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SAMENVATTING
Het onderzoek is verricht om een bestaand voedingsvoorlichtingsprogramma
verder te onderbouwen met feitelijke gegevens over de voedselsituatie en de
maatschappelijke omstandigheden die daarbij een rol spelen.Daarbij is de
*)
huishouding
als eenheid van onderzoek centraal gesteld,want naar de mate
waarin en de wijze waarop de huishouding in de voedselbehoefte van haar
leden voorziet kan het individu zich voeden.
Het onderzoek kan worden getypeerd als een gekombineerd explorerend beschrijvend onderzoek (Tripodi,1975)»
'De gebruikte methoden van onderzoek zijn; de participerende observatie,open
en gestructureerde vraaggesprekken,en om de voedselopname te meten de
record-methode.
De onderzoekspopulatie is gekozen uit de armere bovolklng van een Tunesiseh
dorp.
In het onderzoek staat de gezondheid van de mens centraal.Deze gezondheid is
onderzocht aan de hand van het volgende theoretische model (Edema,1973)!
I.milieu _

II.agens" t*

\ III.gastheer

Dit model geeft weer dat bij het bepalen van de gezondheid van de mens
3 elementen een rol spelens
I.het milieu,dat weer in te delen is in -fysisch milieu
-sociale struktuur
-kultureel systeem
II.het agens,d.i. een bepaalde faktor uit het milieu,die door de mens gehan
teerd kan worden met een bepaalde bedoeling.Hier betreft het de beïnvloe
ding van de gezondheid van de mens.Er zijn meerdere agentia die deze beïn
vloeden, die in een onderzoek afzonderlijk bekeken kunnen worden.Hierbij
moet opgemerkt worden,dat afhankelijk van de invalshoek van het onderzoek
een bepaalde faktor in het model de ene keer agens,de andere keer milieufaktor is.
III.de kwetsbaarheid van de gastheer.De gastheer kan een individu,groep of
kategorie zijn.T.a.v. de kwetsbaarheid kan een onderscheid worden gemaakts
-de biologische kwetsbaarheid
-de sociale kwetsbaarheid
-de psychische kwetsbaarheid.
*)Yoor de definitie van enige begrippon cn de verklaring van. de Arabische
termen zie de woordenlijst.De woorden die hierin zijn opgenomen zijn in het
verslag tussen enkele aanhalingstekens geplaatst,bv. 'kouskous'.

