ingewonnen.
Ten aanzien van het sociografisch gedeelte werd de afdeling Sociologie en
Sociografiegeraadpleegd,waarbijo.a.gegevensomtrentindelingnaar kerkelijke
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gezindten, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte en verenigingsleven werden verkregen.
Het enquêteformulier, dat als bijlage III is opgenomen, valt uiteen in de
volgendedelen:
A. Algemeneinleiding
Hierin worden vooral dewerkomstandigheden behandeld.
B. Methoden voor het inmaken van groenten
C. Methoden voor het inmaken van vruchten
D. Methoden voor het inmaken vanvlees
E. Bewaring en consumptie
F. Sociologische gegevens
Daardeverwerkingzouplaatshebbenvolgensdesemi-automatischemethode,
moest hiermedebij het opstellen van devragenlijst rekeninggehouden worden.
Hetmogelijk aantalteverwerken vragenwashierdoor immersaan eenbepaald
maximumgebonden.Naopstellingvanhetenquêteformulierwerdereenaantal
vermenigvuldigd voor de proefenquête.
Deze enquête werd gehouden in de omstreken van Wageningen en Ede; de
geënquêteerden waren allen lid van een vrouwenorganisatie, zodat er dus van
sterke selectiebij dit proefonderzoek sprakewas.Uit dezeproefenquête bleek,
dat devolgordevan devragen- desociografische stonden voorop- aanleiding
tot moeihjkheden gaf en dat de vraagstelling in sommige gevallen niet exact
genoegwas.
Metdegewijzigde formulieren werd opnieuw eenproefenquêtegehouden die
bevredigend verliep,zodat met hetenquêteren der gemeenten eenaanvang kon
worden genomen. De gegevens omtrent bedrijfsgrootte werden om tactische
redenen niet rechtstreeks aan de betrokkenen gevraagd, zij kwamen via de
Land- en Tuinbouwinventarisatielijsten van het Centraal Bureau voor de Statistiek in ons bezit.
Aan de Burgemeester van de gemeenten werd verzocht door middel van de
pers enigebekendheid aan het onderzoek te geven, zodat de huisvrouwen niet
geheelonvoorbereid zoudenzijn opdekomstvaneenenquêtrice.
In BijlageIVzijn devoornaamsteuitkomsten vandeenquêtevandegroepen
B enC,voorzoverdieingetallenkondenwordenuitgedrukt, weergegeven.
4 . OMVANG EN AARD VAN DE VOORRAAD GECONSERVEERDE LEVENSMIDDELEN,
ENKELE GEGEVENS OVER HET GEBRUIK

4.1. Activiteitophetgebied van conserveren
In de inleiding werd er op gewezen dat van ouds op het platteland voorraden voor dewinter werden aangelegd. Uit deenquête in groep Bisgebleken
datdehuisvrouwen ophetplatteland,althanswatgroentenenvruchten betreft,
in grote meerderheid deze gewoonte trouw zijn gebleven. Het verwerken van
de eigen slacht heeft in sommige streken van ons land nog een aanzienlijke
omvang,eldersdoetmenhetweinigofslechtssporadisch.
In tabel VIIvindt meneenoverzicht van het aantal huisvrouwen die groenten, vruchten of slachtproducten conserveren.
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TABEL VII
Percentages van degezinnen dieconserveren, ingroep B,onderscheiden naar woonplaatsenaard
vande conserven
Gemeente
Smallingerland . . . .
Uithuizen
Emmen
Diepenveen
Heteren
Stolwijk
Koedijk
Deurne
Montfort/Posterholt .
Gronsveld/St. Geertruid
Totaal Groep B . . . .

Conserveren
van groenten
of vruchten

Conserveren
van groenten
inweek

Conserveren
van vruchten
in weck

Conserveren
van slachtprod.
in weck

87,3
90,5
96,0
96,9
100,0
92,0
73,1
95,0
97,4
90,9

84,8
89,1
95,5
93,8
97,8
86,1
61,8
94,5
95,4
83,8

81,2
75,7
92,5
89,7
96,2
85,1
60,8
94,0
97,4
90,4

14,7
19,8
40,0
37,9
75,1
24,9
2,2
71,5
77,4
63,1

92,1

88,4

86,4

42,7

Slechts één van de gemeenten wijkt, wat betreft de gewoonten om groenten
en vruchten te conserveren belangrijk van de overige af, nl. Koedijk. De gewoonte om teslachten neemt in de onderzochte groep af van zuid naar noord
en van oost naar west. In de streken waar het gemengde bedrijf de overhand
heeft slacht men in meer gezinnen dan in de streken met zuivere veeteelt of
akkerbouwbedrijven.
In tabel VIII vindt men ter vergelijking decijfers dieuit groep C werden verkregen.
TABEL VIII
Aantal huisvrouwen dat inmaakt, in de grote steden, de kleine stedenen op hetplattelandin
percentages van het tot aal in elke groep
Conserveren van
groenten

Conserveren van
vruchten

Conserveren van
slachtproducten

platteland

29
59
72

40
70
82

4
11
20

totaal groep C . . . .

50

60

10

Woonplaats
grote stad

Bij het vergelijken van de cijfers van tabel VII en tabel VIII moet bedacht
'worden dat de categorie huisvrouwen op het platteland in groep C woont in
gemeenten met minder dan 10.000inwoners, dus niet uitsluitend in overwegend
agrarische gemeenten als in groep B. Dit verklaart de verschillen die er bij de
algemene overeenkomst in grote lijnen bestaan.
4.2. Herkomst vangroenten en vruchten
Bij de enquête van groep B werd de vraag gesteld naar de herkomst van
de geconserveerde groenten en vruchten. Bij de opzet van het onderzoek werd
verondersteld, dat de aanwezigheid van een eigen moestuin een belangrijke
factor bij deinmaak zouzijn. Ditvermoeden werd door decijfers bevestigd:van
de 1736huisvrouwen uit groep B,diegroenten inmaken, gaf 93% op groenten
uit eigen tuin te verwerken. Wel wordt er door een aantal huisvrouwen die uit
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haar eigen tuin inmaken groenten bijgekocht: 25% van de bovengenoemde
1736 huisvrouwen gaf op gekochte groenten te verwerken. Ook in groep C
weckt90% van de plattelandsvrouwen groenten uit eigen en andermans tuin,
27% koopt groenten voor de weck.
Voor de inmaak van fruit wordt naar verhouding tot de groenten meer gekocht. 1697 huisvrouwen in groep B gaven op vruchten in te maken, van hen
verwerkt 71% eigen fruit en 56% koopt vruchten voor de inmaak. In groep C
zijn deze cijfers voor de plattelandsgezinnen resp. 66% en 68%. Vooral in twee
gemeenten in het noorden:Emmen en Smallingerland kopen grote percentages
huisvrouwen vruchten voor de inmaak: respectievelijk 8 1 % en 78%. In die
streken verbouwt men weinig fruit en het glaasje weck als avonddrank voor
bezoeksters is er zeer populair!
4.3. Herkomst vande slachtproducten
De herkomst van het vlees dat voor de wintervoorraad verwerkt wordt is
in hoofdzaak het eigen bedrijf, althans het eigen gemeste dier: bij de arbeiders
is van een werkelijk bedrijf niet altijd sprake. Toch verwerkt nog een vrij aanzienlijk aantal huisvrouwen die wat het beroep van haar man betreft niet tot de
agrarische bevolking behoort, slachtproducten en gewoonlijk een heel varken,
vooral in die streken waar ook de boerenbevolking in grote meerderheid slacht.
Het totaal aantal vrouwen dat opgaf geregeld producten van eigen slacht te
verwerken was 838. Zij laten zich naar de beroepen van de kostwinner van het
gezin als volgt indelen:
boerinnen
vrouwen van arbeiders
vrouwen van middenstanders
vrouwen van intellectuelen
vrouwen van andere beroepsbeoefenaren . . . .

431
213
132
14
48

In verreweg de meeste gevallen waar geslacht wordt, wordt varkensvlees
verwerkt. Daarnaast wordt, hoewel minder frequent, hier en daar een koe geslacht, dikwijls tezamen met familie of buren. Van de 838 huisvrouwen, die
opgaven slachtproducten te verwerken, slacht 90% een varken en 10% verwerkt rundvlees. Sommige gezinnen slachten ook kalveren, pluimvee of wecken
producten van de jacht.
Alleen in Diepenveen heeft het slachten van runderen een aanzienlijk grotere
omvang dan het gemiddelde in groep B.Bijna de helft van de gezinnen die daar
slachten, nl. 49% geeft op rundvlees te verwerken. Hoofdzakelijk betreft het
hier de slacht in boerengezinnen.
4.4. Omvang vande inmaak
De omvang van de inmaak loopt, zoals vermoed kon worden, in de verschillende streken zeeruiteen. Dit bleek alaanstonds bij het oriënterende onderzoek in groep A. Aan de huisvrouwen uit deze groep werd gevraagd het aantal
weckflessen op te geven, dat in hun bezit was, teneinde reeds bij het begin van
het onderzoek een indruk van de orde van grootte van de weck te krijgen. Dit
aantal varieertingroep Avan 37tot 382.Daarmee isechter noggeenindruk van
de jaarlijkse productie aan in glas geconserveerde levensmiddelen verkregen.
De jaarlijkse productie is niet altijd gelijk aan de capaciteit van de voorraad
weckglazen.
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Hoewel het regelisdat men ongeveer gebruikt wat men inmaakt, vooral daar
waar het aantal glazen dat men bezit niet overmatig groot is, komen er ook gevallen voor waar dejaarlijkse productie een groter aantal liters omvat dan de
totale inhoud van de weckflessen samen. Er zijn huishoudingen waar het hele
jaar nauwelijks éénweckflesleegstaat.In dezomer stopt men allesvol groenten,
tegen het najaar maakt men ruimte voor de slacht en tegen het voorjaar vult
men alles wat leegkomt met appelmoes van de appels,diemen niet langer goed
kan houden. Een voorbeeld van een dergelijk beheer werd aangetroffen bij één
van de huisvrouwen in groep A.
Er is echter ook een geheel andere manier van bevoorrading mogelijk. Wanneer de voorraad van weckflessen en de bergruimte het toelaat, is het mogelijk
voorraden van het ene jaar in het andere over te laten staan. Men kan dan in
de jaren die voor bepaalde producten uit tuin of boomgaard gunstig zijn een
grote voorraad van deze producten aanleggen. Wordt deze vorm van voorraadvorming gekozen dan is de productie in sommigejaren groter dan de consumptie en een extra voorraad weckflessen dient om de schommelingen van het ene
jaar op het andere op te vangen. Bij deze wijze van beheer kan men een rijk
gevarieerde voorraad van in glas geconserveerde producten aantreffen; het
assortiment wordt met grote zorg samengesteld, de inmaak is hier tot een kunst
geworden. Een voorbeeld van een op deze wijze gevoerd beheer troffen wij aan
bij een andere huisvrouw in groep A.
De bevoorrading voor meer dan eenjaar kan tot excessen leiden.
Zo werd bij één van de huisvrouwen uit groep B, die een gezin van twee
personen te verzorgen had een voorraad geconserveerde groenten aangetroffen
van veelmeer dan 30/groenten en fruit per persoon. Dezevoorraad werd nooit
opgebruikt, maar welvoortdurend aangevuld, „omdat het zo mooi stond in de
kast".
Dit isechter zoals uit decijfers blijkt eenuitzondering en men mag aannemen
dat de jaarlijkse productie in het algemeen ongeveer gelijk is aan hetgeen men
in de loop van het jaar gebruikt. Daarom werd aan de huisvrouwen van groep
B gevraagd, op te geven hoeveel liters groenten, vruchten en vlees zij jaarlijks
wecken. Deervaringleert dat velehuisvrouwen ditnietprecieswetenen daarom
is hen gevraagd een schatting te maken aan de hand van hun voorraad weckglazen. TabelIX geefteenoverzichtvandegetallen voor de tieninhet onderzoek
betrokken gemeenten. In verband met de schattingen zijn deze getallen uitsluiTABEL IX Omvangvandeinmaakinweckglazen inlitersperjaar ingroep B
Gemeente
Smallingerland . . .
Uithuizen
Emmen
Diepenveen . . . . .
Heteren
Stolwijk
Koedijk
Deurne . . . . . . .
Montfort/Posterholt .
Gronsveld/St.Geertruid.
Totaal

Aantal

197
202
200
195
189
201
186
200
196
198
1964

Gezins- Groengrootte
ten

5,2
3,8
4,5
4,8
6,0
4,2
4,1
6,7
6,0
5,1
5,0

Vruchten

Slacht

Totaal

Totaal
per
gezin

900

60,6
81,0
119,5
73,6
145,4
84,7
26,5
220,2
156,9
148,7
112,3

8716
11110
14027
7119
11496
12030
3350
19498
10234
10567

2321
3540
5365
4606
9095
2969
1576
11475
14654
13747

13065
5867
5137

11973
16380
23891
14348
27481
17014
4930
44038
30755
29451

108147

69348

42730

220225

1730
4499
2623
6890
2015

4
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tend van betekenis als maat voor de orde van grootte van deweck. Ondergemiddeldegezinsgroottewordt verstaan het aantal personen waarvoor dagelijks
de maaltijd wordt bereid.
Pergezinisdeomvanggemiddeld 56/groenten, 36/vruchten en20/slachtproducten.Wanneermenaanneemtdatophetplatteland30%vandeomstreeks
2,5 millioen Nederlandse gezinnen wonen, dan kan worden berekend dat de
huisvrouwen uit deplattelandsgezinnen tezamen produceren omstreeks 42millioen /groenten in weck, 27millioen/vruchten in wecken 15millioen/slacht
inweck.Tervergelijkingkunnenhetvolgendecijfersdienen.De industriële productievan bükgroenten voor binnenlandsgebruikvolgensdeProductiestatistiek
van degroente-enfruitverwerkende industrie1951/1952:27,5millioen/in1952/
1953en 33,3millioen /in 1951/1952.
De omvang van de inmaak in weckglazen werd nauwkeurig nagegaan in
groep A. Daar werd opgenomen, wat tussen mei 1953 enmei 1954in weckglazen ingemaakt werd. Hoewel het onderzoek in de loop van juli 1953
werd begonnen, bleek het mogelijk bij deaanvang van het onderzoek de aanwezigevoorraad telatenvoorzienvantweesoortenmerktekens,waarbij onderscheidwerd gemaakt tussen hetgeen voor 1 mei 1953aanwezigwasgeweesten
hetgeen na 1mei 1953was geconserveerd. Dit was daarom gemakkelijk uitvoerbaar, omdat menna 1 meigeen producten van hetvorig seizoen inmaakt:
ook de eventueel nog tot appelmoes te verwerken appels zijn dan verdwenen.
In de meeste huishoudingen bleek het dan ook niet moeilijk, dit onderscheid
bij het merken van devoorraad door tevoeren, behalvein één geval,waar de
voorraad zeergevarieerdenzeergrootwas.
Ook in de33gezinnen van groepAkomt eenaanzienlijke variatiein deomvangvan deinmaak voor:tabel X geeft daarvan een overzicht.
TABEL X

Omvang vandeweckinlitersperjaar ingroep Apergezin

grootste voorraad . .
kleinste voorraad . .
gemiddelde groep A .

Groenten

Vruchten

Slacht
producten

Totaal

384
12
105

113
12
45,6

306
0
90,5

803
24
241,1

Hetgemiddeld aantalgezinsledenindezegezinnenis6,3.Degemiddeldeomvangvandeweckishoog:hierinkomttotuitdrukkingdatingroepAin hetalgemeen de enthousiaste wecksters zijn opgenomen, die zich vrijwillig voor de
medewerking aan het onderzoek opgaven.
4.5. Grote voorraden
Uit de getallen van tabel IX en X blijkt, dat in sommige streken en sommigegezinnengrotevoorraden weckvoorkomen. Erisnagegaan, hoe frequent
dezegrotevoorraden voorkomen. Daarbij washet van belangdeomvangvan
de weck per gezinslid te berekenen. Slechts uit de omvang van de weck per
gezinslid kan men ten aanzien van deteverwachten invloed opdevoeding, zij
hetmetgrotevoorzichtigheid,conclusiestrekken.Rekentmendeportiesgroentenuit deweckop\ l, hetgeenwaarschijnlijk aandehogekantis,dan kanmen
uit het aantal litersgroenten dat perjaar gewecktwordt hetaantal maaltijden,
waarbijweckgegetenwordtberekenendoorditgetalmet4tevermenigvuldigen.
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Van de 1736 gezinnen in groep B, die groenten en vruchten weckten, werd
daartoe dehoeveelheid weckper gezinslid berekend, daarbij werden alsgezinsleden aangenomen die personen, waarvoor geregeld de warme maaltijd bereid
werd, om eventueel extern personeel dat geregeld in de gezinnen eet mede in
deberekening tebetrekken.
Naar de omvang van deweck per gezinslid werden de gezinnen in groepen
ingedeeld. Tabel XI geeft een overzicht van de grootte van deze groepen.
TABEL XI
Aantal gezinnennaar de omvang van de weck in litersper persoon, in% vanhet totaalaantal dat groenteoffruit weckt

groenten
vruchten

Aantal
gezinnen

<5/

6-15/

16-30/

>30/

Geen
opgave

1736
1697

17,1
43,3

42,6
36,0

25,0
10,3

7,9
3,4

7,4
7,0

IndegemeentenStolwijkenUithuizenkomteenhoeveelheidvan> 30/groentenindeweckpergezinslidhetmeestfrequent voor,nl.inrespectievelijk 17,6en
13,1 %vandegezinnendiegroenteninmaken.Degrootstehoeveelheden vruchten per gezinslid komen in de Limburgse gemeenten voor, waar men voor de
vlaaien het gehelejaar door vruchten nodig heeft. Uit een oogpunt van goede
voeding zijn hoeveelheden van meer dan 15/ geweckte groenten per persoon
nauwelijks teverdedigen. Meer dan 60maaltijden met weckperjaar, afgezien
nogvandemaaltijden waarbij zoutegroenten ofgeengroenten gegetenworden
moeten uit eenvoedingsoogpunt ontraden worden. Meer dan 1/3 van dehuisvrouwen ingroep Blegteenvoorraad vanmeer dan 15/per persoon aan.Ook
ingroep C blijkt 28% van dehuisvrouwen die groenten wecken een voorraad
vanmeerdan 15/perpersoon aanteleggen,vandegroep plattelandshuisvrouwen27%.
4.6. Omvang van de slacht
Over de omvang van de slacht geven de cijfers voor geweckte slachtproducten geen duidelijk inzicht, omdat een belangrijk gedeelte van de slacht op
andere wijze verwerkt wordt. Daarom werd nagegaan hoeveel dieren per jaar
per gezingeslacht worden. Dezecijfers blekenvoor deverschillende gemeenten
sterkuiteentelopen.Inhetalgemeenslachtmenindestreken,waarhetslachten
minder frequent voorkomt niet meerdan een oftwee dierenperjaar. Indegemeente Diepenveen wordt, zoals reeds onder 4.2. is medegedeeld, tamelijk
vaak rundvleesenvarkensvleesverwerkt.Indegemeenten Montfort/Posterholt,
Gronsveld/StGeertruid enDeurne komt hetslachtenvan drie ofmeer varkens
perjaar voor in resp. 58,20en 18gezinnen. Het aantal gezinnen waarin men
een of twee dieren slachtis750van hettotaal aantal van 838,d.i. 89,5%.
4.7. Inmakenvan groenten envruchten volgens oudere methoden
Hoewel,zoalsuit het voorgaande gebleken is,het wecken eenzeer algemeen
verbreide vorm van inmaken is op het platteland wordt een aantal van deoudere methoden van conserveren door de huisvrouwen frequent en in tamelijk
grote omvang toegepast.
TabelXIIgeeft eenoverzichtvandefrequentie waarmeedebedoeldemethodengebruiktworden.
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PercentagesvandegezinneningroepB, die groentenzoutenendrogen
Drogen

Inmaak in het zout
Totaal aantal 1964

zuurkool

andere groenten

groenten

vruchten

Emmen
Diepenveen
Heteren
Stolwijk
Koedijk
Deurne
Montfort/Posterholt .
Gronsveld/St. Geertr.

6,6
10,4
12,0
44,1
50,3
8,5
1,6
35,0
34,2
4,5

41,1
62,9
52,0
67,2
69,3
41,6
25,8
27,0
10,2
4,0

14,2
25,2
58,5
32,3
25,9
12,4
12,4
47,0
54,6
28,3

11,2
12,3
22,0
42,6
49,7
25,3
3,7
30,0
3,1
18,7

Totaal groepB

20,6

39,8

31,2

22,2

Smallingerland . . .

. . .

Bij deenquête in groep Bwerd afzonderlijk gevraagd naar het inleggen van
zuurkool enerzijds en het inleggen van groenten in het zout anderzijds, omdat
zuurkoolintegenstellingtotgezoutegroenteneenuitvoedingsoogpuntwaardevolproductis.
De gewoonte omzuurkool thuisin te maken isinenkelegemeententamelijk
verbreid,inanderevrijwelnietaanwezig.Indemeestegemeentenwordtinméér
gezinneninhetzoutingemaaktdanzuurkoolingelegd.Dithangtwellichtsamen
mettweefeiten. Indeeersteplaatsvereisthetinleggenvanzuurkoolmeervaardigheid dan deinmaak inhetzout,waarbij vrijwel geenkans opmislukkenbestaat.Indetweedeplaatsiszuurkoolvrijweloveraltekoop.Alleeninhet zuiden
overtreft hetaantalgezinnenwaarzuurkoolingelegdwordt hetaantalgezinnen
waar menin het zout inmaakt. Dezouteinmaak omvat meestéénofmeervan
de volgende groenten: andijvie, slabonen en snijbonen. Een enkele maal legt
men boerenkool in het zout in.
Indegemeentenwaardezouteinmaakweinigvoorkomtblijkt menvoorkeur
te hebben voor snijbonen in het zout; slabonen in het zout komen er minder,
andijvieinhetzoutsporadischvoor.
Wat betreft dezouteinmaak spant Heteren dekroon met 69,3%van degezinnen,daarna volgenDiepenveenmet67,2%enUithuizen met62,9%.Deomvangvandevoorraaddiejaarlijksaanzoutegroenteningelegdwordtwerddoor
dehuisvrouwenvangroepB opdedesbetreffende vraagopgegeven.
Aangezien de huisvrouwen echter doorgaans de inhoud van hun inmaakpotten en vaten niet precies kennen en aangezien men in veel gevallen overschottenuitdetuininlegtdiemennietweegtzijnhierschattingengemaaktwaarvandenauwkeurigheid niettehoogmagwordenaangeslagen.Vande781 huisvrouwen diezoute groenten inleggen gaven 481, d.i. 61% eenvoorraad opdie
overeenkomt metmeerdan 5/perpersoon perjaar.Uitdezehoeveelheid kunnen 20enmeermaaltijden perjaar bereid worden.
BijdeenquêtevangroepCgaven dehuisvrouwen deomvangvan hun zoute
inmaak inlitersofkilogrammen op.Vandeplattelandsvrouwen uit dezegroep
gaf22%op5/ofmeer,32%5kgofmeerintemaken.Dezegetallenbevestigen
degetallen uitgroep Bverkregen.
Grotehoeveelheden zoutegroenten komen hetmeestfrequent voorindegemeenten Heteren, Uithuizen en Diepenveen.
Het drogen van groenten beperkt zich in verreweg de meeste gevallen tot
witteenbruinebonen,erwtenencapucijners: totdepeulvruchtendus.
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In de gemeente Emmen worden bovendien tamelijk frequent slabonen gedroogd.Eenenkelemaaldroogtmensoepgroenten:peterselie,selderij,ofboerenkool.
Het drogen van vruchten betreft in hoofdzaak appelen, eenenkelemaal komt
het drogen van peren voor en sporadisch het drogen van pruimen. De vruchten
worden in f van de gevallen niet thuis, maar bij de bakker gedroogd.
Er werd niet getracht de omvang van devoorraad aan gedroogdevruchten en
groenten vast te stellen, omdat daarover zelfs door middel van schattingen geen
gegevens te verkrijgen waren.
4.8. Conserverenvanslachtproducten volgensanderemethoden dandoor wecken
Zoals te verwachten was bleek de slacht slechts voor een gedeelte in weck te
worden verwerkt.
Spek en hammen van het varken worden gezouten, gedroogd ofgerookt. Ook
bewaart men slachtproducten na het bereiden onder vet of onder azijn. Het
bewaren in pekel komt ook voor; hierover werden echter geen nauwkeurige
gegevens verkregen, omdat de betreffende vraag niet overal op dezelfde wijze
werd opgevat. Ook vóór het roken en drogen wordt er gepekeld en dit proces
werd niet altijd gescheiden gehouden van het bewaren van vlees onder pekel.
Vande838huisvrouwenin groepB dieslachtproducten verwerkenzijn er463
dieproductenroken,d.w.z.55,2%,581of69,3%drogenproductenvandeslacht,
237of 28,3% bewarenvleesonderazijn, 148of 17,7%ondervet.Indegemeenten
Heteren, Deurne en Montfort/Posterholt komt het roken van de slacht het
meestevoor,nl.in 129,115en81gevallen.InEmmen,Diepenveenen Gronsveld/
St Geertruid, waar tamelijk frequent geslacht wordt, droogt men de slachtproducten; roken is uitzondering. Alleen in Deurne geschiedt het roken van de
slacht vrij frequent thuis, elders meest bij de slager.
4.9. Assortiment in devoorraad
In hetvoorafgaande isreedsheteenenander meegedeeld overhet assortiment
van devoorraad van gezouten en gedroogde producten. Het assortiment van de
weck loopt sterk uiteen.
Nauwkeurige gegevensdaarover heeft groepA opgeleverd. Hetaantal soorten
groenten dat in de gezinnen van deze huisvrouwen wordt geweckt varieert van
2tot 11, het aantal soorten vruchten van 2tot 12. Uit deenquête van groep B
weten wij wie van deze 1964huisvrouwen doperwten inmaken: het zijn 457 of
26,3% van de inmaaksters. De grootste aantallen komen voor in Montfort,
Posterholt, Deurne, Diepenveen, Gronsveld/St Geertruid en Heteren, nl. resp.
121, 88,74,61en53.
In de overige gemeentegroepen werden steeds minder dan 20vrouwen aangetroffen die doperwten wecken.
Slachtproducten, die men vrij algemeen in weck inmaakt zijn:gebraden vlees
en gehakt, rauw vlees,worst en bouillon.
4.10 Overige inmaak
Met de weck, de slacht, het maken van zoute groenten en het drogen van
groenten en vruchten zijn de voornaamste methoden van conserveren besproken.Alleen hetmakenvanjam komtverder nogbetrekkelijk frequent voor. Van
groepAmaakt ongeveer 1/3van dehuisvrouwen haar eigenjam. Hetmaken van
zuur en zoetzuur en het inleggen van vruchten op brandewijn komt voor, doch
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wordtingroepBnietalgemeentoegepast.DehuisvrouwenvangroepAhadden
de volgende minder vaak voorkomende conserven in voorraad: komkommerzoetzuur, rode bieten in azijn, pruimenzoetzuur, bessenwijn, vlierbessen, honing,bosbessen;voorts aardbeien, perziken,pruimen ofkersen op brandewijn,
rabarberlimonade, meloen. Het bereiden van deze producten is echter uitzondering, geenregel.
4.11. Samenvatting en conclusies
Uit degegevens,verkregen door het ondervragen van 1964huisvrouwen, die
intienplattelandsgemeenteninNederlandwonenblijkt,dathetconserverenvan
groenten offruit in omstreeks90%van degezinnen gewoonteis,terwijl inomstreeks40%vandegezinnenproductenvandeslachtwordenverwerkt. Groentenenfruit zijnvoorhetgrootstedeeluiteigentuinafkomstig, deslachtmeestal
vandierenvanheteigenbedrijf.Behalvehetweckenwordendeanderemethoden
vanconserveren nogalgemeentoegepast;zowordtinbijna 40%vandeondervraagde gezinnen groenten in het zout ingelegd. De omvang van de weck bedraagtindegezinnendieindeenquêtebetrokkenzijngemiddeldomstreeks110
/,blijkens ervaringenmeteengeselecteerdegroephuisvrouwen kan dieomvang
veelgroterzijn: variërend van24tot omstreeks 800/.
Deomvangvandeweckwisseltechtersterkvanstreektot streekenvangezin
tot gezin. In 35% van de gezinnen wordt een voorraad groente van meer dan
15/pergezinslidovereenkomendmetgroentevoormeerdan60maaltijden, aangelegd. Voorraden zoute groenten van meer dan 5/per persoon, d.w.z. voor
meerdan20maaltijden, komenin61 %vandegezinnen waarinhetzout wordt
ingemaakt, voor.
Vaneensystematischeopzetvandevoorraadinverbandmetdegezinsgrootte
en met deeisen van devoedingsleer isin het algemeen geen sprake, het iseen
onderwerp waaraan in onderwijs en voorlichting wellicht meer dan tot nu toe
aandacht besteed zou kunnen worden.
Frequentieenomvangvandeslachtwisseleneveneensvan streek tot streek.
De omvang van de „weck" is geen maatstaf voor vleesvoorziening, aangezien
veelvan hetvleesverwerkt wordt door drogen ofroken. Het aantal dieren dat
perjaar geslacht wordt is in bijna 90% van de gezinnen een of twee, in het
zuiden komenrelatiefhetmeestfrequent het slachten van drie of meer varkens
perjaar voor. In verschillende gemeenten is het aantal van hen die regelmatig
en vaakslachtenzogrootdathetconserverendoor bevriezenineenvriesinrichtingvoor gezamenlijk gebruik wellicht goede mogelijkheden zou bieden.
5. WERKWIJZE BIJ HET CONSERVEREN

5.1. Werkwijze bijhet wecken
Over de werkwijze bij het wecken werden gegevens verzameld van groep
AenvangroepB.Invrijwel allegezinnenwecktmenhoofdzakelijk inhetopen
waterbad.IngroepBgebruiken25vande1748huisvrouwendiegroentewecken
deelectrische ovenvoorhet steriliseren,2dedrukpan; éénvande28huisvrouwenvangroepAgebruikt deelectrische oven,éénhuisvrouw had bijwijzevan
proef éénsindedrukpan gesteriliseerd. Deindelaatstetijd vandezijdevande
handel aangeprezen pompjes of stoomapparaten voor het sluiten van weckflessen wordeningeenvanbeidegroepengebruikt: slechtseenenkelehuisvrouw
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hadervangehoord envroegaan deenquêtriceseenoordeeloverdeze apparaten.
Deze methode van „steriliseren" heeft blijkbaar weinig ingang gevonden.
Anders staat dit met het gebruik van inmaakdruppels. Bij het gebruik van
inmaakdruppels worden glas en inhoud zo zindelijk mogelijk behandeld en het
glaswordt zo heet mogelijk gevuld: het glaswordt vervolgens gesloten door op
hetdekselenkeledruppelsvande„inmaakdruppels", diegemakkelijk brandbaar
zijn, te gieten, die aan te steken en het deksel op het glas met ring te drukken.
Door de verbranding ontstaat een onderdruk in het glas, waardoor het deksel
vast gehouden wordt. Deze methode wordt door eenaantal van de huisvrouwen
met wisselend succes gebruikt. In groep Bgaven 8,7% van de huisvrouwen die
groenten wecken op van tijd tot tijd inmaakdruppels te gebruiken. Aangezien
bij de enquête in groep B ook peren en appelmoes tot de groenten werden gerekend mag hieruit nog niet geconcludeerd worden dat ook voor groenten met
een hoge pH inmaakdruppels gebruikt worden. In groep A kwam het gebruik
van inmaakdruppels bij groenten met hoge pH niet voor.
Van de huisvrouwen uit groep B die vruchten of vruchten-moes inmaken gebruikt 10,5% inmaakdruppels. Van de33huisvrouwen uit groepA gebruiken er
5 van tijd tot tijd inmaakdruppels, uitsluitend bij het verwerken van vruchten.
Bij het verwerken van vlees worden, noch in groep A, noch in groep B inmaakdruppels gebruikt.
Het wecken in het open waterbad is de algemeen gebruikelijke methode.
Men is daarbij doorgaans zeer doordrongen van de noodzaak van zorgvuldige
voorbereiding van glazen, deksels en ringen. Bijna 90% van de huisvrouwen
gebruikt bij het schoonmaken van deze zaken soda, de overigen een modern
afwasmiddel of alleen heet water.
De werkwijze van de huisvrouwen werd beoordeeld door vergelijking van de
gevolgde methode met de voorschriften die in moderne handleidingen voor de
inmaak gegeven worden: in de folders van het Voorlichtingsbureau van de
Voedingsraad, het boekje „De inmaak en de slacht" van Wilzen en Pottinga
(10) en het „Electro inmaakboekje" (11). Geen van deze uitgaven is gedateerd,
maar zezijn allevan recente datum.Bijdeenquêtevan groep Bwerd, uitsluitend
ten gerievevandeenquêtrices,eenstandaardmethode vanwecken, dieop grond
van bovenstaande voorschriften was opgesteld, op het enquêteformulier aangegeven. De enquêtrices lieten de huisvrouwen uit zichzelf vertellen op welke
wijze zij gewoon zijn te wecken. Afwijkingen van de standaardmethode werden
genoteerd.
5.2. Werkwijze bijhet wecken vangroenten
Bij de enquête in groep B werden tomaten, appelmoes en peertjes onder de
groenten gerekend, omdat dit in het spraakgebruik in de huishouding zo geschiedt.
Er werd de volgende standaardmethode aangenomen:
schoonmaken,
voorkoken,
warm in de fles met kookvocht,
„steriliseren",
afkoelen buiten ketel of kookpot.
38,9% van de huisvrouwen die groenten wecken bleek dezenormale methode
te volgen. Enkele afwijkingen bleken veelvuldig voor te komen. Vaak wordt bij
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het vullen van deflesniet hetkookvocht maar water gebruikt. Aangezienhet
Voorlichtingsbureau vandeVoedingsraad inéénvandepublicaties hetaanvullen „met groentenat ofwarm water" aanbeveelt, kan men deze werkwijze,die
door 25,7% vandevrouwen gevolgd bleekteworden, watditbetreft nogtot
de standaard rekenen.
Twee belangrijke afwijkingen vandestandaardmethoden werden gevonden
bij depunten „voorkoken" en „afkoelen buiten ketel of kookpot". Wat dit
laatste betreft zijn alle inmaakvoorschriften gelijkluidend: zij adviserenéénstemmigdeglazendadelijk na debeëindiging van hetwecken uit deketel ofde
kookpot tehalen.Tegenditvoorschrift wordtveelgezondigd:bijna 1/3vande
huisvrouweningroepBlaathaargroenteindeketelkoudworden.Daar hetafkoeleninde keteluren duurt (zie 5.3) wordt bij dezemethode deperiode van
weckenaanzienlijkverlengdendaarna blijft deinhoud vandeglazen geruime
tijd opeen temperatuur diegunstigisvoor deontwikkeling van desporendie
eventueel nogaanwezigzijn. Aan dekwaliteitvan deinhoud komt dit procédé
zeker niet tengoede.
Bij het registreren van deantwoorden op deenquête werd slinken van bladgroenten, wellen enblancheren steeds als„voorkoken" gerekend.
Het rauwindeglazen doen van degroenten werd als afwijking beschouwd,
het komt tamelijk veelvuldig voor bij alle soorten groenten. Van de457huisvrouwen diedoperwten steriliseren volgener131of28,7% dezemethode. Het
microbiologisch onderzoek geeft aanwijzingen dathetkiemgetal bijgeweckte
groentendierauwindefleszijngedaangroterisdanwanneerdegroentenvoorgekookt zijn. Het rauwin deflesdoenvangroenten isdaarom inhet algemeen
niet aantebevelen.
De „wecktijden", d.w.z. detijden gedurende welke deinhoud vanketelof
kookpot optemperatuur gehouden werdvoorhetwecken,blekenzeeruiteente
lopen.Bijdeverwerkingvandegegevenswerdgeteldhoeveelhuisvrouwenwecktijden van minder dan1uur, van1tot2uurenmeer dan 2uuropgaven.De
resultatenvandezetellingzijnneergelegd intabelXIII.
TABEL XUI
Aantal huisvrouwen {inprocenten vanelke groep) in verband met de keus vande wecktijd voor
verschillende groenten x)
Tijd

Groentesoort
' enaantal antwoorden

< 1 uur

bladgroenten (679) . .
erwten (422)
andere groenten (1264) .

62,7
55,0
51,0

1-2 uur

> 2 uur

31,4
32,2
35,0

5,9
12,8
14,0

*) Voor tomaten, appelmoes en peertjes houdt men zich aan devoorschriften voor vruchten.

Een belangrijk aantal huisvrouwen blijft met dewecktijd voor verschillende
groenten benedenhetminimumdatindebovengenoemdehandleidingen wordt
opgegeven endat varieert tussen 1en1^uur. Een klein aantal gaat belangrijk
boven hetmaximum datindeze voorschriften inhetalgemeen aangehouden
wordt.DeuitgroepBverkregengegevensdoenvermoeden datdehuisvrouwen
het inhetalgemeen watde wecktijden betreft niet zeer nauw nemen. Daarop
weeshetfeit dateen zogrote groep tegen alle voorschriften inde Weckglazen
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met groenten in de ketellaten afkoelen, daarop wijst ook het feit dat men bij de
vaststelling van dewecktijd in het algemeen geenrekening houdt met de grootte
van de gebruikte glazen. Slechts bij 6% van hen die groenten wecken in groep
B is dit het geval.
De waarnemingen in groep A komen overeen met de gegevens uit de enquête
van groep Bverkregen. Het feit dat groep A een selectieuit de plattelandsvrouwen is komt tot uiting in het feit dat er minder frequent afwijkingen van de
voorschriften worden aangetroffen dan bij groep B.Toch zijn deze afwijkingen
wel degelijk aanwezig: één van de huisvrouwen weckt haar slabonen gedurende
\ uur, een andere haar spruitjes (!)gedurende 2 | uur.
5.3. Werkwijze bijhet wecken van vruchten
Als standaardmethode bij het wecken van vruchten werd aangenomen:
schoonmaken,
koud in het glas,
suikeroplossing toevoegen,
pasteuriseren.
Van dehuisvrouwen ingroep Bwerkt 70% volgens deze standaardmethode.
Afwijkingen zijn het aanvullen van het glas met warm of koud water, nadat
suiker op de vruchten gedaan is en het steriliseren van vruchten niet in suikeroplossing maar in water. Dit laatste geschiedt uit overwegingen van financieel
beleid. Somsvindt men deuitgavevoor desuiker over degeheleinmaak te groot
en voegt liever de suiker toe wanneer men devruchten gaat gebruiken. Somswil
men het risico van het bederf niet lopen: de vruchten hebben niets gekost, de
suiker heeft men moeten betalen.Verliesvan devruchten telt men nietzo zwaar,
indien dieuit eigen tuin afkomstig zijn.
Bij hetwecken vanvruchten iserweinigkans dat dewecktijd tekort genomen
wordt. Omstreeks 80% vandehuisvrouwen uitgroepBpasteuriseert 20minuten
of langer, de anderen korter dan 20 minuten, meest 15 minuten.
Hier en daar worden vruchten op de volgende manier geweckt: de ketel
wordt tot aan dekook gebracht en daarna afgezet.
Volgens eigen waarnemingen verloopt de afkoeling van de inhoud van de
ketel als volgt:
temperatuur bij het afzetten
na 1uur
na 2 uur
na 3uur
na 4 uur
na 8 uur
na 12 uùr

± 100°C
± 80° C
± 70° C
± 61° C
± 55° C
± 2,1° C
± 31° C

De op dezewijze behandelde vruchten worden dus onnodig lang „gepasteuriseerd" wanneer men ze in de ketel laat afkoelen. Ze blijven 1uur boven 80°,2
uur boven 70°.
Demethodeistegebruiken wanneer men deglazen na 20minuten uit de ketel
haalt. Laat men de vruchten er te lang in staan dan zal dit de kwaliteit van de
vruchten ongunstig beïnvloeden.
Ook hier bevestigen deervaringen met groep A dewaarnemingen uit groepB.
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5.4. Wecken van slachtproducten
Voor het wecken van slachtproducten werd ten behoeve van de enquête de
volgende standaardmethode geformuleerd:
klaarmaken,
voorbraden,
warm in de fles,
steriliseren,
afkoelen buiten deketel of kookpot.
Ook hier werdendoordeenquêtricesdeafwijkingen vandestandaardmethode genoteerd;verder werd uitdrukkelijk gevraagd of men ook vleesrauw, dus
zondervoorbraden ofkokeninweckverwerktenofmenvleesmetbeeninweck
verwerkt. Dit wordt nl. beide uitdrukkelijk'ontraden door het VoorlichtingsbureauvandeVoedingsraad.Ruimdehelft, 55,6%vande838huisvrouwendie
slachtproducten inweckverwerken volgt de standaardmethode. 30,2%van de
huisvrouwen verwerkt rauw vleesin deweck, 35,4% verwerkt vleesmet been.
22,8%van dezehuisvrouwen laat na hetweckendeglazeninketel of kookpot
afkoelen.
Indewecktijdenkomtookbijhetverwerkenvanslachtproductenveelvariatie
voor.TabelXIVgeeft daarvaneenoverzicht.
TABEL XIV
Aantal huisvrouwen {in%) in verband met wecktijden en verschillende slachtproducten
Product
gebradenvlees . . . .
gebradengehakt . . .
rauwvlees
worst
bouillon

Aantal
antwoorden
609
376
242
447
367

< 1 uur

Tijd
1-2 uur

> 2uur

59,3
61,7
30,5
61,1
64,6

29,4
26,6
33,2
28,4
24,8

11,3
11,7
36,3
10,5
10,6

Devoorschriften dievoorhetweckenvanvleesgegevenwordenvindtmenin
tabelXV.
TABEL XV