Dit model geeft niot alleen weer dat deze 3 elementen een rol spelen,maar
ook flat ze onderling gerelateerd zijn.Hoe deze onderlinge relaties liggen
wordt hieronder weergegeven aan de hand van een aantal voorbeelden,waarhij
uitgegaan wordt van element I.hct milieu,omdat in de eerste fase van het
onderzoek getracht is voor de gezondheid belangrijke faktoren hiervan vast
te stellen.Dit bleken o.a. te zijnsa.hot klimaat
b.de watervoorziening
c.kulturele denkbeelden,
ad a.het klimaat als faktor van hot fysisch milieu.
De grote temperatuursverschillen op êên dag,waarbij het weer van warm
en zonnig plotseling omslaat naar kil en regenachtig,plegen een aanslag
op de gezondheid van de mens,nun. het jonge kind dat biologisch extra
kwetsbaar is.De invloed van het klimaat op de gezondheid kan door een
aantal faktoren beïnvloed worden,zoals de voeding en/of de kleding
(agentia).Gekonstateerd werd dat de jonge kinderen niet warm gekleed
waren.Het vermoeden bestaat dat do kombinatie van faktoren (klimaat +
kleding) nadelige gevolgen had voor de gezondheid,inclusief de voedings
toestand,van het kind.'Wordt deze situatie vanuit het agens voedsel
benaderd,dan kan gasteld worden dat do kwaliteit van zijn voedsel aan
hogere eisen zal moeten voldoen dan v/anneer er geen negatieve invloed
van klimaat en kleding uitging.Ken integrale aanpak is dan belangrijk
bij de planning van maatregelen ter verbetering van de gezondheid,
ad b.de watervoorziening.
Het gebruik van veel of weinig water kan uit hygiënisch oogpunt de
gezondheid beïnvloeden (het water = agens).
daardoor wordt het watergebruik in Touiref nu beïnvloed?In het dorp was
1 pomp aanwezig,met gechloreerd water.]ülieufaktoren nun. uit de sociale
struletuur en het kulturele systeem van de getrouwde vrouw spelen hierbij
een belangrijke rol,De getrouwde vrouw neemt t.g.v. de sociale struktuur
een bepaalde positie in.Door de waarde die het kulturele systeem aan
deze positie hecht mag zij geen water halen bij de dorpspomp.Dit heeft
tot gevolg dat een vrouw voor haar watervoorziening afhankelijk is van
haar man en kinderen (Z.B. Voor hen betekent het water halen een zware
belasting).Hierdoor is de vrouw dan ook gewoonlijk zuinig met water,
wat nadelige gevolgen kan hebben voor do hygiëne en daarmee voor de
gezondheidstoestand, van nun. jonge kinderen,daar deze biologisch kwets
baarder zijn voor de gevolgen van slechte hygiëne dan anderen,
ad c.do denkbeelden t.a.v. wat oorzaak is van een bepaald verschijnsel.
Deze denkbeelden zijn sterk kultureol bepaald,bv. het denkbeeld dat
iemand ziek kan worden doordat zijn relatie met een ander (of anderen)

verstoord is (Creyghton,19^9).^u bleek het in ïouiref do norm te zijn
dat vanneer een vrouw in verwachting raakte,terwijl zij nog een kind
zoogde,zij dit kind meteen moost spenen.Dit snelle spenen had nogal eens
tot gevolg dat de moeder merkte dat het kind de overgang van borstvoeding
op vast voedsel slecht verdroeg en ziek werd.De verklaring van de moeder
voor de ziekte was de "jaloezie" van hot kind op hot volgende kind.."Is
zij vanuit dit denkbeeld omtrent de oorzaak de ziekte probeert te bestrij
den m.b.Vo methoden uit de volksgeneeskunde,maar daarbij geen aandacht
schenkt aan de voedselopname van het kind,dan zal dit denkbeeld schadclijk
kunnon zijn voor het reeds zieke kind.
Bovenstaande geeft weer hoe het algemene model gehanteerd kan worden met als
.<dQor_ die Vj toivn op te sporen
doel specifieke situaties inzichtelijker te maken -die in die situatie grote
invloed op de gezondheid van het individu/de groep/do kategorie hebben.
In overeenstemming met de opdracht is in het onderzoek dit model gebruikt
voor het bestuderen van het voedingsgedrag van do getrouwde vrouw met jonge
kinderen en voor dat van de zuigeling.In beide gevallen is hot kwetsbare indi
vidu echter geplaatst binnen do huishouding waarvan zij deel uitmaken.
A.Bij de beschrijving van het maaltijdpatroon binnen de huishouding komen de
volgende punten naar vorens
1.de relatie tussen het agens en de interne kwetsbaarheid van de huishouding.
Deze interne kwetsbaarheid wordt o.a. bepaald door;
*de plaats die de huishouding binnen de sociale struktuur van de grotere
samenleving inneemt.Het bleek bv. dat het inkomen en de gezinsgrootte do
konsumptie van voedingsmiddelen bepaalde.Kr werd een onderscheid gemaakt
door de bevolking tussen ''noodzakelijke" en "niet-noodzakelijke"
voedingsmiddelen,waarbij de konsumptie (per konsumptie~eenheid)van do
noodzakelijke voedingsmiddelen onafhankelijk van het inkomen (per k.e.)
bleek te zijn,i.t.t. die van de niet-noodzakelijke.
EB. De grootte van de huishouding en zijn inkomen worden beide bepaald
door milieufaktoren,nl.
-de gezinsgrootte o.a. door de kulturole waardering van veel kinderen,
-het inkomen door zovel de werk gelegenheid,dus het fysisch milieu,als
do sociale struktuur,want het hebben van voel familie maakt het makke
lijker een baantje te vinden,dus inkomen te verwerven.
"*de plaats die de huishouding in de sociale struktuur van do verwantschapsgroep inneemt.De aanwezigheid van verwanten biedto.a. de zekerheid hulp
(waaronder geld en voedsel) te krijgen in moeilijke tijden.Er bestaat
in deze samenleving een uitgebreid dienstverleningssysteem.