Wecktijden volgens verschillende voorschriften

Voorl. Bureau van de Voedingsraad
„De Slacht"
Electro inmaakboekje

Gebraden vlees

Rauw vlees

l£-2 uur
lJ-2 uur
1 -Huur

nooit rauw verwerken
idem
lj-lfuur

Bij vergelijking van degegevens in tabel XIV en tabel XV blijkt dat ongeveer 40% van de huisvrouwen zich aan dejuiste wecktijden houdt, omstreeks
60% neemt de wecktijden korter dan wordt opgegeven. Bij rauwvlees wordt
dewecktijddooreengrotergedeeltevandehuisvrouwen langerdan éénuur genomendanbijdeoverigeslachtproducten,maar een aanzienlijk gedeelte,30%,
neemt dezetijd zeer kort.
Ook bij het wecken van vlees maken slechts 24van de 838,dit is2,8%van
dehuisvrouwen onderscheidtussendebehandelingvan 1 en2/flessen.
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5.5. Contrôle van de inmaak
IngroepB werdnagegaan hoehetstaatmetdecontrolevandeinmaak. Men
geeft op deinmaak geregeld tecontroleren:ruim dehelft van de huisvrouwen
zietdeinmaak 1 of2maalperweekna,eenderdegedeeltevaker.
5.6. Kwaliteit van devruchten in weck
5.6.1. De kwaliteit van de vruchten in weck kon beoordeeld worden omdat
door de medewerking van groep A een aantal weckglazen met inhoud ter beschikking kwam. Daarvan werden de glazen met groenten gebruikt voor een
microbiologisch onderzoek, deglazenmetvruchten konden aan eenonderzoek
naar kwaliteit onderworpen worden. Hiertoe werd de medewerking verkregen
van het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten.
Devruchten werden beoordeeld engeproefd door eengroepvan4personen.
Voorelkvandeeigenschappen: kleur, uiterlijk, toestand van devrucht, smaak
en aroma werd eencijfer tussen 1 en 10gegeven'door ieder van de proevers.
Daaruit werd door ieder eencijfer voor de algemene indruk samengesteld; de
4cijfers voordealgemeneindrukwerdengemiddeldenditgemiddeldevormtde
eindbeoordelingvan het product. Met deze methode werden beoordeeld aardbeien,pruimen,peren, tomaten enkersen.
Dekwaliteitvanaldezesoortenvruchten opsapbleekzeervariërend tezijn.
Insommigegevallenwaseenzeergoedproductverkregen,maareenaantalvan
dezemonsters konaandekwaliteitseisen nietvoldoen.
5.6.2. Aardbeien op sap.
Aanwezigwaren 4monsters aardbeien van 3huisvrouwen. Debereidingvan
hetproduct varieert bij dehuisvrouwen practischniet:devruchtenwerdenmet
suikerweggezetendevolgendedag20minutenbij80°gepasteuriseerd.Eénvan
demonsterswas45minutenbij95°gepasteuriseerd. Blijkbaar wasmenhiervan
stevige vruchten uitgegaan. Het monster werd het beste beoordeeld met 7, de
overigedriemet resp., 5/6, 3en4.
Kleur, uiterlijk en toestand van de vrucht waren de zwakste punten bij dit
product.
5.6.3. Pruimen op sap.
Aanwezigwaren20monsters pruimenopsapvan 16huisvrouwen.Demeeste
waren als volgt bereid: de gewassen pruimen worden met een suikeroplossing
overgoten in het inmaakglas en 20minuten bij 80°-90° gepasteuriseerd in een
enkelgevalbij 100°.4 huisvrouwen welden de pluimen in een suikeroplossing
openslotendeflessen metbehulpvaninmaakdruppels ofbrandspiritus.
Debeoordeling vandetwintigmonstershad devolgendeuitkomsten:
1monsterbehaaldehetcijfer 5,7hetcijfer 4,1hetcijfer 3.
Ook bij de beoordeling van de pruimen bleken uiterlijk en toestand van de
vrucht de zwakke punten te zijn. Veelal barsten de vruchten of ze vertonen
rimpels.Smaakenaromawerdenbeterbeoordeeld dan uiterlijk entoestandvan
de vrucht. Het eindresultaat lag voor vele van de monsters beneden redelijke
eisen van kwaliteit.
5.6.4. Peren op sap.
Onderzocht werden 14monsters peren. Sommige van deze monsters waren
voorgekookt en daarna 20-30 minuten gepasteuriseerd;andere werden bereid
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door deperen rauw in deglazen tedoen, met suikeroplossing te overgieten en
1\ uurtesteriliseren.Hetlaatsteprocédéleverteengoedproduct.
De beoordeling van de 14monsters leverde de volgende uitkomsten:
5 monsters behaalden het cijfer 7, 2 het cijfer 6, 1het cijfer 5, 5 het cijfer 4,
1hetcijfer 3.
Zorgvuldig schillen en schoonmaken is bij deze vruchten voor het uiterlijk
belangrijk.
5.6.5. Tomaten
Van deze vruchten was een zeer uiteenlopende collectie van 8monsters verkregen:heleenhalvegeschildevruchten,pureeenvruchten opsap.Verschillendevan dezemonsters konden wat smaak en kleur betreft met goedeindustrieproducten concurreren. Men pasteuriseert devruchten in het algemeen 30minuten bij 80°à 100°, soms korter of langer. Bij allerlei bereidingswijzen werd
eengoedproduct verkregen.
Van de 8monsters behaalden 5het cijfer 7, 1het cijfer 6, 2het cijfer 5.De
resultaten van de huishoudelijke inmaak zijn dus bij dit product beter dan
bij de voorgaande producten.
5.6.6. Kersen op sap.
Tenslottewerden15monsterskersenopsapgeproefd. Kersenlenenzich blijkbaar, evenalstomaten,goedvoordehuishoudelijke inmaak.De bereidingswijze
was vrijwel over de gehele linie gelijk: de vruchten werden rauw in de glazen
gedaan en gepasteuriseerd met een suikeroplossing gedurende 20-30minuten.
Eenenkelemaalwerdendeglazenmetbehulpvaninmaakdruppelsgesloten.
Vande15onderzochtemonstersbehaaldener5hetcijfer 7,4hetcijfer 6,1het
cijfer 5/6, 5het cijfer 5. Dekleur van het product varieerde sterk, afhankelijk
van het soort kersendatverwerktwerd.
5.6.7. Dit oriënterend onderzoek vandeproducten vandeweckheeft aan het
lichtgebracht datdekwaliteitvanhetproduct sterkuiteenlooptzonderdateen
direct verband met debereidingswijze gelegd kan worden. Evenmin kan in het
algemeen gezegd worden dat bepaalde huisvrouwen over de gehele lijn betere
resultaten bereiken dan anderen: daartoe waren de aantallen monstersvanéén
huisvrouw trouwens te gering. De indruk van dit oriënterend onderzoek is
daarom dat het product waarvan werd uitgegaan de grootste invloed op het
eindresultaatgehadheeft: veelalwordenproductenuiteigentuiningemaaktdie
men accepteert zoals zezijn. Om een goed product teverkrijgen op tafel enin
hetbowlglasdientmenvangoedfruit uittegaan.Voorhetverkrijgenvangoede
vruchten op sap van de huishoudelijke weck is het daarom van groot belang
zorgte besteden aan deverzorging van klein fruit in detuin enaan de vruchtbomen en evenzeer aan de keuze van de rassen die men in de tuin aanplant.
Voor de voorlichting over dit laatste onderwerp is samenwerking tussen degenen diehuishoudelijke voorlichting geven en degenen die tuinbouwvoorlichting geven zeer gewenst.
5.7. Samenvatting
Samenvattend kan gezegd worden dat de werkwijze bij het wecken bij een
aantal huisvrouwen weliswaar in overeenstemming is met de voorschriften,
maar dateenbelangrijk aantalvanhenechter opverschillendepuntenvandeze
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voorschriften afwijkt. Uit de gegevensvan groep Bbleek dat de standaardmethodegevolgdwordtbijhetweckenvangroentendoor 38,9 % vandehuisvrouwen,bijhetweckenvanvruchtendoor 70,0 % en bij het wecken van vlees door
55,6% vandebetreffende huisvrouwen. Hetlatenafkoelen indeketelof kookpot is een afwijkende methode die bij het wecken van groenten en vlees door
31,3resp.22,8%van debetreffende huisvrouwen gevolgd wordt, ondanks het
feit dat door devoorlichting dezemethode steedsontradenis.
De wecktijden, d.w.z. de tijden gedurende welke men de weckglazen in het
waterbad verhit, lopen sterk uiteen;een belangrijk aantal huisvrouwen neemt
deze tijden, vooral voor groenten en vlees, korter dan wordt voorgeschreven.
Rauw vlees wordt door 30% van hen die slachten in de weck verwerkt, van
dezevrouwen neemteenderdegedeeltedewecktijd vanditvleeszeer kort.
Bij het wecken in glazen van verschillende grootte wordt in het algemeen
geen verschil in wecktijd gemaakt.
Er komen afwijkingen van de standaardmethode voor, dieniet bevorderlijk
zijn voor het verkrijgen van een goed product: het afkoelen van de geweckte
glazeninhetwaterbad enhettekortweckenzijndaarvan debelangrijkste. Het
zal van belang zijn dat men bij de voorlichting over de weck de nadruk blijft
leggen ophet stiptvolgenvandevoorschriften entebevorderen datdezevoorschriften indehandenvanzoveelmogelijk huisvrouwen komen.
Hetisnamelijk waarschijnlijk dat eengrotegroepvanhuisvrouwen devoorschriften nietnauwkeurigkent.
Velehuisvrouwen hebben hetwecken door mondelinge overlevering geleerd,
zoalswijlaterzullenzien;uiteenvoorlopigepeilingvandegegevensvangroep
B blijkt bovendien dat ongeveer de helft van de huisvrouwen geen kookboek
of inmaakboekje bezit.Eenaantalhuisvrouwenheeft dusdevoorschriften over
deweck nimmer onder ogen gehad.
Bijdevoorlichtingdientgewezentewordenophetbelangvanhetgebruikvan
goedekwaliteitvruchtenvoordeweckeninverbanddaarmeeophetbelangvan
eenjuiste keuzevanrassen en eengoedeverzorging van vruchtbomen en klein
fruit in de tuin.
6. WERKMATERIAAL EN WERKRUIMTEN

6.1. Werkruimten
De arbeid voor het conserveren wordt in het algemeen in keuken en bijkeuken verricht.
Omstreeks 80% van de geënquêteerden in groep Bvermeldden dat daar de
voorbereidingen geschieden. 75% van hen wecken eveneens in keuken of bijkeuken. De overigen werken bij de inmaak ook in stal of schuur. Van de 33
huisvrouwen in groep A werken 31bij het wecken in de keuken, 2 in de bijkeuken, 12vantijd tottijdindebijkeuken, terwijl 9ookeldersinstalofschuur
werken.OpdeinrichtingvandekeukenskonbijgroepBnietwordeningegaan,
over de inrichting van de keukens van groep A werden uitgebreide gegevens
verzameld. Aan het eindvandit hoofdstuk zaldaarover hetéénenander wordenvermeld.
BijgroepBwerdnaar dewatervoorzieninggevraagd: 55% vande 1964 huisvrouwen beschikt overwaterleiding. Bij dewoningtelling in 1947werd in 29%
van de boeren- en tuinderswoningen waterleiding aangetroffen; bij het consumentenonderzoek, eveneens in 1947, van de Nederlandse Stichting voor de
Statistiek in67% vandeplattelandswoningen d.w.z.in deplaatsen met minder
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dan 10.000 inwoners. Het is begrijpelijk dat het percentage in groep B (55%)
die de gehele bevolking van 10 agrarische dorpen bestrijkt tussen deze beide
getallen in ligt.
Van groep A zijn van de 33 woningen 12 op de waterleiding aangesloten,
11hebben een eigen waterleiding, 10alleen een pomp. Van deze groep beschikt
dus 70% over stromend water.
6.2. Warmtebron voorhet wecken
Alle in de huishouding gebruikelijke brandstoffen worden als warmtebron
voor het wecken gebruikt.
Van de 1748 huisvrouwen die wecken gebruiken 144 of 8,2% electriciteit als
warmtebron, 60,8% gas of kolen, 12,1% petroleum en 31,9% turf en hout.
Wanneer men op gas ofmetelectriciteit kooktverwerktmengrotehoeveelheden weck soms toch op turf enhout.Opdeboerderijen wordt indekookpot geweckt: ingroepAdoor 11 van de33huisvrouwen. In groepB,waarin het aantal
boerengezinnen relatief veel kleiner is dan in groep A, gebruikt 3,8% van de
1748 vrouwen die wecken de kookpot. In Limburg wordt, zoals uit de mededeling van de Limburgse deelneemsters in groep A blijkt, slam onder de weckketel gebruikt: in groep B door 25 of 1,5% van de 1748 vrouwen die wecken,
in groep A door één van de 33 vrouwen.
6.3. Werkmateriaal voorde weck
Alsregel wordt, zoals boven reeds is meegedeeld, in een ketel geweckt.
In groep A bezit 63,2% van dehuisvrouwen een steriliseerketel, 31,5% weckt
in de wasketel, 3,8% gebruikt de kookpot bij het wecken.
Bij de enquête in groep B werd niet gevraagd naar de grootte van de weckketel, in groep A heeft de helft van de huisvrouwen de beschikking over een
ketel die 5 glazen van 11 cm doorsneekan bevatten,deoverigenhebben grotere
ketels, hetzij was- of steriliseerketels.
Bij de weckketel heeft men doorgaans een thermometer, bij de wasketel niet.
Weckglazen komen invelesoorten voor: inbijna allegezinnen worden allerlei
typen naast elkaar gebruikt, slechts enkele huisvrouwen blijven één merk trouw
en zelfs deze huisvrouwen hebben in de oorlogsjaren moeten nemen wat zij
konden krijgen. In de laatste tijd is het glas met de dikke ring zeer veel in gebruik genomen.
In groep A werd nagegaan wat de meest gebruikte grootte van glazen is.
In deze groep werden verreweg het meest gebruikt de glazen van \\, 1en 2
liter. Kleinere en grotere glazen worden weinig gebruikt.
In groep A gebruikte men voor vruchten het meest de glazen van 1/ voor
vlees de glazen van 2 /, zoals uit tabel XVI blijkt.
TABEL XVI
Assortiment vanweckglazen (naar grootte)vangroepA enhetgebruikbijde weck1953j1954
Inhoud
groenten
vruchten
vlees
totaal
in%

1/

Hl'

2/

Totaal

612
561
542
1715
36

701
254
619
1574
34

636
57
730
1423
30

1949
872
1891
4712
100

30
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Vele van deze weckglazen bereiken, volgens de informaties uit groep A, een
aanzienlijke leeftijd. Daarover kunnen de huisvrouwen nauwkeurige inlichtingen verschaffen, omdat men in het algemeen weet wanneer men de eerste
glazen heeft aangeschaft. Men kent deze aan devorm, daar het type glas zich in
de loop derjaren gewijzigd heeft. Vrijwel iederehuisvrouw heeft nog glazen van
het begin van haar huwelijk en ook zijn soms nog glazen in gebruik waarmee
een vorige generatie begonnen is. Zo gaven enkele huisvrouwen op glazen te
bezitten die45,40 en 30jaar oud zijn.
Sommigen schatten de levensduur op 10à 15jaar, anderen geven alleen op,
dat de glazenjaren mee gaan, er is geen slijtage, alleen breuk: een enkele schat
dezebreuk op 1-3 %.
27 van de huisvrouwen in groep A gaf gedurende een vol jaar geregeld op
wat er brak. Van de 4507 glazen ,die deze 27 huisvrouwen in gebruik hadden
braken 33glazen en 13deksels, resp. 0,73 en 0,3%. Deze aantallen zijn bijzonder laag,menmagaannemen dat debreuk inhet algemeen ietshoger ligt, omdat
groep A een geselecteerde groep is, die wellicht iets zorgvuldiger werkt dan de
huisvrouw in het algemeen.
De ringen worden door de huisvrouwen van groep A geregeld vernieuwd:
men is er zich terdege van bewust dat het welslagen van de weck nauw met de
toestand van de ring samenhangt. Men vervangt de ringen éénmaal in de 2 of
3jaar. Sommige huisvrouwen gebruiken bij het verwerken van de slacht steeds
nieuwe ringen.
6.4. Dekeuken vandehuisvrouweningroep A,beoordeeldnaardedoelmatigheid
voorde arbeid voorhet conserveren
Een goedeindeling en inrichting van keuken of bijkeuken kan dearbeid voor
het conserveren aanzienlijk verlichten. De eisen van doelmatigheid die voor dit
werk aan de keuken gesteld dienen te worden vallen grotendeels samen met die
voor de werkzaamheden bij het koken.
Vier punten die het werk bij het conserveren vereenvoudigen zijn: een aanrecht van goedeafmetingen, met een werkvlak ter weerszijden van de gootsteen,
water aan-en afvoer indegootsteeneneenwarmtebron voor koken in hetzelfde
vertrekalshetaanrecht.Tenslotteinverband metdehygiënebij het conserveren,
de afwerking van wanden en vloeren.
Op de verdere inrichting van de keukens kunnen wij hier niet ingaan.
Bezien wij nu de keukens in groep A dan valt op dat bijna alle huisvrouwen
van groep A over een aanrecht beschikken:27 in de keuken, 3in de bijkeuken.
Slechts in 3van deze huizen ontbreekt het aanrecht geheel.
De hoogte van het werkvlak op het aanrecht loopt in de verschillende keukens zeer uiteen. Van 27 aanrechten werden de afmetingen bepaald; daarvan
hadden 8 een hoogte van minder dan 80 cm, 11waren hoger dan 80 en lager
dan 85 cm, 7hoger dan 85cm en lager dan 90cm en één hoger dan 90cm.
In verschillende landen zijn in de laatstejaren onderzoekingen over de meest
gewenste werkhoogte verricht. In Zwitserland (12) kwam men tot de conclusie
dat een werkhoogte van 93 cm voor 71% van de Zwitserse vrouwen gunstig
is; in Zweden (13) stelde men vast dat variërend naar delichaamslengte van
de hoogte van het aanrecht tussen 85en 95cm dient teliggen. In Amerika heeft
het Bureau of Human Nutrition and HomeEconomicsinzijn step-savingU kitcheneenhoogte van 91,5cm aangehouden (14).Onderzoekingen over de meest
gewenste arbeidshoogte met Nederlandse huisvrouwen als proefpersoon zijn
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tot nog toe niet verricht. Naar de uitkomsten van de bovengenoemde buitenlandse onderzoekingen gerekend, zijn dus 19van de keukens onder de laagst
opgegevenwenselijkemaatenalle27blijven onderdehoogstematen. 10vande
aanrechten zijn voorzien vaneenvoethol,hetgeen hetwerken aan het aanrecht
vergemakkelijkt, 9 van deze voetholen zijn slechts 4, 5en 6cm diep, hetgeen
voor eengoed effect tegeringis.
De plaatsing van de gootsteen in het aanrecht laat in de meeste keukens te
wensenover:20vande27zijn aan éénkantvanhetaanrecht aangebracht. Het
schoonmaken van de weckflessen en het wassen van groenten en fruit wordt
daardoor bemoeilijkt.
Indemeestegevallenisdewarmtebrondievoorhetsteriliserengebruiktwordt
indekeukengeplaatst,indiegevallenwaarhetaanrechtindebijkeukengeplaatst
is heeft men doorgaans warmtebron en aanrecht in twee verschillende vertrekken.
De afwerking van wanden en vloeren isindemeestevandekeukenszó,dat
de gehele keuken nat schoongemaakt kan worden. Slechts 4 keukens zijn
behangen, 4 hebben gesausde of gewitte muren, 20zijn geschilderd, 7 hebben
geheelofgedeeltelijke tegelwanden.
Vandevloeren hebben er 13tegelbedekking, 8cement-ofbetonbedekking en
12zijn van hout.
In het algemeen zijn deze keukens goed te reinigen hoewel er in dit opzicht
veelafhangt vandestaatwaarinzichhout,betonenverfwerk bevindt.
Dekeukensvande33 gezinneningroepAvertonen,zoalsuithetvoorgaande
blijkt wat betreft de werkhoogte en de plaatsing van de gootsteen in het algemeen geen gunstig beeld. Er is bij de bouw en inrichting niet voldoende rekening gehouden met dewerkzaamheden diedehuisvrouw aan het aanrecht verricht. Mogelijk zijn hier ook overblijfselen uit vroegertijd in het spel.Het zou
belangrijk zijntewetenofenhoeveeldegemiddeldelichaamslengtevandehuisvrouwen gestegen is: daardoor zou het verklaarbaar worden dat vrijwel alle
oudere keukens te lage aanrechten hebben. Vaak isde plaatsing van de gootsteenindehoekeenoverblijfsel uit detijd datmengeenwaterleidinghad ende
pomptegeneenmuurloodrecht ophetaanrecht,dusindehoek,bevestigde.
Voor het overige is er in deze keukens met de noodzakelijke hygiëne voor
koken en conserveren rekening gehouden. Wat de afwerking van vloeren en
deuren betreft steken de keukens van dezegroep boven demiddelmaat van de
plattelandskeuken uit.Ookhierinkomtweertot uitingdatgroepAeengeselecteerde groep is, hetgeen tenslotte ook hieruit blijkt, dat 10van deze 33huisvrouwen debeschikking overeenwarmwaterreservoir heeft.
6.5. Bergruimte voor de inmaak
De meest gebruikelijke bergplaats voor de inmaak bleek, zoals ook te verwachten was de kelder te zijn. Een belangrijk aantal huisvrouwen in groep B
bergtvoortsdeweckinkastenbuitendekelderop,terwijleenkleingedeeltevan
hen(6,6%)deweckopzolderheeft staan,hetgeeninverbandmetdewisselende
temperaturen niet wenselijk moet worden geacht.
7. GEBRUIK VAN DE INMAAK, BEDERF

7.1. Frequentie van het gebruik
In verband met de vraag of het gebruik van geconserveerdelevensmiddelen
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hetgebruik vanverselevensmiddelen indewegstaatishetvanbelangteweten
hoedeomvangvandeinmaakisenhoeenwanneerdeinmaak gebruikt wordt,
vooral wanneer de inmaak in het gebruikelijke menu de verse levensmiddelen
vervangt. Dit is het geval bij groenten en vlees, die bij de warme maaltijd gebruikt worden, minder bij geconserveerd fruit dat ook buiten de maaltijden,
veelvuldigbijfeestelijke gelegenhedenintractaties,hetzijdrankofgebak,wordt
gebruikt. 91 % van de huisvrouwen geeft aan ingemaakte vruchten vooral op
zondag enbij visitetegebruiken; 28%eenoftweemaal,6%meerdandriemaal
perweekopwerkdagen.
7.2. Gebruik van geweckte en gezouten groenten
Het was te verwachten dat gebruik van ingemaakte groenten in de 4 eerste
maanden van het jaar, wanneer de verse groenten schaars en duur zijn, het
meestevoor zou komen.
Ditblijktinderdaadhetgevaltezijn.IngroepBgaf90%vandehuisvrouwen,
die wecken op de weck geregeld te gebruiken in januari en februari, 85% in
maart en april. In de periode van mei tot en met october gebruikt 10%geregeld gewecktegroenten,innovember endecember 49%.
Ook in groep A wordt in demaandenjanuari tot en met april het veelvuldigst van de groenten in de weck gegeten. In alle groepen werd nagegaan hoe
vaak per week men gewoon is van de geweckte en gezouten groenten te eten.
VangroepBwerddeopgaveverkregenvoorhettijdstip van de enquête tussen
15december en 1mei, van groep C van de periode van januari tot mei. De
vraagstelling bij debeideenquêtes was niet geheel gelijk. Bij groep Bwerd afzonderlijk geïnformeerd naar het gebruik van geweckte groenten op zondag,
bijgroepCniet.
Tabellen XVII en XVIII geven een overzicht van de frequentie van het gebruik van deverschillende soorten inmaak in de beide groepen.
TABEL XVII
Aantal huisvrouwen uit groepB (in %) naardefrequentie vanhet gebruik van ingemaakte
groenten(behalve zuurkool)
Aantal
huisvrouwen
1689 . . .
781 . . .