2.de relatie tussen het agens voedsel en het fysisch milieu,waarbij
ingegaan wordt op de beschikbaarheid van voedingsmiddelen en de
distributie ervan.
3«de relatie tussen het agens voedsel en het sociaal-kultureel milieu.
Een deel van het maaltijdpatroon wordt bepaald door de symbolische
en sociale waarden die eraan ten grondslag liggen (óf die erin opge
sloten liggen).
B.De gezondheidstoestand van de getrouwde vrouw hangt van een aantal faktoren af,waarvan de voornaamste hier genoemd worden;
1.de sociale positie van. de vrouw,i.v.m, de sociale positie van de man,
welke bepaald zijn door sociaal-kulturele milieufactoren.De vrouw heeft
een lagere sociale status dan de man.Uit deze minderwaardigheid van de
vrouw vloeit de gedachte voort dat de vrouw de sociale positie van de
man in gevaar kan brengen door bv. te roddelen.Dit roddelen tracht men
tegen te gaan door streng de hand te houden aan de kulturele norm
"een vrouw moet hard werken".
2.de sociale positie van de vrouw in de huishouding.Deze positie maakt
dat de vrouw de verzorgster is van de huishouding,wat vele zware huis
houdelijke taken met zich meebrengt»De zwaarte van het werk wordt voor
een groot deel door faktoron uit het fysisch milieu bepaald,zoals de
noodzaak hout te halen om te koken,en brood te bakken (er was geen
bakker in het dorp).
3.Het baren van veel kinderen is sterk kultuurbepaald.Ook leven naar deze
norm betekent een zware belasting voor het lichaam van de vrouw.
4.De mate waarin de eerste 3 faktoren de gezondheidstoestand van de
getrouwde vrouw beïnvloeden hangt sterk af van haar voedselopname.
T.g.v. haar positie in de huishouding laat deze opname vaak te wensen
over,daar ze als moeder do geringste rechten op voedsel heeft,dus
achteraan komt bij de verdoling.
5oDe visie op de fysieke krachten van de vrouw houdt de bovengenoemde
situatie in stands de vrouw is een zwak v/ezen en men beschouwt het dus
als volkomen normaal als zij niet in optimale konditie verkeert.Vanuit
dit gezichtspunt ontbreekt het initiatief er iets aan te doen.
M.b.v. de hierboven beschreven analyse is het te begrijpen dat in het
onderzoek aanwijzingen worden gevonden,dat de vrouwen die ouder zijn dan
-8-VU^-

30 jaar en meer dan 4 bevallingen achter de rug hebbeny eenfmiiider goede
gezondheid hebben.Het aantal bevallingen kan nl. de biologische kwets
baarheid vergroot hebben,wat haar gezondheid niet ten goede komt.Het feit
dat de leeftijd een rol speelt kan verklaard worden doordat de gevolgen
van slechte voeding en zwaar werk zich pas na een aantal jaren manifesteren.