Soort
inmaak
weck
zoute
groenten

1 x per
week

1-2 x per
week

2 x per
week

65
68

19

> 2x per
week
19
8

zondags

Geen
antwoord

83
5

TABEL XVIII
Aantalhuisvrouwenuitgroep C(in%)naardefrequentievanhetgebruikvaningemaakte
groenten(behalvezuurkool)
Aantal
huisvrouwen
399
169

Soort
inmaak
weck
zoute
groenten

1 x per
week
6
72

1-2 x per
week
67
3

2 x per
week

16

2 x per
week
20
•3

Geen
antwoord
7
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Uit dezebeidetabellen blijkt dat ongeveer 2/3van dehuisvrouwen maaltijden
met geweckte en zoute groenten opdient als aanvulling op andere maaltijden.
Daarnaast is de groep bij wie in de bovengenoemde maanden weck en zoute
groentenminstens tweemaalperweekophetmenu staat, omstreeks 20%. Bijeen
aantal van de gezinnen geschiedt dit met weck èn zoute groenten: voor deze
gezinnen is het beeld nog ongunstiger.
In groep A kon het gebruik van geweckte groenten worden nagegaan, omdat
van de huisvrouwen uit deze groep nauwkeurig opgaven zijn verkregen over het
gebruik van hun weck.
3vande33huisvrouwen uitgroepAbleken indemaanden januari tot en met
april meer dan 3maal per week geweckte groenten op tafel te brengen, 7 meer
dan 2 maal per week, de overige 23 minder dan 2 maal per week. Ook hier dus
2/3 van de huisvrouwen bij wiehet gebruik van geweckte groenten uitzondering
is en een kleine groep bij wie het regel is.
In groep Bkwam aan het licht dat men de geweckte groenten in veel gevallen
als tractatie voor de zondag houdt.
Het is van belang hier ook nog te vermelden dat van de totale groep B omstreeks 37% van tijd tot tijd blikgroenten koopt, van groep C 83%. Dit laatste
hoge cijfer wordt begrijpelijk wanneer men bedenkt dat slechts 50% van de
huisvrouwen uitgroep Cweckt en21% groenten in het zout inmaakt. 33% van
de huisvrouwen uit groep C gaf op een voorraad blikgroenten in huis te
hebben.
7.3 Gebruik vangeweckte vruchten
In grote delen van ons land worden de geweckte vruchten op zondag en
bij visite geserveerd, in 91% van de gevallen waarin op deze vraag geantwoord
werd. Geregeld gebruik van geweckte vruchten op werkdagen behoort tot de
uitzonderingen, behalve in de zuidelijke gemeenten.
7.4 Gebruik vangeweckt vlees
Geweckt vlees wordt de gehele week door gebruikt. In groep B gebruiken
van de 838 huisvrouwen die slachtproducten wecken 87% deze producten op
zondag, 34% 1of 2 maal per week en 53% meer dan 2X per week. Er is een
geregeld gebruik het helejaâr door: dit blijkt uit de opgavevan de huisvrouwen
ingroep A.Ofdegeconsumeerde hoeveelheden dierlijk eiwituitweck voldoende
zijn voor eenjuiste voeding kon echter uit de gegevens niet worden nagegaan.
7.5 Bederf vande weck
Op twee manieren werd nagegaan hoe groot de kansen op bederf van de
weckzijn. DeervaringmetgroepAleerdedat erbijvrijwel elkehuisvrouw enkele flessen perjaar opengaan. Slechts 2van de 33 huisvrouwen rapporteerden in
het seizoen 1953/1954dat ergeen glazentijdens het bewaren open gingen. Daarom kon aan de antwoorden van de vrij talrijke vrouwen in groep B die bij de
enquêteantwoorddennooitglazentehebbendieopengaanweinigwaardegehecht
worden. Men antwoordde niet graag op deze vraag, omdat men het min of
meer alseen schandevoelt temoeten bekennen dat menbij deweck tegenvallers
heeft. Moet men toegeven dat dit het geval is, dan wordt steeds omstandig uitgelegd, dat de mislukking aan glas, deksel, ring of inhoud te wijten is en niet
aan het werken van de huisvrouw. De antwoorden van de huisvrouwen in
groep B op de desbetreffende vraag zijn daarom voor het inzicht in de omvang
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van het bederf niet van waarde. In verband met de bovenstaande instelling van
de huisvrouwen tegenover haar eigen arbeid zijn de volgende cijfers het vermelden waard. Resp. slechts 55, 19en 34% gaf op wel eens glazen met respectievelijk groenten, vruchten of vlees open in kelder of kast te vinden.
Van de huisvrouwen uit groep A kon nauwkeurig worden nagegaan welk
gedeelte van de voorraad geweckte groenten, vruchten en vlees door bederf
verlorerl gaat. 28 van deze huisvrouwen stuurden het gehele jaar door bericht
in van alle bederf tijdens het bewaren. Zij hadden tezamen 1949 glazen met
groenten waarvan en 104of 5,3% open gingen, 872glazen met vruchten waarvan er 50of 5,7% open gingen en 1891glazen met vleeswaarvan er 43 of 2,3%
open gingen.
Dat er enig bederf optreedt is teverwachten:bacteriologisch onderzoek heeft
immers aangetoond dat een aantal bacteriën het huishoudelijk wecken overleven. Dit werd nog weer bevestigd door het onderzoek van de inhoud van de
weckglazen dieter beschikking waren gestelddoor dehuisvrouwen van groep A.
Alle glazen waren dicht; van 81 glazen die enige tijd in de broedstoof bij 37°
of 55° bewaard werden bedierven er 10. In vrijwel alle andere glazen waren
echter ondanks het feit dat ze niet bedorven waren toch bacteriën aanwezig,
meest sporevormers. Deze uitkomsten tonen nog weer eens aan dat men bij
het huishoudelijk wecken de inhoud houdbaar, niet steriel maakt.
In enkele glazen konden geen bacteriën worden aangetoond. Dit kon niet in
verband gebrachtwordenmetdewijzevanweckenvandebetreffende huisvrouw.
Andere huisvrouwen hadden met precies dezelfde methode minder succes:
wellicht is in gevallen waarin geen bacteriën konden worden aangetoond het
uitgangsmateriaal weinig geïnfecteerd geweest.
7.6. Samenvatting
Het gebruik van geweckte groenten beperkt zich bij 2/3 van de huisvrouwen
tot 2maal per week hoogstens, bij ongeveer 20% wordt in de maanden januari
tot en met april 2of meer malen per week gewecktegroenten gegeten.
Eveneens 2/3 van de huisvrouwen die groenten in het zout inmaken brengen
hoogstens 1maal per week gezouten groenten op tafel, omstreeks 20% meer
dan 2 maal per week.
Er is dus een vrij belangrijk aantal gezinnen waar in de voorjaarsmaanden
vaker ingemaakte groenten op het menu voorkomen dan in verband met een
goede voeding gewenst is.
De slachtproducten worden het gehele jaar door regelmatig gebruikt, de
geweckte vruchten vooral op zondag en bij visites, behalve in het zuiden van
het land, waar vrij frequent in deweek gewecktevruchten gebruikt worden.
Het bederf bedroeg in 28 gezinnen van groep A in 1953/1954 voor geweckte
groenten, vruchten en vlees resp. 5,3%, 5,7% en 2,3% van het aantal glazen.
Bij het microbiologisch onderzoek bleek de inhoud van 81 weckglazen met
groenten uit deze gezinnen voor de overgrote meerderheid micro-organismen,
meest sporevormers te bevatten.
8. KOSTEN VAN HET WECKEN: TIJD EN GELD

8.1. De tijddie aan het wecken besteed wordt
Gegevens over de tijd die aan het wecken besteed werd, werden verkregen
van de huisvrouwen uit groep A. Bij het rapporteren van de hoeveelheden'die
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zij weckten gaven zij tevens op hoeveel tijd zij er aan besteed hadden. Uiteraard zijn deze opgave niet zeer nauwkeurig. Daarom werden zij door enkele
tijdopname in het laboratorium gecontroleerd.
De tijd aan het wecken besteed omvatte:
a. het „panklaar" maken van de groente
b. het schoonmaken van het te gebruiken materiaal
c. het voorkoken
d. het vullen der glazen en
e. het in en uit de ketel brengen der glazen en het controleren van de ketel.
De tijd, nodigvoor het plukken en de duur van het steriliseren werden buiten
beschouwing gelaten. Werden de werkzaamheden door 2 personen verricht,
dan werd hier rekening mee gehouden.
Van de groenten worden sperciebonen het meest geweckt, bij de vruchten
komen de pruimen het meeste voor. Daarom zijn de aan deze beide producten
bestede tijden nader bekeken.
De gemiddelde tijd besteed aan 1/ sperciebonen bedroeg ± 17minuten. De
uitersten liggen ver uit elkaar; 7,4-30,5 min. per /, de overigen lagen als volgt:
8 min.
9 min.
12 min.
12,8 min.

14 min.
14,4 min.
15 min.
15 min.

15,8 min.
20 min.
23 min.
24 min.

27 min.
27,5 min.

De variatie in de tijden vindt zijn oorzaak in deverschillen in werktempo van
de huisvrouwen. De verschillen in hoeveelheid die verwerktworden hebben betrekkelijk weinig invloed. Enige invloed heeft de grootte van het weckglas dat
gebruikt wordt. 20liters glazen kosten meer tijd dan 102-liters glazen.
Ter controle van de door de huisvrouwen opgegeven tijden werd in het laboratorium de tijd bepaald die door 3proefpersonen aan 1/ bonen in weck besteed werd bij het wecken van 5X\\ lin een ketel.Deze tijden bedroegen resp.
17,7, 17,5 en 22,7, gemiddeld 19,3minuten per liter.
Bij deproefnemingen in het laboratorium was de gemiddelde tijd besteed aan
a. 11,2 min. per liter, 11,9 min. per liter en 17,6 min. per liter, aan de overige
onderdelen bt/m e 5,9min., 6,2min. en 6,3 min. gemiddeld per liter.
Het blijkt dus dat de grootste variatie kan optreden bij a. Hierbij speelt het
een grote rol of de huisvrouw snel en handig werkt. De overige factoren b, c,
d en e vergen slechts weinig tijd, zodat zij in verhouding met a weinig winst
kunnen opleveren.
De tijd besteed aan het panklaar maken is ongeveer 2à 2\ maal zo groot als
de tijd die aan de overige werkzaamheden besteed wordt.
De tijd besteed aan het wecken van eenzelfde hoeveelheid pruimen bedroeg
gemiddeld 8,7 min. per liter. De uitersten bedroegen hier: 3-12,5 min. per liter. De overige:
4,1 min.
4,75 min.
7 min.

8,5 min.
9 min.
10 min.

10 min.
11 min.
12,3 min.

De tijd in het laboratorium opgenomen voor het wecken van 1/pruimen in
een hoeveelheid van 5X1\ lbedroeg 4,5 min. per liter. Het verschil met de tijd»
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nodig voor het wecken van 1 /bonen is gelegen in het feit dat het panklaar
maken weinigtijd vergt. Aangezien demeestehuisvrouwen het maken vaneen
suikeroplossing naar magworden aangenomen niet zohandig doen alsde geoefende kracht inhetlaboratorium hebben wij voor deberekening inde volgendeparagraaf aangenomen dat voor hetweckenvan 1 /pruimen 10minuten
nodigis.
8.2. Kostenvan het wecken
De vraag ofhet aanleggen van een voorraad groenten envruchten inweck
lonendiswerdherhaaldelijk gestelddoorhendievoorlichtingofonderwijs over
deinmaak geven. Daarom isopgrond van deuithet onderzoek verkregengegevenseenberekening gemaakt van dekosten van het wecken van enkeleproducten. Bijdeze berekening werd uitgegaan vandeveronderstelling dat men
producten uiteigen tuin weckt, aangezien ditophet platteland blijkens degegevens vermeldinhoofdstuk 4indemeerderheid van degevallen geschiedt.
Ookvoor dezeberekeningwerden deproducten gekozen diehet veelvuldigst
geweckt worden ni. sperciebonen enpruimen.
Om deberekening niet onnodig ingewikkeld temaken isveronderstelddat
dezeproducteninglazenvan 1 /gewecktworden endatalswarmtebron electriciteit of butagas gebruikt wordt; voor deberekening zijn deprijzen van het
seizoen 1953 gebruikt.
Dekostenvanhetweckenomvattendevolgendebestanddelen: dekostenvan
degrondstof,dekostenvandetoegevoegdeingrediënten,kostenen afschrijving
van het materiaal endekosten van debrandstof. Voortsmoet rekening gehouden worden met het bederf van een deel van deproducten. De betreffende berekening vindt menintabel XIX.
TABEL XIX

Kostenberekening van1l weckincenten.Seizoen 1953'f''54
Pruimen

Sperciebonen
butagas
Grondstof:
Sperciebonen 700g//à45centperkg
pruimen 625g/là 50etper kg . .
II Toegevoegde ingedriënten:

electriciteit

butagas

electriciteit

32

32

7

7

I

32

32

suiker in 350ccoplossing 0,35 X
0,25 x 91 et
III Afschrijving materiaal:
glas + deksel à 45 et in 15jaar af
ketel, thermometer, 20 klemmen:
1007 + 125+ 180= 1212 in10
jaar af te schrijven bij gebruik
voor 112/perjaar
IV Kosten ring (indien iederjaareen
nieuwe)
V Brandstof
VI Toeslagvoor bederf:
10% v a n I + 11+ III+ IV+ V
Kosten van 1/product
Kosten van 1/product afgerond .
Kostenvan 1 /sperciebonenresp.
pruimen inblik 1953/'54 . . . .

3

3

3

3

1,1

1,1

1,1

1,1

5
1,8

5
2,2

5
0,9

5
1,1

4,3
47,2
48

4,3
47,6
48

4,9
53,9
54

4,9
54,1
54

82-96

1,12-1,20
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Voordeprijsvandegrondstofwerduitgegaanvandegemiddeldeveilingprijs
in het noordenvanhetlandgedurende 1953;mendientervanuittegaandatde
huishouding degrondstof tegen dezeprijs van detuin betrekt. De hoeveelheid
sperciebonen resp. pruimen nodig voor het vullen van 1literglas werd door
weging bepaald; het gemiddelde uit enkele waarnemingen bedroeg 700gram
bonen resp. 625 gram pruimen.
Bijdekostenvandetoegevoegdeingrediëntenwerdendekostenvanhetzout,
die uiterst klein zijn in vergelijking met de andere kosten, buiten beschouwing
gelaten. De kosten van de suiker bij het wecken van 1 / pruimen werden berekend naar de suikerprijs van 1953(f0,91per kg) en naar een gebruik van
350cc.suikeroplossing bevattende250gramperliter.
Dekosten van afschrijving vanmateriaalwerden berekend voordat gedeelte
van het materieel dat gedurende langejaren uitsluitend voor deweck gebruikt
wordt.Deringwerdapartindeberekeningopgenomen,het keukengereedschap
dat zowelvoor deweckalsvooranderedoeleinden gebruikt wordtwerdbuiten
beschouwing gelaten. De aanschaffingskosten van weckketel + thermometer
+ 12 klemmen, in totaal bedragend f 12,12 werden in 10jaar afgeschreven,
rekening houdend met eengebruik voor het weckenvan 112/perjaar; deomvangvandegemiddeldevoorraad weckuitgroepB.
Voor glasen dekselàf0,45per stuk werd eenafschrijving in 15 jaar aangehouden, hetgeen in verband met degegevens verkregen uit groep Azeker verantwoord magworden geacht.
Er werd aangenomen dat elkjaar eennieuwering gebruikt wordt; dit isniet
bijallehuisvrouwen gebruikelijkennietinallegevallennodig.Eenjuisteschattingvandelevensduurvanderingisechteruitermatemoeilijk tegeven,daarom
werdderinginzijn geheelalsjaarlijkse uitgaveopdekostenrekening gebracht.
Voor deberekening van de kosten van debrandstof werd uitgegaan vangegevens die verschaft werden door het Voorlichtingsbureau van de Vereniging
vanGasfabrikanten. Volgensdezegegevensisvoorhet wecken van 1 / groente
op de gebruikelijke manier 80 / stadsgas nodig. Dit komt in calorisch effect
overeenmet0,027kgbutagas of 0,24kWh.1) Aangezien butagas of ander flessengasenelectriciteit indetoekomst naar hetzichlaataanzien als warmtebron
op het platteland het meeste zullen worden gebruikt zijn de prijzen van deze
beidewarmtebronnen in dekostenberekening gebruikt. Er werduitgegaan van
eenprijs vanbutagas à 66ct/kgenvanelectriciteit 8 etkWh.
Bij dekostenberekening moet de kans op bederf opgenomen worden. Bij de
huisvrouwen uit groep A bedroeg het percentage glazen dat open ging voor
groenten 5,3 voor fruit 5,7. Omdat deze huisvrouwen een geselecteerde groep
vormden moet aangenomen worden dat het gemiddeld bederf bij niet-geselecteerdehuisvrouwenhogerligt.Daaromwerdeentoeslagvan 10%opdeoverige
kosten bestanddelen in deberekening opgenomen.
1liter sperciebonen in weck kost volgens deze berekening f0,48. Aangezien
delaagsteprijs van 1 /sperciebonen teWageningen inblik inhet seizoen1953/
1954f0,82bedroeghaddehuisvrouwindat seizoendoor hetweckenvansperciebonenuiteigentuineenvoordeelvanf0,34perliterbehaald.Hiervoormoest
zij, zoals wij in devorigeparagraaf zagen 20minuten arbeid leveren.
Bij degewecktepruimen isnogietsmeervoordeeltebehalen:1 /pruimenin
weckkost f0,54.Delaagsteprijs van 1 /pruimen in blik inWageningen in het
*) Voor deberekening werd gebruik gemaakt van devolgende getallen:calorische waarde
stadsgas 4000kcal/m3,id. butagas 11.900kcal/kg. 1m3stadsgas aequivalent aan 3kWh.

37

56(2)

38

seizoen 1953/1954 bedroeg f 1,12; met het wecken van pruimen kon de huisvrouw in het seizoen 1953/1954 per liter uitsparen f 0,58,waarvoor zij 10minuten arbeid moest leveren.
Bij devergelijking van wecken conserven in blik isaangenomen dat de kwaliteit gelijk is. Hierbij moet echter enige reserve gemaakt worden. Blikgroenten
worden bij 120°Cgesteriliseerd. Daardoor isdeafwezigheid van micro-organismenbereikt, dieindeweck, diebij 100°behandeld is,nooit bereikt kan worden.
Kans opdeaanwezigheid van Clostridium Botulinum is weliswaar in gewecktegroenten in Nederland zeergering, maar niet uitgesloten zoals bij de groenten
in blik het geval is. Voor de vruchten geldt dat bij een zorgvuldige werkwijze
met goed uitgangsmateriaal gelijke kwaliteit te bereiken is,zie 5.6.
8.3 Gelden arbeidstijd bijde weck vangemiddelde omvang
Tenslotte is het van belang na te gaan, hoeveelgeldelijk voordeel een weck
van gemiddelde omvang voor de huishouding oplevert en hoeveel arbeid tegenover dit voordeel gesteld moet worden. Daarbij wordt er van uitgegaan dat men
deweckgebruikt in plaats van conserven in blik en dat de gebruikswaarde van
weckgroenten en blikgroenten gelijk is.
In tabel IX is de gemiddelde omvang van de weck uit groep B aangegeven;
hieruit laat zich berekenen dat in deze groep bij een gemiddelde gezinsgrootte
van 5 personen gemiddeld 56 / groenten en 36 / vruchten in weck ingemaakt
wordt. Om het geldelijk voordeel van deze voorraad weck precies te berekenen
zou men het assortiment moeten kennen en men zou voor elke soort afzonderlijk een kostenberekening moeten opstellen. Dit laatste is globaal geschied
voor verschillende producten die veel geweckt worden. De uitkomsten vindt
men in tabel XX.
TABEL XX
Kostenvan geweckteproducten enprijzenvan deovereenkomstigeproducten inblik in 1953/54
c
bo
J4

•v
ö
o
bc

ft e

bonen . .
snijbonen .
spinazie. .
wortelen .
andijvie . .
pruimen .
aardbeien .
kersen . .
appelmoes

45
55
30
75
25
50
120
100
25

.s
•v

Is
Ms

os

»Z
Ä.S

700
700
800
800
800
625
625
625

32
39
24
60
20
32
75
63
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B
bo

HS

M

7
7
7
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S

S3 g
aa
v •w faC
0 C
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-

s

16
16
16
16
16
15
15
15
15

.Si.S
S„3
S S.S

m
0

s'ils

uB

H

48
55
40
76
36
54
87
85

34
50
27
12
46
58
123
36

82-98
105-110
67-82
88-95
82-85
112-120
210
121-185

De prijzen zijn de gemiddelde veilingprijzen in het noorden des lands, het
gewicht van de grondstof is geschat naar analogie van de hoeveelheid sperciebonen die nauwkeurig bepaald was en ter controle vergeleken met opgaven van
het gewicht aan groenten en vruchten in blikconserven verstrekt door het
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten. De kosten
vanverwerking zijnvoor groenten resp.vruchten gelijk. Er isafgezien van kleine
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verschillen in wecktijd die het brandstofverbruik beïnvloeden, maar die op de
totaalkosten weinig invloed hebben.
De berekende minimum verschillen in prijs tussen de geweckte producten
en de overeenkomstige conserven in blik variëren. Voor de groenten liggen zij
zowel boven als beneden het voor de bonen berekende verschil, voor de vruchten zowel onder als boven het verschil bij de pruimen. Waar het er om te doen
isde orde van groottevan het geldelijk voordeel dat bereikt wordt meteen voorraad weck van gemiddelde grootte te vergelijken met een overeenkomstige
voorraad conserven in blik, mag men daarom uitgaan van een weck die zou
bestaan uit 56 /sperciebonen en 36 /pruimen. Het geldelijk voordeel dat daarmee te behalen zou zijn bedraagt 56 Xf0,34 + 36 X f0,58 = f39,92. Daarvoor is een arbeidstijd van de huisvrouw nodig van 56 X20 + 36 X 10= 1480
minuten of 24uur en 40 minuten.
Het geldelijk voordeel dat verkregen wordt uit de arbeid indetuin is bij deze
berekening buiten beschouwing gelaten.
De huisvrouwen op hetplatteland hebben dus gelijk als zij dewaarde van de
arbeid voor de weck hoog aanslaan. In het gezin van landarbeider en kleine
boer maakt een bedrag van f39,92 meer dan een half weekloon van de kostwinner uit, de huisvrouw kan dit bedrag „verdienen" in een halve werkweek,
verdeeld over de zomer.
9. METHODEN VAN CONSERVEREN IN VERBAND MET DE KENMERKEN VAN HET GEZIN

9.1 De kenmerken vanhet gezin
Het is een ervaringsfeit dat de gewoonten op het gebied van het conserveren samenhangen met de kenmerken van het gezin, in de voornaamste plaats
met de sociale status zoals die tot uitdrukking komt in het beroep van de kostwinner. Bij het verwerken van de gegevens verkregen uit groep B werd deze
samenhang nagegaan. Voorts werd ook nagegaan of een samenhang geconstateerd kon worden met de gezinsgrootte, met de leeftijd van de huisvrouw en
met de godsdienstige overtuiging van het gezin.
9.2. Samenhang met de sociale status
De samenhang met de sociale status is duidelijk te vinden bij de slacht.
Dit is verklaarbaar, aangezien men, zoals uit de enquête bleek, meest zelfgemeste dieren slacht. Het mesten van een varken is alleen dan mogelijk wanneer
men over stalling voor het dier beschikt en wanneer men de deskundigheid
bezit om het dier te verzorgen. Naarmate de gezinnen verder van het agrarisch
bedrijf afstaan is het moeilijker om aan deze eisen te voldoen. In tabel XXI
op blz.40vindtmen een overzicht vandepercentagesvangezinnen, die slachten,
betrokken op het totaal aantal gezinnen in elke groep in de 10gemeenten.
In allegemeenten komt het slachten bij de boerengezinnen meer voor dan bij
de gezinnen van arbeiders en middenstanders. In het algemeen wordt in de arbeidersgezinnen in meer gevallen geslacht dan in de middenstandsgezinnen, in
enkele gemeenten-Smallingerland,Diepenveen,Stolwijk-is het andersom. Het
onderscheid tussen het percentage van landarbeiders en andere arbeidersgezinnen waar geslacht wordt is uiterst gering, in de gehele groep B wordt in 35%
vandelandarbeidersgezinnen geslacht,in32% vandeandere arbeidersgezinnen.
Hierbij moet bedacht worden dat op het vrijwel zuiver agrarische platteland
geënquêteerd is.
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TABEL XXI

Percentages vangezinnendie slachtenin 3 beroepsgroepen pergemeente
seren

Smallingerland . . . .
Uithuizen
Emmen
Diepenveen
Heteren
Stolwijk
Koedijk
Deurne
Montfort/Posterholt. .
Gronsveld/St.Geertruid
groepBtotaal . . . .

34
52
87
81
92
50
5
97
98
94
69

Arbeiders

3
20
36
3
70
10
60
74
48
33

Middenstanders

Totaal v. d.
gemeente

11
13
21
13
71
11

14,7
19,8
40,37,9
75,1
24,9
2,2
71,5
77,4
63,1

46
53
41
26

42,7

In tabel XXI is eenzekereregelmaat in het verloop van de getallen te constateren. Overalwaar inmeer dan 90 % van deboerengezinnen geslacht wordt
zijn ook in de andere groepen depercentages van gezinnen die slachten hoog.
Waar deboeren sterk aan dezelfverzorging met vleesvasthouden is ook bij
de anderen deze zelfverzorging blijven bestaan, wellicht ook omdat de voorziening metvleesvan deslager niet tot volledige ontwikkeling kwam.
Het wecken van groenten en fruit is in alle sociale groepen gebruikelijk.
Er is geen belangrijke afwijking van dit gebruik in enige groep te bespeuren.
Dit wordt vooral duidelijk wanneer men let op de aantallen gezinnen die niet
wecken in de verschillende beroepsgroepen. In de gehele groep B werd door
7,9% van dehuisvrouwen niet geweckt,in 11,6% van degezinnen wecktmen
geengroenten,in 13,6% vandegezinnengeenfruit. Welduidendecijfers erop
dat niet weckenin deagrarische groep (boeren, landarbeiders enandere arbeiders) ietsminder vaak voorkomt dan in degroepvan deniet agrarischebevolking.Indeagrarischegroepheeft 5% vandegezinnengeenweck,bijdemiddenstandsgezinnen 7%, bij de intellectuelen en gegoeden 13%.Deze afwijkingen
zijn echter gering. Een enkele maal zijn er plaatselijk afwijkingen bij bepaalde
groepen. In Uithuizen blijkt dat van de 54 landarbeidersvrouwen 16 of 30%
geenvruchten wecken,van deze gezinnen hebben er 15dus het overgrotedeel,
geenfruit uit eigentuin enaangezien Uithuizen geenovervloedigeaanvoer van
goedkoop fruit heeft blijft hier het wecken achterwege. Hetzelfde verschijnsel
zien we bij de middenstand inUithuizen:22van de 78gezinnen wecken geen
vruchten, 20daarvan hebben geen tuin.
Hetwas voortsnogvanbelangnategaanofereenrelatietevindenwas tussen
de sociale status en de grootte van de voorraad groenten en fruit in weck.
Hierbij werd eenvoorraad van meer dan 15/groenten, resp.vruchten per gezinslid als een grote voorraad aangemerkt envoor 6beroepsgroepen werd nagegaan welk percentage van degezinnen grotevoorraden aanlegt.
In tabel XXII vindt men een overzicht van dezepercentages.
Het wecken van groenten en fruit is in alle sociale groepen gebruikelijk.
Deuitkomsten, neergelegdindetabellen XXII,XXIII, XXIVenXXV,werden wiskundig statistisch gecontroleerd*);daarbij bleek dat de afwijking van
1
met behulp van y?test.
Het teken * bij een getal betekent dat hier van een in statistische zin „duidelijk" effect bij
onbetrouwbaarheid 5% sprake is. Het teken ** duidt een overeenkomstig effect aan, doch
bij onbetrouwbaarheid 1%.
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TABEL XXII
Gezinnen metgrote voorraadweck uit6beroepsgroepen eningroepB als geheel
landbouwers
10ha
a. totaal aantal in de
groep
b. grote voorraad
groenten inweck. .
c. b in % van a . . .
d. grote voorraad
vruchten inweck. .
e. d in % van a . . .

Landar10-20 ha 20-50 ha beiders

Arbeiders

Midden- Totaal
standers groep B

431

148

46

210

429

503

1964

108
25

44
30

16
35

70
33

130
30

152
30

571
29

59
14

18
12

4
9

14
7*

33
8

78
16*

232
12

degemiddeldenbijdecijfers gemerktmet*met95%zekerheid,bijdiegemerkt
met** 99%zekerheidniet aan het toeval tewijten zijn. Er magdusgeconcludeerd worden dat grote voorraden geweckte vruchten in de arbeidersgezinnen
minder, in demiddenstandsgezinnen méér dan algemeen gebruikelijk is,voorkomen. Voor de voorraden groenten in weck konden in geen enkele groep
afwijkingen van het algemene cijfer geconstateerd worden.
Het ligt voor de hand, een samenhang te zoeken tussen het aanleggen van
grotevoorradenpergezinslidende'gezinsgrootte:geziendetijd enhetgelddat
aandewecktenkostegelegdmoetworden zalmengrotevoorraden pergezinslidverwachten bij kleinegezinnen. TabelXXIII geeft een overzichtvan deuitkomsten.
TABEL XXIII
Gezinnen metgrotevoorraad weck in5groepen vangezinnen naar gezinsgrootte en ingroepB
alsgeheel
Gezinnenvan
a. totaalaantalindegroep . . .
b. grotevoorraad groenteinweck
c. bin %vana
d. grotevoorraadvruchteninweck
e. din %vana

1-2 pers. 3^1pers. 5-6 pers. 7-8 pers.

289
108
37**
42
15

670
251
37**
82
12

539
135
25
69
13

264
55
21*
24
9

9 en
meer
pers.
189
24
13**
16
8

Totaal
groepB
1946
571
29
232
12

Ook dezecijfers werden wiskundig statistisch geverifieerd;daarbij bleek dat
deafwijkingen vanhetgemiddeldevoor depercentagesvan gezinnenindeverschillende groepen met grote voorraden vruchten geen betekenis hebben. Met
99%zekerheidkanwordenaangenomendatdecijfersvoordevoorradengroente
indegezinnenmet1 en2,3en4enmeerdan9personenbetekenishebben,voor
degroepvan7-8 personen kan dit met 95% zekerheid worden aangenomen.
In dekleinegezinnen komen grotevoorraden groenten vakervoor dan inde
grotegezinnen.Dekleinegezinnenzijninsommigegevallen „resten"vangrote
gezinnen: daar is het materiaal voor de weck aanwezig en men heeft wat dit
betreft geenbeletselomgrotevoorradenaanteleggen.Indegrotegezinnen zijn
zowel de tijd van de huisvrouw als de aanschaffing van het materiaal belemmerende factoren voor het aanleggen van grote voorraden. De eventuele samenhang tussen de leeftijd van de huisvrouwen en het aanleggen van grote
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voorraden weck werd aan de hand van de verkregen cijfers nagegaan. De afwijkingen per groepvan het gemiddeldebleek echter statistisch geen betekenis
tehebben.
9.3. Oudere methoden van inmaken endekenmerken van hetgezin
Onder de oudere methoden van inmaken is de inmaak in het zout vooral
aandacht waard, omdat zoute inmaak een minder goed voedingsmiddel is.
Daarom werd nagegaan of er een verband te leggen was tussen het veelvuldig
voorkomen vanzouteinmaak enbepaaldegezinskenmerken. Daarbij werd het
eerst gedacht aan een correlatie met het beroep vande kostwinner; aangezien
inmakeninhetzoutweinigkostenmeebrengt kanmendithetveelvuldigstverwachten bij definancieelminst draagkrachtige groepen. Tabel XXIVgeeft een
overzichtvan desituatiein 6beroepsgroepen.
TABEL XXIV
Percentagevan gezinnenmet zoute inmaak in6 beroepsgroepen en ingroepB als geheel
Gezinnenvan
a. totaalinelkegroep .
b. gezinnen met zoute
inmaak
c. bin%vana . . .

Landbouwers
0-10ha 10-20ha 20-50ha

Landarbeiders

Arbei- Middenders standers Totaai

431

148

46

210

429

503

150
35

60
41

23
50

118
56**

197
46*

168
33*

1964
781
40

Bij de wiskundig statistische controle bleek dat het hogere percentage van
gezinnen met zoute inmaak voor de landarbeiders met 99% zekerheid alsbetekenisvol mag worden aangenomen, het hogere resp. lagere percentage van
gezinnen van andere arbeiders en middenstanders met 95% zekerheid. Bij de
arbeiders wordt veel uit het zout gegeten;menzou verwachten dat dit ook bij
delandbouwers beneden 10ha het geval zou zijn, maar de afwijking van het
gemiddelde van het cijfer van deze groep is statistisch niet van betekenis. Dit
hangt vrij zeker samen met hetfeit dat indebeideLimburgsegemeenten, waar
veelkleineboeren zijn, weiniginhet zoutingemaakt wordt:volgenster plaatse
bekendezegsliedeniszouteinmaakinLimburgnietintrek.Hetverbandtussen
degroottevan hetgezinendeveelvuldigheid waarmeezouteinmaak voorkomt
werdnagegaanvoordeintabelXXIIIgenoemdegroepenvan gezinnen. Hierbij
werd in geenenkele groepeen statistische betekenisvolle afwijking van hetgemiddelde gevonden. Ook hier is zeker het feit dat in het zuiden, waar grote
gezinnen het veelvuldigst voorkomen, weinig in het zout wordt ingemaakt,
vaninvloed.
9.4. Oudere gewoonten ophetgebiedvan conserveren engodsdienst oflevensbeschouwing
Zoalsinhoofdstuk 11 zalwordenbesprokenzijndegewoonten op het gebied
van conserveren in de10onderzochtegemeentenzeerverschillend en er is verband tezientussen dezegewoonten enhet algemeenlevenspatroon. Uitgaande
van de veronderstelling dat ook de godsdienst of levensbeschouwing het algemenelevenspatroon beïnvloedt werd nagegaan of daarvan in degewoonten op
het gebied van het conserverenietstebespeuren zouvallen.
Daarbij werd uitgegaan van deveronderstelling dat deconfessioneel gebon-
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dengezinnen,naastdenieuwerewerkmethoden,insterkere mate de oude traditionele inmaakgewoonten in erezouden houden.
Decijfers uit groep Bverkregen leken dezeveronderstelling te steunen. Van
de R.K. gezinnen uit groep Bslacht 65%t.o.42% in degehelegroep;van de
orthodoxHervormdeenGereformeerde gezinnentezamen,intotaal540, maken
er307of57%groenteninhetzoutintegenover40%vanallegezinneningroep
B.
Bij het beschouwen van deze cijfers dient echter te worden bedacht dat de
R.K.gezinnenuitgroepBvooreengrootdeelgeconcentreerdzijninhet zuiden,
de orthodox-Calvinistische gezinnen in de overige streken van ons land, zodat
hetvoor dehand ligtdat decijfers beïnvloed zijn door de streekgewoonten.
Deinvloed van de streekgewoonten is,naar magworden aangenomen, even
groot op de gezinnen van van onderscheidene gezindten die in één gemeente
wonen.
Daarom ishet in dit verband van belangdegewoonten van deverschillende
groepen in één gemeente na te gaan hetgeen geschiedde voor de gemeenten
Uithuizen,Emmen,Diepenveen,HeterenenSmallingerland.Indezegemeenten
warengroepenvanverschillendegezindteenvanvergelijkbaregrootteaanwezig.
In geen van deze gemeenten bleken de gewoonten betekenisvol uiteen te
lopen. In Diepenveen, waar veel zuurkool wordt ingelegd en veel in het zout
wordt ingemaakt doet mendit zowel in de R.K., als in deOrth.Calvinistische
endevrijzinnige groep;inEmmenwaarmenveelgroentendroogtgeschiedtdit
naar verhouding van de grootte van de groepen in vrijwel evenveel gezinnen.
In de gemeente Smallingerland is er geen onderscheid tussen de gewoonten
vandeorthodox-Calvinistische endevrijzinnigegroepen;in de gemeente HeterenevenmintussendeKatholieken enorthodoxCalvinistischegroepen.
Het is niet mogelijk op een eenvoudige manier verband te leggen tussen de
godsdienstigeovertuigingoflevensbeschouwingengewoontenophetgebiedvan
de inmaak; op grond van de vergelijking tussen de groepen van verschillende
gezindte komt men tot de conclusie datdestreekgewoonten eerder beslissend
zijnvoor hetinmaakpatroon in allegroepen. Het zou belangrijk geweest zijn
omditnogteverifiëren aan de inmaakgewoonten van de niet-Katholiekenin
Rooms Katholieke streken. Het aantal vandeniet-katholiekegezinnenwasin
hetbeschikbaremateriaalvangroepBdaartoeechterteklein.
10. HET CONSERVEREN IN DE PLATTELANDSGEZINNEN EN
DE OPLEIDING VAN DE HUISVROUWEN

10.1. Opleiding enactiviteiten ophetgebied van de inmaak
Uit het feit dat 92,1% van de 1964 plattelandsvrouwen uit groep B
groenten offruit inmaakt blijkt weldat men,welkeopleidingmen ook genoten
heeft, deinmaak ter hand neemt. Het komt sporadisch voor dat men opgeeft
niettewecken,omdatmenhetniet kan.
Van de 1964 huisvrouwen uit groep B hadden 11 of 0,6% een middelbare
opleiding genoten, 18of 1%handelsonderwijs e.d., 60of 3,1 % U.L.O., 196of
10%volledighuishoudonderwijs,424of21,6%haddeneenkookcursusgevolgd
en790of40,2%eennaaicursus.In 490of24,9%vandegezinnen volgdenéén
of meer dochters huidhoudonderwijs.
Onderhuishoudonderwijswordtzowellandbouwhuishoudonderwijsalsstedelijkhuishoudonderwijsbegrepen.
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Invloed van de genoten opleiding en de gewoonten bij het conserveren
vanlevensmiddelen kanmenverwachten bijdekeuzevanhetassortiment inde
voorraad en bij de methoden van inmaak. Over de keuzevan het assortiment
staan slechtsgegevensuit groepAterbeschikking,dieechtertegeringzijn om
opditpunt conclusies tetrekken. Welwerdnagegaan oferin groepBverband
te leggen is tussen de keuze van de methode van inmaken en de genoten opleiding. Daartoe werden uit de gehele groep Bdrie groepen van huisvrouwen
gelicht: degroep diehuishoudonderwijs gevolgd heeft, degroepdieeen kookcursus gevolgd heeft en de groep wier dochters huishoudonderwijs volgt of
gevolgd heeft.
Daarbij moetwordenopgemerktdatalle3groepeninalle10gemeentenvoorkomenzodat deinvloedvan streekgewoonten bijdeinmaakgeengroteinvloed
kan hebben gehad op detotale cijfers. In tabel XXVvindt men een overzicht
van deactiviteitin de3groepenwat betreft 6methoden vaninmaak. Voorhet
weckenvan groenten envruchten werd het aanleggen van grotevoorraden als
criterium van activiteit genomen omdat het wecken op zichzelf in allegroepen
gelijkelijk voorkomt.
TABEL XXV
Activiteitenophetgebiedvanconserverenin3groepenvanhuisvrouwenuitgroepBinpercentages
van elkegroep
Activiteiten :

weck: 15/groente/gezinslid . .
weck: 15/vruchten/gezinslid .
groentedrogen
slachten

Huishoudschoolopleiding (196)

31
13
32
15
32
38

Huisvrouwen
met kookcursus
(424)

31
17*
39
23
40*
49*

Dochters op
huishoudschool
(442)

35**
16*
43
29**
42**
60**

Groep B als
geheel (1964)