>

C.Naast de gezondheid van de vrouw is er ook onderzoek gedaan naar de
gezondheid van de zuigeling,De uitwerking hiervan d.m.v. het model is
echter beperkt gebleven.Opvallend zijn de volgende puntens
I.IIct kind krijgt alleen flesvoeding als er problemen zijn met de borst
voeding,zoals het hebben van "te weinig" of "te lichte" borstvoeding.
2.Er is een tendens zichtbaar dat de leeftijd,waarop de kinderen de
eerste bijvoeding krijgen,verschuift naar oen jongere leeftijd.De
gemiddelde leeftijd ligt nu bij 7-8 "ia:uiden,terwijl dit vroeger
1-1-1" j&ar was.
3.Speciale babyvoeding is nauwelijks bekend..lis bijvoeding worden meestal
stukjes koek en brood gegeven.
De wijze waarop in dit rapport de invalshoek van de voeding behandeld is,
kan men ook gebruiken voor andere agentia m.b.t. de gezondheid van het
individu/de groep/de kategorie«Bvshet agens gezondheidszorg (modern en
traditioneel) wordt in dit rapport reeds in enige mate behandeld.
Enkele punten die hierbij naar voren kwamen warens
1.De moderne en traditionele gezondheidszorg treden i.h.a. niet konkurrerend
op,behalve echter voor kinderziekten zoals mazelen,waarvoor praktisch
»ionaßd onder welke voorwaarde ook naar de moderne gezondheidszorg zou
gaan.
2.Dit laatste hangt natuurlijk nauw samen met de denkbeelden over de kausaliteit van deze ziekten,Deze denkbeelden over ziekten en dus ook over de
gezondheidszorg waren zeker niet puur biologisch bepaald,de sociale en
kulturele waarden spelen naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke
rol bij de gekozen en geprefereerde geneeswijze (Creyghton,1969)•
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SUMMARY
Some aspects of food habits in a Tunosian village, with special attention
for the married woman and the infant,
by Simone Kortbeek and Louise Anten.
This research has been done in order to substructure an existing nutrition
information program with factual data about the nutritional situation and
the social circumstances that play a role in it. In this connection the
household as an investigatory unit is central, because the extent to which
and the manner in which the household meets the nutritional needs of her
members enables the individual to feed himself.
The research can be classified as a combined exploratory - descriptive
investigation (Tripodi, 1975).
The research methods used are as follows; participatory observation, open
and structured interviews? and to measure food intake the record method
was used.
The research subjects are the poorer inhabitants of a Tunesian village.
The health of the individual is central in this research. The following
theoretical model (Edema, 1973) is used to study this health situation;
I, environment
II. medium <

——

-> III. host

This modol indicates that in determining a person's health three elements
play a roles
I. the environment, that again can be divided into; - physical environment
- social structure
- cultural structure»
II. the medium, that is a stipulated factor from the environment, that can
be handled with a particular aim by the individual. Here it involves
influencing human health. There are other media that influence this?
these can be looked into in a separate investigation. It must be
mentioned here, that a stipulated factor can be considered as "medium"
or as "environment", depending on the angle of incidence of the research.
III. host vulnerability. The host can consist of an individual, a group or
a category. With respect to vulnerability distinctions can be made;
- biological vulnerability
- social vulnerability
- psychic vulnerability.

This model indicates that not only do the elements play a role, but that
they are also mutually related. How thes^mutual relations work is shown
here by a number of examples, using element I. the environment as a
starting point, because in the first phase of the research an attempt
has been made in order to establish what factors from the environment
are important to health. Among others they appear to bes
a. the climate
b. the water supply
c. cultural notions.
ad a. Climate as factor in the physical environment.
The big temperature variation in one day, wherby the weather can .
suddenly change from being warm and sunny to chilly and rainy,
assault a person's health, particularly that of the young child
who biologically is more vulnerable. Climatical effect on health
can be influenced by a number of factors (media), for instance
nutrition and/or clothing. It was noted that the children were not
warmly clad. The likelihood exists that the combination of factors
(climate + clothing) had a detrimental effect on health, including
the nutritional situation, of the child.
If this situation is approached from the medium "nutrition", then
it can be supposed that •

the quality of his food will have to

fulfil higher demands than when no negative influence of climate
and clothing is present.
Thus an integral approach is necessary in the planning of measures
to improve the health situation,
ad b. the water supply.
From a hygiene point of view the use of a lot or a little water
can influence health (water = medium).
Now what influences water usage in 'Touiref? Ther^was one pump,with
chlorinated water, in the village. Environmental factors, particularly
from the social structure and the cultural system of the married
woman, play an important role here. The married woman has a special
position in the social structure. As a result of the valueattached by the cultural system to this position, she is not allowed
to fetch water from the village pump. This necessitates her relying
on her husband and children for her water supply (N.B. To them, the
fetching of water means a heavy burden). Consequently, women are
usually very economical with water, which can have a negative effect
on hygiene and on the health of especially young children who are
BIOLOGICAL ] Y
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ad c. The notions with respect to the cause of a particular phenomenon.
These notions are strongly culturally determinod, for example the .
notion that one can become ill "because of disturbed relations with
another (or others).(Croyghton, 1969).
In Touiref it appeared to be the norm that when a woman became preg
nant while breastfeeding, the child had to be weaned immediately.
Very often the mother noticed that as a result of the change-over from
breastfeeding to solid food the child did not take very kindly to the
change and became sick.The mother's explanation for the child's
illness was "jalousy" of the coining child. If she attempts to
counteract the reason for the illness within the framework of this
notion by using for example folkmedecino and thereby giving no
attention to the child's nutrition intake, then this notion could be
damaging to the already sick child.
This indicates how the general model can be handled with the aim of making
specific situations workable by tracing the factors in the situation which
have a large effect on the health of the individual / group / category»
In agreement with the instruction, in the research this model is used in
order to study the nutritional behaviour of the married woman with children
and the nutritional behaviour of infants. In both cases the vulnerable .
individual is however placed within the household of which they form a part.
A. The following factors emerge in dosribing the meal pattern of the household
1. The relationship between the medium and the internal vulnerability
of the household.
This internal vulnerability is determined among others bys
* the place the household occupies within the social structure of the
greater society. For example it appears that income and family size
determine what food will be eaten. The inhabitants made a distinction
between "necessary11 and "non-necessary" food, whereby the consumption
of the necessary food appeared to bo independent of income in contrast
to that of the non-necessary food.
HoB. The size and income of the household were both determined by
environmental factors s
- the size of the family, among others, due to the cultural value
placed on many children,
- the income due to the availability of work, thus the physical
environment, as much as to the social structure, because having
a large family made it easier to find a job, and thus to obtain

'* the place that the household occupies within the social structure
of the relation -group. The existence of relations ensures the cer
tainty of help in times of need (including money and food). In this
society an extensive helping system exists.
2. The relationship "between thejmedium "nutrition" and the physical
environment in which the availability and distribution of food mil
ho investigated.
5. The relationship between the medium "nutrition" and the social cultural environment.A part of the meal pattern is determined by the
underlying symbolistic and social values (or those that are inherent
in it).
The married Y/oman's health depends on a: number of factors. The following
arc the most importants
1. the woman's social position in connection \/ith that of the man. This
is determined by social-cultizral environmental factors.. The social
status of the -woman is lox/er than the man's.As a result of the
woman's inferiority it is strongly felt that she can endanger her
husbands social position by, for example, gossiping. The cultural norm
of "a woraan must v/orlc hard" is strongly attached to in order to counter
act this gossiping.
2. The social position of the v/oman in the household. This position makes
the woman the caretaker of the household, which entails a lot of heavy
v/ork. Factors from the physical environment determine to a large extent
the strenuousness of the vork, such as the necessity of collecting
wood in order to cook, and to bake bread (there was no baker in the
village).
3. The breeding of many children is culturally strongly determined. Living
according to this norm is also a heavy burden on the woman's body.
4. The extent to v/hich the first throe factors influence the Y/oman's
health depends to a largo extent on her food intake. As a result of
her position in the household this lets often much to bo desired,
because as mother she has the least right to food, and so comes last
in its distribution.
5. The ideas about the woman's physical powers support the above mentioned
situations the woman is a wak being and it is regarded as completely
normal if she is not in optimal condition. -Tith this point of view
there is a lack of initiative to do anything about it.
In connection with the above descriptive analysis it ie understandable
that in the research indications were found that woman over 30 years
who had had more than 4 children, were, in their own opinion,less healthy.