29
12
40
21
32
42

De cijfers werden gecontroleerd op hun statistische betekenis. De cijfers die
de activiteiten in de groep met huishoudonderwijs weergeven vertonen geen
statistisch significante verschillen met groep Bals geheel. Van de huisvrouwen
dieeenkookcursus gevolgd hebben kan met 95% statistischezekerheid geconstateerd worden dat zij wat 3van de 6activiteiten betreft actiever zijn dan de
groep als geheel. Van de huisvrouwen, wier dochters een huishoudschool bezoeken kan met 99% statistische zekerheid geconstateerd worden dat zij wat
betreft 4 van de 6activiteiten belangrijk actiever zijn dan huisvrouwen uit de
groep alsgeheel,voor één activiteit isdat met 95% statistische zekerheid vast
te stellen.Devraagisnu:watisoorzaak,watgevolgindezerelatie?
Mag men aannemen dat dehuisvrouwen dank zij de kookcursus tot activiteiten op het gebied van het conserveren gekomen zijn? Of is het omgekeerde
het geval:komen zij,omdat zij actief zijn opdit onderdeelvandehuishouding
er toe een cursus te volgen? Bij de groep met dochters op de huishoudschool
kanmennietaannemen datdehuisvrouwen haaractiviteiten hebbenuitgebreid
omdatdedochtershuishoudonderwijs volgen.Deervaringleert- alstaan hierovergeenexactegegevenster beschikking- datdemeisjesdieopdelandbouwhuishoudscholen zijninhetalgemeennietdadelijk hetgeleerdetoepassenineen
huishouding waar haar moeder of soms nog haar grootmoeder de scepter
zwaait. Voor deze groep is het daarom waarschijnlijker aan te nemen dat de
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dochters naar de huishoudschool gaan omdat de moeders meer dan gemiddeld
actief zijn in haar huishouding. Uit het feit dat in 60% van deze gezinnen geslacht wordt kan men concluderen dat het percentage boerengezinnen in deze
groep groot is. Inderdaad bleek dat op de gezinnen met dochters op de landbouwhuishoudschool de landbouwersgezinnen sterker, de landarbeidersgezinnen minder sterk vertegenwoordigd te zijn, dan in de gehele groep B.
De gezinnen uit de overige beroepsgroepen leverden hun aandeel naar evenredigheid van hun grootte.
10.2. Afwijking vande voorgeschreven methoden
Ten aanzien van degenen die op enigerlei wijze door huishoudonderwijs
of huishoudelijke voorlichting bereikt worden werd voorts nagegaan hoe het
staat met de afwijkingen van de door huishoudonderwijs en voorlichting voorgeschreven methoden.
Hierkondenechteralleenophetgebiedvandeslachtverschillen geconstateerd
worden:in de gezinnen met dochters op de huishoudschool wordt meer rauw
vlees geweckt en meer vlees met been geweckt dan bij de gehele groep van gezinnen die slachten.
Het is in dit verband belangrijk nog eens te wijzen op het feit dat grote
aantallen huisvrouwen geen gedrukte voorschriften voor de weck bezitten. Dit
werd nagegaan voor twee gemeenten: Uithuizen en Gronsveld/St. Geertiuid.
Van de 202 respectievelijk 198 huisvrouwen bezitten daar 116 respectievelijk
113 gezinnen geen boek met weckrecepten. Voor het overige waren er 58 resp.
31 reclameboekjes van firma's, die weckglazen maken, in de gezinnen aanwezig en 26 resp. 59 andere receptenboeken. In de gemeenten Gronsveld/St.
Geertruid bezitten vele boerengezinnen en enkele andere het voorschriftenboekje van de boerinnenbond van de L.L.T.B., in totaal 25.
Met het bovenstaande in overeenstemming is het feit dat verreweg het grootste deel van de huisvrouwen van groep Bhet conserveren geheel of gedeeltelijk
door mondelinge overlevering geleerd heeft, wat de cijfers over de schoolse opleiding reeds deden vermoeden. 14% van de vrouwen gaf op haar kennis op
school of cursus gekregen te hebben, 37% gaf op uit boekje of folder kennis te
hebben opgedaan, maar vele van deze huisvrouwen hebben ook van moeders,
werkgeefsters, familieleden of vriendinnen geleerd, nl. ruim 80%.
In groep C gaf 10% van de huisvrouwen op het inmaken op school of cursus
geleerd te hebben, 28% uit inmaakboekje of kookboek, 43% van moeders,
werkgeefsters, familieleden of kennissen. Ook in deze groep is het aantal huisvrouwen dat de inmaak door „mondelinge overlevering" geleerd heeft groot.
10.3. Welke vrouwenbereikt de voorlichtingnietl
Bij het beschouwen van deze cijfers rijst de vraag wie de huisvrouwen zijn
die geen algemeen huishoudelijke opleiding hebben gehad en die men noch via
krant ofradio, noch viavrouwenorganisaties of demonstraties bereikt. In groep
B waren er dit 137 of bijna 14%. De spreiding van deze 137 „onbereikbare"
huisvrouwen over de gemeenten laat door de kleine absolute aantallen geen
conclusies toe.
De onbereikbaren zijn meer onder de ouderen dan onder de jongeren te
vinden (zie tabel XXVI) en meer in de groep landarbeiders en bij de restgroep
dan bij de anderen (zie tabel XXVII).
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TABEL XXVI
Huisvrouwen, diedoor onderwijs envoorlichting nietbereikt worden, naar leeftijd

Geen
Totaal <30jaar 31-Wj. 41-50J. 51-60 j . >60jaar opgave
a. ingroepB
b. onbereikbaar
c. bin % vana

1964
137
7

278
15
5

523
28
5

513
25
5

391
37
9

249
32
13

10

TABEL XXVII
Huisvrouwendiedooronderwijsenvoorlichtingnietbereiktworden,naarberoep vandekostwinner
0-10
ha
a. ingroepB
b. onbereikbaar
c. bin % vana

431
41
9

Landbouwers
Land- Andere Midden- Intel- overigen
10-20 20-50 50-100 arbei- arbei- standers lectuelen engeen
ders
ders
opgave
ha
ha
ha
148
11
8

46
0
0

6
0
0

210
20
10

429
24
6

503
25
5

69
1

DegegevensuitgroepBgeveninzichtindemogelijkheden omde huisvrouwen
metvoorlichting tebenaderen. 29% van henisnl.lidvan een vrouwenorganisatie en ruim 80% van hen geeft op de bijeenkomsten geregeld te bezoeken.
69% leest geregeld of soms de vrouwenrubriek in de krant, 68% luistert geregeld of soms naar de uitzendingen voor huisvrouwen van deradio. 64% geeft
op belangstelling voor huishoudelijke demonstraties te hebben.
Uit groep Cwerden devolgende gegevens verkregen:
74% van de huisvrouwen leest geregeld de vrouwenrubriek in de krant, 5%
soms.81 %vandehuisvrouwen luistertgeregeldnaarderadio-uitzendingen voor
de vrouw, 7% soms.
10.4. Samenvatting
Samenvattend kan geconstateerd worden dat geen invloed van onderwijs
en voorlichting op keuze van methode van inmaak of bij de werkwijze bij het
inmaken gevonden werd.
Wellicht zijn zowel huishoudonderwijs als huishoudelijke voorlichting nog te
jong om er resultaten van te verwachten die in cijfers uit te drukken zijn. Het
overgrote deel van de huisvrouwen uit groep B zowel als uit groep C hebben
voor voorlichting in enigerlei vorm wel belangstelling, slechts een gering percentage wordt niet bereikt. Bij deze „onbereikbare" huisvrouwen is het aantal
oudere vrouwen naar verhouding groot. Het aantal vrouwen uit de agrarische
groep (kleine boeren, landarbeiders) dat niet bereikt wordt is naar verhouding
iets groter dan het aantal uit de niet-agrarische groepen.
Radio en pers bereiken op dit ogenblik een belangrijk groter aantal gezinnen
dan huishoudonderwijs en vrouwenorganisaties.

122
15
12
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1 1 . GEWOONTEN OP HET GEBIED VAN DE INMAAK
EEN VERGELIJKING TUSSEN DE 10 GEMEENTEN VAN GROEP B
EN TUSSEN STAD EN PLATTELAND

11.1.
Uit de gegevens, verkregen uit de groepen Ben C valt op te maken dat de
gewoontenophetgebiedvanconserverenvanlevensmiddelen sterkuiteenlopen
in deverschillende streken in Nederland. Duidelijk spreekt dit uit decijfers in
detabellen VII,VIII enXII, dieinTabelXXVIIInogmaalszijn bijeengebracht.
TABEL XXVIII
Aantal huisvrouwen (in %) naar de woonplaats en naar de activiteiten op het gebied van het
conserveren

ConConInmaken Inmaken Drogen Drogen
serveren serveren Slacht zuurkool in'tzout groenten vruchten
groenten vruchten
Groep B:
Smallingerland. . .
Uithuizen
Emmen
Diepenveen . . . .
Heteren
Stolwijk
Koedijk
Deurne
Montfort/Posterholt
Gronsveld/St. Geert.
Totaal groep B . . .

84,8
89,1
95,5
93,8
97,8
86,1
61,8
94,5
95,4
83,8
88,4

81,2
75,7
92,5
89,7
96,2
85,1
60,8
94,0
97,4
90,4
86,4

14,7
19,8
40,0
37,9
75,1
24,9
2,2
71,5
77,4
63,1
42,7

6,6
10,4
12,0
44,1
50,3
8,5
1,6
35,0
34,2
4,5
20,6

41,1
62,9
52,0
67,2
69,3
41,6
25,8
27,0
10,2
4,0
39,8

Groep C: *)
grotere stad: . . .
kleinere stad: . . .
platteland: . . . .
Totaal groep C . . .

29
59
72
50

40
70
82
60

4
11
20
10

5
14
18
11

14
29
28
21

14,2
25,2
58,5
32,3
25,9
12,4
12,4
47,0
54,6
28,3
31,2

Indefiguren 11.e.m.XIIisingrafische vormeenoverzichtvanbovenstaande
cijfers gegeven.Voor elke gemeente uit groep Bisin een diagram uitgebeeld
welk percentage vandegeënquêteerdegezinnende7intabelXXVIIIgenoemde
methoden van conserveren volgt. Soortgelijke diagrammen zijn voor 5 methoden van conserveren gemaakt voor de groepen „grotere steden" en„kleinere
steden" van groepC1).
Bij de vergelijking vancijfers en diagrammen voor de 10gemeentenvalt op
dat de beelden onderling alle verschillen.De geringste variatie iserin het percentagevan degezinnen dat groenten en fruit weckt. Alleen in de gemeente
Koedijk isdit percentage aanmerkelijk lagerdan elders.In Koedijk is bij een
niet onaanzienlijk deel vandehuisvrouwen dewecknietpopulair.Opdevraag,
waarom men alof niet weckt krijgen de enquêtrices in Koedijk antwoorden
waarbij denadruk sterk op debezwaren van deweckvalt.Daarheet hetvaak:
„de huisvrouw heeft hettedruk,hetiste veelwerk,versegroentenhebbenmeer
!) grotere steden: > 50.000 inwoners
kleinere steden: < 50.000 en > 10.000 inwoners
platteland: gemeenten met < 10.000 inwoners

11,2
12,3
22,0
42,6
49,7
25,3
3,7
30,0
3,1
18,7
22,2
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voedingswaarde".Overal elders zijn antwoorden in de geestvan„het is zogemakkelijk een voorraad te hebben in tijden van schaarste of van drukte" talrijker daninKoedijk. Elderskomen dusdevoordelenvandeweckopdevoorgrond.Bijna overalwordt ookgenoemddatmendeproducten uitdeeigentuin
gebruiken wil omdat het voordelig is. Om te begrijpen waarom men aan
weck en aan oudere methoden van inmaak vast houdt is het echter ook
van belang teletten op deminder rationeel klinkende antwoorden, dieminder
frequent maar overal gegeven worden: „het werk is gezellig", „prettig werk",
„het hoort bij het huishouden". Dit laatste antwoord geeft ons wellicht de
sleuteltot hetbegripvandegroteverschilleningewoonten.
Inverband met diegewoonten moet natuurlijk ook gedacht worden aan de
verschillen in bedrijfstype in delandbouwgebieden.Opdegemengdebedrijven
waarmenruimteenallerhandevoerheeft zalmengemakkelijker tothet mesten
en slachten van een varken besluiten dan op dezuiverebouw- of weidebedrijven, tenzij men op deze laatste kaas maakt en, omdatmenweiheeft, varkens
fokt. Fruitzalmenhetmeestedrogenwaarovervloedigfruit voorradigis.
Toch spelen blijkbaar ook andere factoren een rol. In de beide gemeenten
Gronsveld, St. Geertruid en Heteren is b.v. overvloedig fruit beschikbaar. In
Heterenwordtdooromstreeks50%,inGronsveld/St.Geertruiddooromstreeks
19% van de gezinnen fruit gedroogd.
Montfort/Posterholt en Gronsveld/St. Geertruid, die bij verdere inmaak zo
veelovereenstemmingvertonenwijkenvanelkaarafbijhetinleggenvanzuurkool.
Juistdeuitlatingen als„hethoort bijdehuishouding"endeeerdergeciteerde
uitlating„neemonsdehuisslachtnietaf" doenvermoedendathetlevenspatroon
sterkdewijze bepaalt waaropdevoorraadvorming wordt opgezet. Dezehypothese wordt versterkt door devergelijking van de beidegemeenten Koedijk en
Heteren.
In Koedijk heerst, naar de milieukenners verklaren, een zeer individualistische mentaliteit, van dorpsbinding isweinig sprake, deinvloed van Alkmaar
isgroot.InHeterensprekendemilieukennersvaneenuitersttraditionelelevensinstelling; deniet autochthone dorpsbewoners worden nooit helemaal „eigen"
metdedorpsbevolking. Alseenuitingvaneenminder traditionelelevensinstellingmag beschouwd worden een grote deelname aan het vrouwenverenigingsleven op het platteland. Dit verenigingsleven isnogjong enzijn groei en bloei
berust voornamelijk op de plaatselijke activiteit, anders dan de groei van het
landbouwhuishoudonderwijs dat doordeverlengingvandeleerplichteensterke
stimulansvoorzijn groeivanbuiten hetplatteland kreeg.Inderdaad vindenwij
in Koedijk dat 42% van de huisvrouwen lid van een vrouwenorganisatie is,
in Heteren 20%,het laagstepercentagevan allegemeenten. Koedijk wordt alleen overtroffen door Smallingerland met 44% georganiseerde vrouwen en
Smallingerland vertoont een diagram van gewoonten dat weinig traditioneel
is:deouderegewoonten bij hetconserveren ontbreken grotendeels.
De veronderstelling dat het voorhanden levenspatroon bepalend isvoor de
gewoonten op het gebied van de inmaak vindt voorts steun in het feit dat zo
weinigisgeblekenvaninvloedvanonderwijsenvoorlichtingopdezegewoonten.
In hetlandbouwhuishoudonderwijs wordt sindsjaren gewezen op degeringe
voedingswaarde van inhet zout ingemaakte groenten. Desondanks wijkt, naar
blijktuittabelXXVinhoofdstuk 10hetpercentagevanhet aantal „geschoolde"
huisvrouwen dat groenten in het zout inlegt niet betekenisvol af van het overeenkomstige percentagevan groep Balsgeheel.
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KERKHOVEN

7K7" ROTTEVALLE

1t. e. m. X.
Diagrammen, weergevende het voorkomen van inmaakgewoonten in de tien
gemeenten in groep B.
Diagrams, representing thefrequency of useof specificfoodpreservation
methodsin the ten rural communities of group B.

FIG. XI en XII.

Diagrammen weergevende hét voorkomen van inmaakgewoonten in de groepen
"grotere stad" (>50.000 inwoners) en kleinere stad (<50.000 inwoners
en > 10.000inwoners) van groep C.
Diagrams representing thefrequency of useof specificfoodpreservation
methodsin thegroup"largercities" (>50.000 inhabitants) and
"smallercities" (<50.000 inhabitants and >10.000 inhabitants)of group C.
FIG. XIII en XIV
Diagrammen weergevende het voorkomen van inmaakgewoonten op de bedrijven
van de voorbeeldprojecten Kerkhoven en Rottevalle.
Diagrams representing thefrequency of use of specificfoodpreservation
methodson thefarms in thepilotprojects KerkhovenenRottevalle.
LEGENDA:
Inelk7edeelvandecirkelsisdoorhetgearceerdegedeelteaangegeven welkpercentagevan
huisvrouwen uit de onderzochte groep één van de 7 onderstaande inmaakmethoden volgt:
Ineach 7thpart of thecirclestheshadedsection representsthepercentage ofhomemakersin
each groupin the study, using oneof the 7specificmethodsoffood preservation listedbelow:
1. wecken van groenten
"Sterilizing"ofvegetables

5. zouten van groenten
salting ofvegetables

2. wecken van vruchten
"sterilizing"offruits

6. drogen van groenten
drying ofvegetables

3. wecken van slachtproducten
"sterilizing"of meatproducts

7. drogen van vruchten
dryingof fruits

4. maken van zuurkool
preparing sauerkraut
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Nog eenander feit wijst in derichtingvan eensamenhang methet levenspatroon. Uit de cijfers in tabel XXI blijkt dat overal naar verhouding in de
boerengezinnen in meer gevallen geslacht wordt dan in gezinnen waarvan de
kostwinner tot andere beroepsgroepen behoort. Opvallend is echter dat de
gemeenten waar in meer dan 90% van de boerengezinnen geslacht wordt ook
bij arbeiders en middenstandsgezinnen het slachten veelvuldig voorkomt.
Op grond van bovenstaande overwegingen is de voorlopige conclusie gewettigd dat van het levenspatroon van de streek beslissende invloed op de
gewoonten van conserveren uitgaat. Bij een sterk traditioneel bepaald levenspatroon zietmeneennaarverhoudingfrequent voorkomen vanalleactiviteiten
op het gebied van de inmaak, ook van de oudere wijzen van inmaken; in de
diagrammen vanfig.I-XII zien wevoor de traditioneel ingestelde dorpen een
diagram met brede stralen. Bij een moderner, meer individualistisch levenspatroon past een „open" inmaakdiagram. De omvang van sommige activiteiten is als het ware ingeschrompeld. Wanneer het beeld van de inmaakgewoonten aldus verband houdt met het algemeen levenspatroon vloeit daaruit
voort dat men het, omgekeerd, kan beschouwen als een op huishoudelijke gegevens gebaseerdeindexvan eenlevenspatroon van groepen vangezinnenwier
levenswijze men door onderzoek wil leren kennen. Ongetwijfeld zullen meer
van dergelijke indices b.v. van dezelfverzorging op het gebied van dekleding,
te ontwerpen zijn.
InfiguurXIII enXIVzijn terillustratievandegedachtevan eenindexinde
vormvan eeninmaakdiagram dediagrammen voor degroepen van 30boerengezinnen van deelnemers in de voorbeelddorpen Kerkhoven en Rottevalle opgesteld.Hierbij ontbreken decijfers overhetdrogen vangroenten envruchten,
dienietbeschikbaar waren.Indezediagrammen kanmendeaanwijzing vinden
daterwatlevenspatroonbetreft tussendebeidegroepeneenaanzienlijkverschil
is.InderdaadheeftdeBrabantsegroepinKerkhoveneenveeltraditionelerlevenspatroon dan deveelindividualistischer ingestelde Friesegroepuit Rottevalle.
11.2. Stadenplatteland
Zoalsteverwachtenwaszijndegewoontenophetgebiedvanhetconserveren
in degrotere en kleinere steden anders dan op het platteland. Uit degegevens
uit deenquêtevangroep C(deinformatiegroepen van deHuishoudraad) blijkt
echter het aantal huisvrouwen dat groenten en fruit weckt betrekkelijk
hoogtezijn. Het ligtvoor dehand aan tenemen dat dehuisvrouwen diein de
steden actief zijn op het gebied van deinmaak vooral gezocht moeten worden
onder hendievanhetplatteland afkomstig zijn. Inderdaad blekenervandeinmakende huisvrouwen in de steden naar verhouding méér op het platteland
geboren tezijn dan van denietinmakende.Terwijl vandezelaatsten in degrote
steden 9% en in de kleine steden 21% van het platteland afkomstig is bedragendezecijfers voordehuisvrouwendieweléénofmeerproducteninmaken
27resp. 31%. Voor op het platteland geboren echtgenoten van inmakende en
niet-inmakende huisvrouwen gelden overeenkomstige verhoudingen. De verschillenzijn echternietzogrootdathetgeheleverschijnsel vandeinmaak inde
stad er door verklaard kan worden.
Ook indesteden blijkt het bezit van eentuin inverband met deinmaakbelangrijktezijn.Vandehuisvrouwendieindegrotereenkleinerestedengroenten
wecken krijgt 42resp.68%groenten uit eigentuin;van hen diein hetzout inleggengebruiken 39resp.59%groentenuiteigentuin.
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12. SAMENVATTING