The number of births nanely can increase biological vulnerability which
does not do her health any good. It can be explained why age plays a role
because the results of poor nutrition and heavy work manifest themselves
only after a number of years.
C. Research has been done not

only on the health of the woman but also on

that of the infant. However the results have not been analysed within the
framework of the model. Noticeable are the following points:
1. The child is bottlefed only if there arc problems with breastfeeding,
such as having"too little" or "too light" breast milk.
2» There is a noticeable tendency for children to get alimented food at
an earlier age. Previously this occurred between 1 - 1-g- years of ago,
now the average age is between 7-8 months.
3. Special baby food is virtually unknown. Pieces of bread and cake are
generally given as alimentary food.
The way in which the angle of incidence of nutrition is handled in this
rapport can bo used for other media in relation to the health of the
individual / group / category. For examples the medium "health care
(modern and traditional)". A few points which came to light were?
1. Modern and traditional health care systems did not clash with one another,
except for certain childhood illnesses such as measles, for which
practically no one, under any condition, would use modern health care.
2. This of course coincides closely with the concepts about the causes of
these illnesses.These concepts about illness and consequently about health
care, wore certainly not only biologically determined. The social and
cultural values more than likely play an important role in the choice
of the prefered method of care (Creyghton, 1969).
T/ageningen, the 5 november 1976
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KEEL I

PROBLEEI.ÎSTELLING EN METHODEN VAN ONDERZOEK
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1.INLEIDING
1.1.Aagleiding tot het onderzoek.
In maart 1974 kwam de teamleider van het Nederlands - Tunesisch
medisch team in het Gouvernoraat 331 Kef (Tunesië) naar Wageningen
met het verzoek aan de afdeling Humane Voeding medewerking te
verlenen aan een onderzoek om inzicht te krijgen in de voedings
gewoonten van de Tunesische bevolking.
Aanvankelijk was zijn team alleen werkzaam op het gebied van de
geboortebeperking,Het bleek dat door hun aktiviteiten alleen hierop
te richten lang niet alle mensen die hiervoor in aanmerking kwamen
bereilet werden.Daarom werd aan het werkterrein moeder- en kindzorg
toegevoegd.Dwz.dat nu o.a. ook Consultaties van een kinderarts en
voedingsdemonstraties tot de aktiviteiten gingen behoren.De voedings
demonstraties richtten zich op moeders van ondervoede kinderen.kinderen
met diarree en kinderen ouder dan 3 mnd (ivm.het leren van bijvoeden).
Verwacht werd dat in de toekomst deze demonstraties,die onder leiding van
een Nederlandse diëtiste stonden,nog uitgebreid zouden kunnen worden
met voorlichting over zwangerschapsvoeding.
Het medisch team wilde graag meer over de voedingsgewoonten van de
Tunesische bevolking weten om beter op de situatie van hun kliënten te
kunnen inspelen en dus een beter advies te kunnen geven.Het team
zocht nu iemand die een aantal maanden tussen de Tunesische mensen zou
kunnen wonen om vandaaruit de nodige gegevens te verzamelen.
Dë afdeling Humane Voeding was hierin geïnteresseerd en zo zijn wij,
2 voedinesstudentes,in maart 1975 naar Tunesië vertrokken.
Het verblijf Ï
De eerste 2 weken brachten we door op het Institut National de Nutrition
et de Technologie Alimentaire in Tunis.
De volgende
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weken leerden we de werkzaamheden van het medisch team

in het Gouvernoraat El ILef kennen (zie bijlage 1.1.1.).
Hierbij genoten we gastvrijheid bij alle Nederlandse teamleden.In deze
tijd maakten we ook,vooral dankzij onze onvergetelijke buurvrouw Fatma,
kennis met de Tunesische huishouding.
Daarna hebben we 3§- maand gewoond in het dorp Touiref,gelegen op + 60 km
van El Kef,de hoofdstad van het gouvernoraat.Ve leefden in een Tunesisch
gezin waar,tussen onze "echte" werkzaamheden door,onze vorming tot
Tunesische huisvrouw werd voortgezet.In dit dorp hebben we ons voedings
onderzoek gedaan,waarvan de resultaten in dit rapport zijn uitgewerkt.

- 4-

Wij danken allen die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt,met name
dr. en mevr» van der Straaten en de andere leden van het medisch équipe
in El Eef,prof.dr.J.G.A.J.IIautvast en MW,drs.JV .P.^dema en de andere
medewerkers van de afdeling Humane Voeding in 'Ja.genln.gen, dr.D.G.Jongmans
(cultureel antropoloog verbonden aan het Koninklijk Instituut voor de .
Tropen in Amsterdam) en Abdullah ben ïïellel (de tolk van dr. Jongmans),
in Touiref de familie Sadak die ons zo gastvrij heeft opgenomen en niet
te vergeten onze twee tolken,die beiden Aziza heten.
1•2«I^obleenstelling^
Onze opdracht was dus de mens in relatie met zijn voeding te bekijken,
zodat het équipe in de voedingsdemonstraties beter advies kon geven.
Hoe kunnen we een dergelijke vraagstelling nu operationeel raaken?
Voorop staat de gezondheid (geestelijke /lichamelijke ) van de mens,
deze nemen we als uitgangspunt.
:.3 definitie die de V/ereld Gezondheidsorganisatie geeft van gezondheid is:
"een toestand van volmaakt lichamelijk,geestelijk en maatschappelijk
welzijn".(den Hartog,1972).
De gezondheid wordt bepaald door een aantal faktoren (T,'dema,1973):
a.de beschikbare middelen om tot een goede gezondheid te komen (het agens)
waaronder vallen:
-de kwaliteit / kwantiteit van het voedsel
-de gezondheidszorg,zowel de wetenschappelijke als de volksgeneeskunde.
b.het milieu.dat wij onderverdelen in:
-het fysisch milieusbv.

het klimaat
de behuizingde aanwezigheid van brandstof
de aanwezigheid van insekten.

-de sociale struktuurs bv. gezinsstructuur en familiebanden,die een
zekerheid kunnen bieden,
de werkgelegenhei d,di e wel of geen inkomen
kan garanderen.
-het kultureel systeem: bv. de religie,
de betekenis van de 'ramadan' (vastenmaand)
voor de gezondheid van de mensen
het verbod om varkensvlees te eten.

-5c.Bovendien wordt de gezondheid van de mens ooi: duidelijk bepaald door
zijn ei/yen kwetsbaarheid.die we onderverdelen ins
-biologische kwetsbaarheids zuigelingen en zwangere vrouwen zijn biolo
gisch kwetsbare groepen,
-sociale kwetsbaarheid: deze is bv. afhankelijk van de positie in het
gezin.De schoondochter is sociaal kwetsbaarder
in een Tunesisch gezin dan de dochter.Een
ongehuwde moeder is sociaal kwetsbaarder
dan een gehuwde.
-psychologische kwetsbaarheid: deze is afhankelijk van het karakter.
Deze 3 faktoren staan niet los van elkaar,maar beïnvloeden elkaar,bvs
-het klimaat (fysisch milieu) kan invloed hebben op de aanwezigheid van
bepaalde voedingsmiddelen (agens),welke de gezondheid van de mens
mede bepalen (biologische kwetsbaarheid),
-in het kulturele systeem is de status van de man hoger dan van de vrouw.
Hogere status komt o.a. tot uitdrukking in meer respekt." eer respelct
komt tot uiting in de verdoling van het voedsel (agens).Daardoor kan
een jongen meer te eten krijgen dan een meisje.
We geven dit verband weer in het volgende models
fysisch
milieu ç' sociale struktuur
• kultureel systeem
voedsel
gezondheidszorg