12.1. Doel en opzet vanhet onderzoek
In het kader van het project „Conserveren van levensmiddelen op het platteland" dat ten doel had devoorlichting omtrent het conserveren en bewaren van
voedsel te stimuleren en te intensiveren heeft de afdeling Landbouwhuishoudkunde van de Landbouwhogeschool een onderzoek verricht naar de gewoonten
en werkmethoden op het gebied van het conserveren van levensmiddelen op het
platteland. Dit onderzoek werd wenselijk geacht, omdat de uitkomsten er van
eenbasiszouden kunnen verschaffen aan hethuishoudonderwijs ende huishoudelijke voorlichting op bovengenoemd terrein. Over de technologische zijde
van het conserveren in de huishouding is nl. voldoende bekend, maar over de
gewoonten bij devoorraadvorming en de omvang van devoorraad in de Nederlandse plattelandsgezinnen stonden tot nu toe geen exact vastgestelde gegevens
ter beschikking, terwijl deze toch van groot belang zijn voor een goed inzicht
in de voeding in de Nederlandse plattelandsgezinnen en ook voor een goed
begrip van de betekenis van de inmaak in het huishoudelijk beheer.
Het onderzoek werd verricht bij drie groepen van huisvrouwen. Groep A,
bestaande uit 33 huisvrouwen, meest boerinnen, verleende een jaar lang haar
medewerking door gegevens te verstrekken omtrent productie en consumptie
van haar voorraad. In groep B, een voor het Nederlandse platteland representatieve groep van 1964 boerinnen en andere plattelandsvrouwen werd door
middel van een mondelinge enquête de aard en de omvang van de voorraad geconserveerde levensmiddelen en de methoden, die bij het conserveren worden
gevolgd, vastgesteld.
Twee informatiegroepen van de Nederlandse Huishoudraad vormden in dit
onderzoek een derde groep C, die representatief is voor het geheel der Nederlandsehuisvrouwen.AangroepCwerdenschriftelijk inlichtingenoverdeomvang
en het gebruik van haar voorraad gevraagd ten einde de bij groep B verkregen
gegevens te kunnen controleren en eventuele verschillen tussen de gewoonten
in de stad en op het platteland vast te stellen.
De inhoud van een aantal weckflessen, afkomstig van de huisvrouwen van
groep A werd aan een microbiologisch en organoleptisch onderzoek onderworpen.
12.2. Gewoonten op het gebied vanconserveren: de weck
Zoals te verwachten was blijkt de Nederlandse plattelandsvrouw in het algemeen veelwerk van haar voorraad weck te maken.
In groep B (platteland) blijkt 92,1% van de huisvrouwen levensmiddelen te
wecken. 88,4% van devrouwen in deze groepweckt groenten, 86,4%fruit, 42,7
% producten van de slacht.
UitdeenquêteonderdehuisvrouwenvangroepCbleekdaterminder frequent
wordt ingemaakt naarmate dewoonplaats een sterker stedelijk karakter draagt.
Niettemin bleken zelfs in de grote steden (aantal inwoners > 50.000) 29% van
de huisvrouwen groenten in te wecken, 40% van de huisvrouwen vruchten en
4% van de huisvrouwen slachtproducten.
Voor de gehele groep C, die representatief is voor het geheel van de Nederlandse huisvrouwen zijn de overeenkomstige cijfers 50, 60 en 10.
12.3. Herkomst vande producten
Eenbelangrijk aantalvan hen, diegroenten conserveren verkrijgt de groenten
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uit eigen of andermans tuin, nl. 93,3% in groep B en 78% in groep C; toch
wordener ook groenten gekocht of bijgekocht door 24,8% der huisvrouwen in
groep Ben 46% der huisvrouwen in groep C.
De te conserveren vruchten komen in groep Bvoor 71 % uit eigen of andermans tuin, in groep C voor 58%. Voor het inmaken van fruit wordt in beide
groepen door 56% resp. 75% van de vrouwen fruit gekocht of bijgekocht. De
slachtproducten, die geconserveerd worden zijn in hoofdzaak van zelfgemeste
dieren afkomstig.
12.4. Omvang vandeweck
De omvang van de weck varieert sterk van streek tot streek en van het gezin
tot gezin.BijdegezinnenvangroepBisdegemiddeldegroottevandeweck 112/.
In groep Bwerd per huishouding gemiddeld 56 /groenten, 36 /vruchten en 20 /
slachtproducten geweckt. Bij de huisvrouwen van groep A was de kleinste
voorraad 24, de grootste 803 /. Aangenomen mag worden dat 30% van de
Nederlandse bevolking, die totaal ruim 2,5 millioen huishoudingen van twee
of meer personen telt, op het platteland woont.
De totale omvang van de weck op het platteland in de 0,75 millioen plattelandshuishoudingen is,globaal berekend, 84millioen liter, waarvan 42 millioen
liter groenten, 27 millioen liter vruchten en 15 millioen liter slachtproducten.
12.5. Frequentie vanhetgebruik vandeweck
Er kon worden nagegaan bij hoeveel huisvrouwen de voorraad weck zo
groot is dat er kans bestaat op een frequenter gebruik dan uit voedingsoogpunt
gewenst is.In35%van degezinnen van groepB,die groentenwecken,wordt een
voorraad geweckte groenten van meer dan 15/ per gezinslid aangelegd, overeenkomend met meer dan 60 maaltijden per jaar. In groep C legt 28% van de
huisvrouwen een voorraad van meer dan 15/per persoon aan.
Het gebruik van geweckte groenten is het meest frequent in de maanden
vanjanuari tot en met april; bij ongeveer 20% van de huisvrouwen uit groep
B komt in die tijd 2 of meer malen per week geweckte groenten op tafel, eveneens 20% geeft meer dan 2 of meer malen per week zoute groenten aan haar
gezin. In een niet onbelangrijk aantal gezinnen komen in de voorjaarsmaanden
op het menu vaker ingemaakte groenten voor dan in verband met een goede
voeding gewenst is.
13,7% van de gezinnen die vruchten inmaken van groep Blegt een voorraad
vruchten in weck aan groter dan 15/ per gezinslid. Aangezien de ingemaakte
vruchten grotendeelsingebak ofdranken gebruiktworden,dusnietinplaats van
verse vruchten, is tegen een grote omvang van de vruchteninmaak geen overwegend bezwaar in te brengen.
De omvang van de voorraad slachtproducten in weck geeft geen aanwijzing
omtrent de voorraad vlees aangezien een belangrijk deel van het varkensvlees
gedroogd of gerookt wordt. 90% van de gezinnen die slachtproducten verwerken slachten een of tweedieren, meestal varkens,zelden koeien. Slechts in het
zuiden vanNederland komt het slachten van drie of meervarkensper gezin min
of meer frequent voor.
12.6. Werkwijze bijhet wecken
Het wecken van groenten, vruchten en slachtproducten geschiedt vrijwel uitsluitend in het open waterbad, zelden in de oven, sporadisch in de drukpan.
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De pompjes of stoomapparaten, die in de laatste tijd als hulpmiddel bij het
conserveren in dehandel zijn gekomen werden door de huisvrouwen, diebij het
onderzoek betrokken zijn, niet gebruikt.
Inmaakdruppels worden voornamelijk bij het conserveren van vruchten door
omstreeks 10% van de huisvrouwen gebruikt.
Men is in het algemeen doordrongen van de noodzaak van hygiënisch werken. Van devoorschriften, dievan dezijde van devoedingsvoorlichting gegeven
worden, wordt echter door een aantal huisvrouwen afgeweken: 1/3 van de
huisvrouwen neemt na het wecken de glazen niet uit het waterbad, maar laat ze
daarin bekoelen, hoewel van de zijde van de voorlichting dit steeds ontraden
wordt. Met de wecktijden neemt een aantal van de huisvrouwen het niet zeer
nauw. Een belangrijk aantal weckt korter dan wordt voorgeschreven, een klein
aantal langer.
Verschil in wecktijd bij het gebruik van glazen van verschillende grootte
wordt in het algemeen niet gemaakt. Van hen die slachten verwerkt 30°/0 rauw
vlees in weck, ondanks het feit dat dit van officiële zijde ontraden wordt.
In groep A, waar de gehele inventaris aan weckflessen kon worden opgenomen, kwam vast te staan dat de plattelandshuisvrouwen inmaakglazen van 1,
IJ en 2/ in ongeveer even grote hoeveelheden gebruikt. Vruchten worden het
meest in 1/ glazen geweckt, 2 / glazen worden het meest frequent voor vlees
gebruikt. De weckglazen hebben een lange levensduur:er zijn nog weckglazen
van 40 jaar oud in gebruik, de gemiddelde levensduur kan op 15jaar geschat
worden. Er wordt in steriliseerketels of in wasketels geweckt, die in het algemeen 5glazen van 11cm doorsnee kunnen bevatten.
12.7. Organoleptisch onderzoek
De kwaliteit van de vruchten in weck, door een organoleptisch, oriënterend
onderzoek bepaald, bleek zeer variërend. Het is mogelijk met behulp van de
huishoudelijke inmaakmethoden een zeer goed product te verkrijgen, maar een
aantal van de onderzochte monsters kon aan de kwaliteitseisen niet voldoen.
12.8. Inrichten vande werkruimten
In de werkruimten van43,4% van de huisvrouwen van groep B ontbreekt
stromend water. In 33 keukens, die in een uitgebreider onderzoek betrokken
werden, voldeden muur en vloerbedekking in het algemeen aan de eisen van
de hygiëne. In de meerderheid van deze keukens is het aanrecht te laag en de
gootsteen ondoelmatig geplaatst, inenkeleontbreken aanrecht en gootsteen geheel.De bergruimte voor deinmaak was in demeestewoningen voldoende. Bij
6,6% was het echter noodzakelijk om de weck op zolder te bergen.
12.9. Bederf vande weck
Ondanks geregelde controle van de inmaak treedt bij vrijwel alle gezinnen
bederf op. Van 28huisvrouwen uit groep A werd eenbetrouwbare opgaven verkregen van het bederf. In de voorraad van deze huisvrouwen ging 5.3% van de
glazen met groenten, 5,7% van de glazen met vruchten en 2,3% van de glazen
met vlees door bederf verloren.
Bij het microbiologisch onderzoek van 81 weckglazen, afkomstig van huisvrouwen uit groep A bleken alle producten houdbaar te zijn. Uit vrijwel alle
glazen konden desondanks micro-organismen, meest sporenvormers, worden
gekweekt.
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Hierdoor is nog weer opnieuw vastgesteld, dat bij het huishoudelijk wecken
in het open waterbad geen steriel product wordt verkregen.
12.10. Kosten vanhet wecken: arbeidsurenengeld
Uit de opgave van groep A, aangaande de arbeidstijd bij het wecken werd
een gemiddelde arbeidstijd per liter weck berekend voor twee producten: sperciebonenenpruimen. Dearbeidstijden werden doorproeveninhet laboratorium
gecontroleerd; mede op grond van dezewaarnemingen werd detijd, nodig voor
het inmaken in weck van 1/ sperciebonen op 20 min., van 1/ pruimen op 10
minuten bepaald. Bij de berekening is de tijd, nodig voor het plukken van de
producten, uiteraard niet meegerekend.
De kosten in geld werden berekend voor het wecken van sperciebonen en
pruimen uit eigen tuin op grond van gegevens verkregen uit groep A. Bij de
berekening van de prijs werd uitgegaan van de veilingprijs van de producten in
1953; afschrijving van de glazen in 15, het overig materieel in 10jaar, het gebruik van een nieuwe ring bij elk gebruik en een toeslag op de kosten van 10%
met het oog op bederf. De kosten van 1/ sperciebonen resp. pruimen bedroegen in 1953 f0,48 resp. f0,54. In hetzelfde seizoen bedroegen de prijzen van
sperciebonen resp. pruimen in blik tenminste f0,82 en f 1,12 per /, zodat de
verschillen f0,34 resp. f0,58 per /bedroegen.
Aangetoond is dat bij andere groenten en vruchten de verschillen in kostprijs
tussen geweckt product en product in blik van dezelfde orde van grootte zijn.
Daarom kan berekend worden wat de weck van gemiddelde omvang in Nederland kost aan arbeidsuren en bespaart aan geld wanneer als alternatief het
gebruik van producten uit blik gesteld wordt. De gemiddelde voorraad weck in
Nederland bestaat uit 56/groenten en 36/vruchten;daarvoor iseen arbeidstijd
nodig van 24uur en 40minuten, terwijl het bedrag dat bespaard wordt wanneer
menhet gebruikvanproducten inweckvergelijkt methetgebruik van producten
uit blik f 39,92 bedraagt.
12.11. Andere methoden van inmaken
Behalve de inmaak in weck komt het zouten en drogen van groenten, het
drogen van vruchten, het maken vanjam in vele Nederlandse plattelandsgezinnen regelmatig voor.
In de gezinnen van groepB (platteland) komt het inmaken van zuurkool in
20%, de inmaak van groenten in het zout in 40% en het drogen van groenten
inruim 30% van degezinnen voor.
Van de huisvrouwen uit groep C (geheel Nederland) maakt 11 % zuurkool
in en 21% groenten in het zout. De voorraad zoute groenten die wordt ingelegd is moeilijker te bepalen dan de voorraad weck; daarom mag aan de cijfers
voor deomvang van deinmaak in het zout niettegrotewaardegehecht worden.
De indruk is verkregen dat in groep B 40%, in groep C 50% van de huisvrouwen voorraden zoute groenten aanlegt van meer dan 5/per persoon, d.w.z.
voor meer dan 20 maaltijden per jaar.
12.12. Regionaleverschillenophetgebied vanhet conserveren vanlevensmiddelen
Deze kwamen naar voren uit de resultaten van de enquête in groep B. Het
„inmaakpatroon" van elkestreek iskarakteristiek. Dit wordt geïllustreerd door
de diagrammen I t.e.m. XIV, waarin het „inmaakpatroon" van 10 gemeenten
op het platteland uit groep B en van de klein- en grootstedelijke onderdelen
van groep C zijn uitgebeeld.
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De verschillen kunnen alleen op bevredigende wijze verklaard worden wanneer een samenhang met het algemene levenspatroon wordt aangenomen.
12.13. Verband tussen degewoonten en de sociale status
Verband tussen de gewoonten en de sociale status zoals die tot uiting komt
in het beroep van de man kon gelegd worden voor de slacht: bij de boerengezinnen wordt meer geslacht dan bij dearbeiders en de middenstand.
Bij de weck bleken er in het algemeen weinig verschillen tussen de beroepsgroepen te zijn: noch de aantallen huisvrouwen die wecken, noch de aantallen
die grote voorraden aanleggen verschillen veel wanneer men ze verhoudingsgewijs beziet. Wel bleek dat bij de landarbeiders minder vaak grote voorraden
vruchten in weck voorkomen enbij demiddenstanders vaker dan bij de overige
groepen.
Bij de kleine gezinnen komt een grote hoeveelheid weck per gezinslid vaker
voor dan bij de grote gezinnen.
In de gezinnen van arbeiders wordt in meer gevallen in het zout ingemaakt
dan bij deandere groepen: nl.bij 56% van de landarbeidersgezinnen t.o. 40%
in alle gezinnen in groep B.
Invloed van voorlichting enhuishoudonderwijs op de wijze van inmaken of
op de werkwijze werd niet gevonden. Hierbij moet bedacht worden dat beide
takken van activiteitjong zijn en dat het aantal huisvrouwen dat geen gedrukte
voorschriften, kookboek of inmaakboek bezit, groot is. 80% van de huisvrouwen in groep Bgeeft op het wecken o.m.te hebben geleerd van moeders, werkgeefsters, familieleden of vriendinnen. De groep moeders, wier dochters het
huishoudonderwijs volgen bleek in het algemeen meer dan gemiddeld actief te
zijn op het gebied van het conserveren. De boerinnen zijn indezegroep sterker
dan in de gehele groep B vertegenwoordigd.
12.14. Deelname aan onderwijsenverenigingsleven
Uit de enquête bij de huisvrouwen van groep B konden hieromtrent enkele
gegevens verkregen worden.
Van deze huisvrouwen heeft 10% huishoudonderwijs gevolgd, uit 22,5%
van dezegezinnen volgen ofvolgden dochters het huishoudonderwijs. 40% van
deze vrouwen volgde te eniger tijd een naaicursus; 22% een kookcursus.
29,5% is lid van een vrouwenorganisatie en van deze vrouwen bezoekt 82,4%
geregeld de bijeenkomsten. 73% van de vrouwen uit groep B luistert soms of
geregeld naar deradio-uitzendingen voor devrouw, 69% leest soms of geregeld
de rubriek voor de vrouw in de krant.
12.15. Conclusies
Op grond van de boven vermelde resultaten van het onderzoek naar het
conserveren van levensmiddelen op het platteland kan het volgende geconcludeerd worden.
a. De omvang van deinmaak van levensmiddelen is op het Nederlandse platteland aanzienlijk: ditvalt af teleiden uit decijfers dievoor detotale productie
aan geweckte producten konden worden berekend.
b. Van een systematische opzet van de voorraad in verband met de gezinsgrootte is niet altijd sprake. In ongeveer 1/3 van de gezinnen vindt daardoor
een te frequent gebruik van ingemaakte groenten plaats.
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c. Enkeleafwijkingen vandedoordevoorlichtinggepropageerde methoden te
wetenhetlatenafkoelen van deweckin hetwaterbad enhetverwerkenvan
rauw vleesin weck komen bij 1/3 van de desbetreffende huisvrouwen voor.
Devoorgeschreven tijden vanverhittingin het waterbad worden nietnauwkeurigin acht genomen.
d. Definanciëlevoordelen diebehaald kunnenworden door hetaanleggenvan
een voorraad groenten en vruchten in weck, vergeleken met het kopen van
een overeenkomstigevoorraad vandezeproducten inblikisniet onaanzienlijk. Worden groenten envruchten uit eigen tuin verwerkt dan bedraagt dit
voordeel,berekend voordegemiddeldevoorraad weckin1953/1954, f40,—
per gezin.
e. Bijhetconserveren inglaswordtuitsluitend methetopenwaterbad gewerkt
enmetglazenvan 1,1^en2liter.
ƒ. Gezien het bovenstaande blijkt voorlichting op het gebied van het conserverenvanbelang.Aandeopzetvaneen„inmaakplan"insamenhangmeteen
teeltplan voor detuin dient denodige aandacht geschonken teworden. Als
media van voorlichting kunnen pers en radio goedediensten bewijzen.
g. Voordat begonnen kan worden met dedoor voedingsdeskundigen gepropageerde methode van sterilisatie van niet-zure voedingsmiddelen onder druk
bij 120°C dient geëxperimenteerd te worden met methoden die bruikbaar
zijn in verband met degebruikelijke omvang van de weck in Nederland en
methetinNederland gebruikelijke materiaal.
h. In sommige streken van Nederland kan, gezien de algemeen verbreide gewoonteomteslachten,wellichtmetvoordeeltot oprichtingvan gezamenlijk
te gebruiken vrieskluizen overgegaan worden.
13. ENGLISH SUMMARY

13.1. Purpose of the study
Thestudywassetupin order to getinformation on habits and methods of
worksusedbyruralwomenintheNetherlands inthefieldof foodpreservation.
Three groups ofhomemakers cooperated inthestudy.
Group A Cousistief of 33farmwomen sent in data on production andconsumptionofpreservedfoods during ayear.Theywerevisitedregularlytogather
information on theirworkingmethods andtheirkitchensandequipment. Asecond group Bconsistingof 1964rural women wasinterviewed on thekind and
quantityoftheirsupplyofhomecannedandpreservedfoodsandontheirworking
methods.ThisgroupwasrepresentativeforthetotaloftheruralareasintheNetherlands.Thirdly aninformation groupofthe"Netherlands Household Council" consisting of 800womenanswered aquestionnaireonthe quantity oftheir
supply and ontheconsumption ofhome-preserved foods.ThisgroupCformsa
representativesampleofthetotaloftheDutchhomemakers;thecooperation of
this group afforded the opportunity to compare between town and country
households.
Thecontentsof anumberof preservingbottles,obtainedfrom the33cooperating farm women,wasputthroughamicrobiologicalandorganolepticanalysis.
13.2. Foodpreservation in glassjars
Food preservation in glassjars is practised by 92,8% of the rural women.
88,4%oftheruralwomen"sterilize"vegetables,86,4%"sterilize"fruits,42,7%
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meat and meat products. Urban women are less active in food preservation;
nevertheless 29% of the homemakers in large cities (number of inhabitants
>50.000)dosome"sterilizing"ofvegetables,40% of them "sterilize" fruits and
4% bottle meat. Of the total of the Dutch housewives the percentages of homemakers "sterilizing" vegetables, fruits and meat are 50, 60 and 10 respectivily.
The origin of the vegetables, used for preservation is, in most cases, the own
garden, though many housewives also buy vegetables. Fruit comes somewhat
less from the own garden. Meat for preservation comes nearly exclusively from
home-killed animals.
The average size of the yearly supply of preserved foods in the rural group
is 112I 1 ), i.e. 56/ of vegetables, 36/ of fruits and 20/of meat.Thelargest supply
among the group of 33cooperating farm women was 803/, the smallest 24/.
In the Netherlands there are approximately 0.75 million of rural families.
An estimate of their total supply of home preserved food in glassjars based on
the figures just mentioned amounts to 84 million / preserved vegetables, 27
million / preserved fruits and 15 million / meat preserves. About 30% of the
families included in the study have a supply of bottled vegetables for more than
60 meals a year. 20% of the rural women serves preserved instead of fresh
vegetables more than twicea week during the first 4months of the year, though
there are fresh vegetables available the whole year round.
13.3. Foodpreservation inglassjars - methods of work
Sterilizing of all products is done almost exclusively in the open waterbath,
seldom in the oven, sporadically in the pressure cooker.
Pumps or propositions blowing in steam to produce a vacuum in the jars
were not used by any of the homemakers included in the study. 10% of the
homemakers used "preserving drops" in bottling fruits.
The necessity of utmost hygiëne in food preservation is felt by most of the
women.
Many ofthem, however, do not follow thedirections giveninthe publications
of the Nutrition Information Service. Some of the deviations of the rules are:
leaving the bottles to cool in the boiler or steamer, "sterilizing" too long or too
short a time, "sterilizing" raw meat.
The glassjars of 1 /, \\ /,and 2/areused most frequently. None ofthe women
used cans. The jars can have a considerable lifetime; up till 40 years. Average
"age" is 15 years.
Boilers containing 5 glass jars are used most frequently.
13.4. Quality and spoilage
Organoleptic analysis showed that there is a considerable variation in quality
of home preserved fruits; ranging from an excellent till a very low quality.
28 homemakers gave a dependable report of spoilage. The spoilage was 5,3,
resp. 5,7, resp. 2,3% of the jars with vegetables, fruits and meat. The microbiological analysis snowed that, though the keeping qualities of the vegetables
and fruits were good, nearly all of thejars contained micro-organisms, most of
them sporeformers.
13.5. Costs in time and money
An average supply of "sterilized" vegetables and fruits of 56 resp. 36/of the
») 1 / = 1 liter = 2,114 pints.
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Dutch rural family took the homemakers nearly 25 hours to prepare. She can
save nearly 40 guilders when she uses home preserves instead of the canned
products from industry.
13.6. Older methods offood preservation
Salting of vegetables and drying of vegetables and fruits - old fashioned
methods of preservation - are stillin usein someparts of rural Holland.
13.7. Regional differences
Regional differences in food preservation habits are so outspoken that a
characteristic„food preservationpattern"canbesetup.Seediagramsonpage49.
A correlation of habits in the field of food preservation with the social
status of the family could be expected. Farm families kill their own meat more
frequently than families in other social groups do.
The quantity of „sterilized" vegetables does not vary greatly in families of
different social status. Families of farm laborers have less frequently large supplies of bottled fruit than families in other groups, trades people excepted who
havethem more frequently.
Saltedvegetablesareprepared mostfrequently inthefamilies offarm laborers.
13.8. Education andparticipation in advisory work
No significant influence on the working methods of the homemakers of
domestic teaching or advisory work could be found in the rural families 80%
ofthewomen reported tohavelearnedthereworkingmethodsoffamily members
or friends. The participation in home economics education or information by
rural homemakers included in the study was asfollows:
a. homemaker attended:
complete course in home economics
course in cooking

10 %
40 %

homemaker is member of a women's association
29,5 %
homemaker listens regularly or occasionally to home economics
broadcasts
73 %
homemakers reads home economics columns in the papers . . . .
69 %
b. complete course in home economics attended by one or
more daughters
22,5 %
The women who were not reached by any of the media of information were
found most frequently in the strictly agrarian group and in the agegroup above
60years.
13.9. Main conclusions:
a. The total production of home preserved foods in rural areas of the Netherlands is considerable.
b. A systematic plan for food preservation in relation to the size of the family
is sometimes lacking. 1/3 of the rural families uses preserved vegetables too
frequently.
c. In home economics education and information improvement of working
methods should be stressed. It is important to lay also stress on planning
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food preservation together with planning the kitchen garden. Radio and
pressareimportant media ofinformation for ruralwomen.
d. Thepropagationofsterilisation ofnon-acidfoodsatthetemperature of120/
121°willmeetwithdifficulties astheDutch homemaker useslargeglassjars
of 1, \\ and 2/. Experiments with large pressure cookers for food preservation are therefore necessary.
e. InsomedistrictsintheNetherlands homekillingofmeatispractised tosuch
an extent that lockerplants for deep-freezing can be profitable.
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BIJLAGE I
Sammenstelling groepA: Groep A bestond uit 33 huisvrouwen,waaronder 30boerinnen,
die van 1 juli 1953tot 1 juli 1954wekelijks rapport over hun activiteiten op het gebied van
de inmaak uitbrachten.
Degroepis,naar dewoonplaatsen, alsvolgtintedelen:
Noord-Holland
Groningen
Noord-Drenthe
Gelderland-Achterhoek
Gelderland-Zuid-Veluwe
Noord-Brabant
ZuidLimburg
Totaal

6**
8*
3
5
4
4
3
33

* waaronder 1niet-boerin
** waaronder 2 niet-boerinnen
Bij de samenstelling van de groep werd niet naar representativiteit voor het gehele platteland gestreefd.
BIJLAGE Ha
Verantwoording betreffende derepresentativiteit der„Informatiegroepen". Groep C
Teneinde in staat te zijn de mening van de Nederlandse huisvrouw weer te geven ging de
Nederlandse Huishoudraad er toe over, z.g. informatiegroepen samen te stellen. Hiervoor is
via radio en vrouwenbladen een oproep gedaan aan huisvrouwen om haar medewerking te
verlenen.
Deze informatiegroepen zijn op advies van de Nederlandse Stichting voor Statistiek samengestelduitmeerdan 10.000aanmeldingenvanhuisvrouwenenwelopzodanigewijze,datelke
groep, die gevormd wordt door 400 huisvrouwen, geacht kan worden representatief te zijn
voor hettotaal derNederlandse huisvrouwen.
Bij de samenstelling der groepen ging men er van uit, dat de groepen met betrekking tot
vierbelangrijke punten derverhoudingen binnen hetNederlandsevolkmoeten weerspiegelen.
Dezevierpuntenzijn:
1. verdelingoverprovincieengemeenteklasse (groottedergemeente);
2. gezinsgrootte;
3. godsdienst der gezinsleden;
4. beroep of bedrijf der gezinsleden (milieu).
Aan dehand vaneenprovinciegewijze opgavevan dejuiste aantallen aangaande dezevier
punten, op basis van een bevolking van 1000 gezinnen van 2 of meer personen, werden de
groepen gevormd.
De in elke groep verkregen aantallen zijn, wat betreft verdeling over provincie en gezinsgrootte gelijk aan de genoemde representatieve getallen. De voor gemeenteklasse, godsdienst
enberoep opgegevencijfers zijn nauwkeurig benaderd.
Op een enkeleuitzondering dient te worden gewezen: Het percentage van hen, die tot de
maatschappelijk laagstegroepen behoren, isindegroepen ietstelaaggeworden;voortszijn in
verhoudingminderouden vandagen opgenomen eneenietsgroter aantaljongegezinnen. Dit
vloeitvoort uit deaard der aanmeldingen.
Zoalsreedsgezegdzijn degroepen opgrond vanvrijwilligeaanmeldingen van huisvrouwen
samengesteld, zodat aan te nemen is, dat de categorie van meer actieven hierin in naar verhouding te grote mate isvertegenwoordigd. Op het verantwoord invullen der vragen kan dit
laatste uiteraard slechts van gunstige invloed zijn. Voorts hangt het van de aard der vragen
af, ofhethier genoemdefeit eeninvloedingunstigeofongunstigezinophetresultaat der antwoorden zalhebben.
Een aanwijzing voor dejuistheid van de stratificatie der „informatiegroepen" vormde een
onderzoek d.m.v.2dergroepen,waarbij deantwoorden vanbeidegroepenafzondelijk werden
uitgewerkt. Hierbij bleken de antwoorden der 2 groepen nagenoeg gelijke resultaten op te
leveren.
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BIJLAGE IIb
vragenformulier groepC
Nederlandse Huishoudraad
Anna Paulownaplein 7
's-Gravenhage
Tel. 324188

's-Gravenhage, mei 1954

ENQUETE INMAKEN,
Verstandig is,voorUgaatinvullen,allevragenendetoelichtingeerstgoed
te lezen.Daarna voorlopig met potlood invullen, controleren en dan met
inkt invullen.
Inzenden vóór 10juni 1954in bijgevoegde gefrankeerde enveloppe.
1. Geboorteplaats huisvrouw:
2. Geboorteplaats echtgenoot:
3. Weckt U groenten?
4. Herkomst van deze groenten:

ja/neen
eigen tuin
gekregen
gekocht

5. Aantal liters geweckte groenten perjaar:
6. a. HoevaakperweekgebruikteUindeperiode
van januari tot mei 1954 zelf-geweckte
groenten?
b. Hoeveel liters zelf-geweckte groenten gebruikte U in deperiode vanjanuari tot mei
1954?
a. Maakt U groenten in het zout in? (geen
zuurkool)

ja/neen

b. Maakt U zuurkool in?

ja/neen

8. Herkomst van deze groenten:
9. Aantal liters (of kg) in het zout ingemaakte
groentenperjaar (geenzuurkool)
10. a. HoevaakperweekgebruikteUindeperiode
vanjanuari tot mei 1954zoute groenten?
b. Hoeveel liters (of kg) zoute groenten gebruikte U in deperiode vanjanuari tot mei
1954?
c. HoevaakperweekgebruikteUindeperiode
van januari tot mei 1954 zuurkool?
d. Hoeveel liters (of kg) zuurkool gebruikte U
in de periode van januari tot mei 1954?
11. Weckt U fruit?
12. Herkomst van dit fruit:
13. Aantal liters geweckt fruit perjaar:
14. Waarvoor gebruikte U geweckt fruit in de
eersteplaats?

eigen tuin
gekregen
gekocht

ja/neen
eigen tuin
gekregen
gekocht
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15. Weckt U vlees?

ja/neen

16. Herkomst van dit vlees:

eigen bedrijf
gekregen
gekocht

17. Aantal liters geweckt vleesperjaar:
eens per week
eens per 2weken
eens per maand
een enkele keer perjaar
nooit

18. Hoe vaak gebruikt U blikgroenten?

Hoe vaak gebruikt U vruchten op sap? (uit
een winkel)

Hoe vaak gebruikt U diepvriesproducten?

Hoe vaak gebruikt U gedroogde groenten?
(geen peulvruchten)
Heeft U doorgaans een voorraad blikgroenten
in huis?

eens per week
eens per 2weken
eens per maand
"
een enkele keer per jaar
nooit
eensper week
eens per 2weken
eens per maand
een enkelekeer perjaar
nooit
eens per week
eens per 2weken
een per maand
een enkele keereer jaar
nooit
ja/neen

19. Van wieheeft U het inmaken geleerd?
20. Luistert U naar de voedingspraatjes van de
radio?
Leest U de „voedingspraatjes" in de krant?
Ingevuld door:
Straat:

ja/neen
ja/neen

-

-

Plaats:

-

~~~

-

Gezinsgrootte:
Toelichting:
De meeste vragen zijn te beantwoorden door weg te strepen, wat nietvan toepassing is,
zodat hetjuisteantwoord overblijft.
bij vraag 5:
bij vraag 6a:

Indienhetaantallitersoverhetlaatstejaar nietpreciesbekendis,danschatte
men dit zo nauwkeurig mogelijk,
Is het gebruik van zelf-geweckte groenten onregelmatig geweest, dan geve
men het gemiddeldegebruik per week in de periode van januari tot mei
1954 op.

56(2)

62
bij vraag 6b:

Men wil weten, hoeveel liters zelf-geweckte groenten U in de periode van
januari tot mei 1954intotaalhebt gebruikt.

bij vraag 8:

Dezevraag slaatzowelopzuurkool alsopzoute groenten.

bij vraag 9:

Umagkiezen,of U dehoeveelheid inhet zout ingemaakte groenten in liters
of in kilogrammen wilt opgeven.

bij vraag 10a: Ziedetoelichting bijvraag 6a.
bij vragen 10b Hierwordtweergevraagdnaar het aantal litersofkilogrammen, dat Uinde
en lOd:
periode vanjanuari tot mei 1954intotaalhebt gebruikt.
bij vragen 10c Deze vragen slaan op zelf ingemaakte ènopgekochte zuurkool
en lOd:
bij vraag 11:

Met „fruit" wordt hier niet bedoeld rabarber. Wel bedoelt men er onder
andere mee:tomaten, stoofperen en appels.

bij vraag 14:

Het antwoord, dat U op deze vraag kunt geven, zou b.v. kunnen luiden:
voor de maaltijd
voor drank
voor gebak enz.

bij vraag 18:

„eenenkelekeerperjaar" wilzeggen,dat dezegroenten ofdit fruit alleen bij
bijzondere gelegenheden worden gegeten.

bij vraag 19:

Degene,vanwieUhetinmakenhebtgeleerd,kanb.v.zijn:Moeder, schoonmoeder, andere familieleden, vriendinnen, huishoudschool, cursus, inmaakboekje enz.

BIJLAGE III
ENQUÊTE CONSERVEREN EN BEWAREN VAN LEVENSMIDDELEN
Vragenformulier voor groepB
A. 1. Naam

-

-

Adres —

Woonplaats

,•

-

Gemeente

2. Maakt U in?
Zo niet, waarom niet?

ja/neen

3. Indien U inmaakt, krijgt U de groenten/
vruchtenuiteigentuinofeldersvandaan?
ja/neen
Koopt U groenten/vruchten?
ja/neen
4. Waarmee bemest U degroentetuin?
.
devruchtbomen?
5. Waar vindt de inmaak plaats?

6. Hoe is de watervoorziening?

,

—
kunstmest
stalmest
,
—
kunstmest

de voorbereiding in de keuken/bijkeuken/elders
het steriliseren in de keuken/bijkeuken/elders
waterleiding
pomp
regenwater
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Heeft U een aftappunt:

7. Waarin steriliseert U?

8. De sterilisatie geschiedt met behulp van:

in de keuken
ergens anders in het huis
in de stal
buiten
steriliseerketel
wasketel, grote pan
kookpot
pressure cooker
oven
electriciteit
gas, kolen
petroleum
turf, hout

electrisch, gas
9. Waaropwordendewarmemaaltijden bereid? kolen, turf
petroleum
10. Welk middel gebruikt U voor het schoon- soda
maken van deinmaakglazen?
wasmiddel
B. Methoden voor het inmakenvangroenten
schoonmaken
11. Hoegaat U bijhet inmaken vangroenten te voorkoken
werk?
warm in defies met kookvocht
(N.B. Doorstrepen de handelingen die niet
verrichtworden,afwijkingen noteren)
steriliseren
afkoelen buitenketelof kookpot
„ ,
Hoe gaat U bij het inmaken van erwten te
werk7

voorkoken
:—3- a
rauw
m defles
tweemaal
steriliseren

12. Hoelang neemt U de steriliseertijd voor:
1/fles
bladgroenten
erwten
•
andere groenten
tomaten, appelmoes, peertjes
13. Gebruikt U conserveermiddelen / inmaakdruppels
•
Zoja, welke?

1$/

fles

2 / fles

ja/neen

14. Zoudt U ongeveer de hoeveelheid groenten
kunnen opgeven die U inhet afgelopen jaar
ingemaakt heeft, in liters?
'
15. Maakt U groenten in het zout in?

ja/neen
hoeveelheid in liters
andijvie
slabonen
snijbonen
zuurkool
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16. Droogt U groenten?

ja/neen
witte, bruine bonen
slabonen
erwten en capucijners

17. BewaartUgroenten/vruchten nogop andere
wijze, naar gewoonte van de streek?
C. Methodenvoor het inmakenvan vruchten
18. Hoe gaat U bij het inmaken van vruchten schoonmaken
te werk?
koud in de fles
(N.B. Doorstrepen de handelingen die niet suikeroplossing toevoegen
verricht worden, afwijkingen noteren)
pasteuriseren
19. Hoelang neemt U depasteuriseertijd van:

vruchten op sap
vruchtenmoes

20. Kunt U ongeveer de hoeveelheid vruchten
opgeven, die U in het afgelopen jaar heeft
ingemaakt, in liters?
21. Gebruikt U conserveermiddelen / inmaakdruppels
Zoja, welke?

ja/neen

22. Bereidt Ujam met behulp van alleen suiker ja/neen
ofmaakt Uookgebruikvan pectinehoudende preparaten
ja/neen
Hoeveeljampotjes heeft U ongeveer gevuld?
23. Droogt U vruchten

••

ja/neen
thuis/buitenshuis
hoeveelheid in kg
appelen
peren
D. Methodenvoor het verwerken vande slacht

24. Slacht U?
Slacht U een dier uit het eigen bedrijf

Hoeveel keer perjaar slacht U:

ja/neen
ja/neen
koeien
varkens
schapen
hanen, kippen, etc.
konijnen, hazen

Welke soorten vlees maakt U hiervan in?
klaarmaken
25. Hoe gaat U bij het steriliseren van vlees te yoorbraden
(N.B. Doorstrepen de handelingen die niet warm in de fles
verricht worden, afwijkingen noteren)
steriliseren
afkoelen buiten de ketel of kookpot
rauw in de fles
met been
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26. Hoelang neemt U de steriliseertijd van:
gebraden vlees
gebraden gehakt
rauw vlees
worst
bouillon
27. Bewaart U delen van de slacht in pekel of
droog zout?
Welke?

ja/neen

28. Rookt U delen van de slacht?

ja/neen

2/fles

IJ / fles

1 /fles

op de boerderij
bij de slager

Welke?
29. Droogt U delen van de slacht?
Welke?

ja/neen

30. Bewaart U delen van deslacht onder azijn? ja/neen
Welke?
31. Bewaart U delen van de slacht onder vet?
Welke?

ja/neen

32. Kunt U ongeveer in liters opgeven hoeveel
inmaakglazen er met de slacht gevuld zijn?
33. Bewaart of verwerkt U delen van de slacht
nog op andere wijze naar gewoonte van de
streek?

E. 34. Waar bewaart U uw inmaak?

droge kelder
vochtige kelder
zolder
kast

35. Hoevaak per maand controleert U de inmaakglazen?
endezoute groenten?
36. Vindt Uweleenseenflesdieopengegaan is? ja/neen
Zoja, met welke inhoud?
en hoeveel flessen
Waaraan wijt U dit?
37. In welke maanden gebruikt U het meeste jan.-feb.;
van uw inmaak?
mrt-apr.;
38. Wanneer gebruikt U de inmaak?
groenten: 'szondags enmet visite;
hoeveel keer op werkdagen per
week
vruchten: 's zondags en met visite;
hoeveel keer op werkdagen per
week
vlees:
's zondags en met visite;
hoeveel keer op werkdagen per
week

ja/neen
ja/neen

ja/neen

mei-oct.;
nov.-dec.
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groenten uit het zout:
hoeveel keer per week:

-

gedroogde groenten:
hoeveel keer per week:

_

zuurkool: hoeveel keer per week:

_..._

39. Maakt U extra in met het oog op visite?

-

- -

_
-

ja/neen

40. Van wie heeft U de door U gevolgde in- moeder, schoonmoeder, zuster, vrienmaakmethode geleerd?
din,etc.,huishoudschool,cursus,kookboekje
Indien U uit een kookboekje werkt, welk
boekje gebruikt U?
H.B.S., Gymnasium, M.M.S.
MULO, H.B.S.-3jr.
Huishoudschool
Tuin-, Landbouw-, Handelsschool etc.

41. Welk onderwijs heeft U genoten?

Welkecursussen?

naaicursus
kookcursus

Heeft één van uw dochters huishoudonderwijs gevolgd? '

ja/neen

42. Heeft U demonstraties bijgewoond op het
gebiedvandevoeding?

ja/neen

Zo neen, waarom niet?

-

43. Indien Uin degelegenheid werd gesteldeen
demonstratie op huishoudelijk gebied bij te
wonen,zoudt U er dangebruik vanmaken? ja/neen
44. Bent U in het bezit van eenradio?
Zoja, luistert U naar de groentenman of
naar andere gesprekken over devoeding:

45. Leest U de rubriek voor de vrouw in uw
dag-, week-, of maandblad
46. Bent U lid van een Vrouwenvereniging?

ja/neen
geregeld
.

zo nu

n

niet

geregeld
zo nu en dan
niet
ja/neen

Zoja, welke?
Komt U geregeld op de bijeenkomsten?

ja/neen

Heeft U wel eens in het Bestuur of in een
Commissie gezeten?
ja/neen
Zoudt U wanneer U ervoor gevraagd werd,
een dergelijke taak op U nemen?
ja/neen
Zo neen, waarom niet?

_

—
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geheleweek
47. Heeft U hulp bij de huishoudelijke bezig- gedeeltevan de week
heden?
geen hulp
Zoja, van wie?
_
- Heeft Uhulpbijhetverwerkenvandeslacht? ja/neen
burenhulp
betaalde hulp
familie
48. Heeft U speciale voorkeur of liefhebberijen koken, naaien, breien, handwerken
voor:
sport, lezen,
tuinieren, muziek

49. Leeftijd van dehuisvrouw:
50. Gehuwd:

ja/neen

51. Beroep echtgenoot:
52. Godsdienst:
Heeft U contact met deandereledenvande
kerk?
Waar gaat U ter kerke?
53. Hoeveel kinderen heeft U:
mnl.
leeftijd inw/nietinw.;

ja/neen

vrl.

Andere huisgenoten?
54. Voorhoeveelpersonenwordendedagelijkse
maaltijden bereid?
55. Wat isde reden dat U inmaakt?
56. Gebruikt U blikgroenten?
57. Koopt U weleensvruchten op sap?

ja/neen
ja/neen

58. Zoudt U gebruik maken van een centrale
verwerkingsinrichting, wanneer die in uw
woonplaats zou zijn te vinden?
ja/neen
Zo neen, waarom niet?
Wageningen, dec. 1953
Landbouwhogeschool
Afd. Landbouwhuishoudkunde

leeftijd

inw/niet inw.;
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