agens 4

, biologische kwetsb.heid
} mens '
sociale kwetsb.heid
" psychologische kwetsb.

Kbv. deze verbanden kunnen we de gezondheidstoestand /voedingstoestand
van de mens begrijpen.
In de volgende hoofdstukken zijn de 3 faktoren en hun onderlinge relaties
voorzover deze van belang zijn voor de gezondheid van de mens geïnventa
riseerd:
in dool II.2

wordt de invloed van het milieu beschreven,

deel II.3 on 4 de invloed van het agens.

In de bijlagen zijn cijfermateriaal,uitwerkingen daarvan en uitgebreidere
weergaven van de basisgegevens ondergebracht.

~6~
2. lOTOTIftl VAIf Olr0'UZŒÏI.

2,1. öe^aameiain^teçhnieken._
\le hebben bij ons onderzoek gebruik geraaalst van twee waarnemingstechniel:en (zie Swanborn,1972,pp.93 e.v.),nl. de "£artjLciperende_
observatie^ en het "vra^en^.
In de praktijk hield dit in!
we woonden in een ïouirefs gezin,waar we rain of meer als dochters werden
beschouwd (hoewel we niet in de huishouding meewerkten zoals een dochter
zou doen).In dit gezin observeerden we vooral en kwamen zo veel te weten
over verhoudingen binnen het gezin,huishoudelijke werkzaamheden,enz.
-'daarnaast brachten we vele bezoeken aan een be^rkt aantal andere
gezinnen.Ook bij deze bezoeken observeerden we zoveel mogelijk,maar
tevens stelden we de mensen vragen (via tolken).In het begin waren deze
gesprekken geheel open,latei" werden ze steeds gestruktureerder.
Tenslotte hebben we enkele vraaggesprekken gehad, riet mensen die op een
bepaald terrein deskundig waren|deze gespreid:en waren deels open,deels ge—
struktureerd.
2,1.1« Motivatie voor__de keuze van de^aaraemn^tejch^eken^
We hebben gekozen voor de methode van de participatie,omdat er de volgende
voordelen aan verbonden zijn:
-bij participatie kan er een £ersoonlijke_band ontstaan tussen de
informant en de onderzoeker.daardoor zal de informant eerder geneigd zijn
betrouwbare informatiet e geven.Eet ontstaan van deze band wordt nog bevor
derd door verscheidene malen bij dezelfde informant terug te Iconen (i.p.v.
steeds nieuwe informanten te bezoeken).
vb.1.Aanvankelijk bestond er bij een aantal gezinnen toch de
angst/onzekerheid dat we van de regering kwamen.Deze gedachte
beïnvloedde natuurlijk de antwoorden op de vragen die wij
stelden.'üoen men echter zag dat we niet alle gezinnen in het
dorp bezochten,dat we langer bleven en vaker bij de mensen
terug kwaren,verdween deze angst,want mensen van de regeringdoen al deze dingen niet,
vb.2.))l,t er een dergelijke band ontstaat,bleek ons o.a. uit het feit
dat na verloop van tijd de mensen ons ook allerlei dingen
gingen vragen,net zoals wij die aan hen vroegen.
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~cloordat de onderzoeker de informant en diens situatie enigszins leerc
kennen,kan hij de betrouwbaarheid van de infornatie die liij krijgc becex
beoordelen.
vb.3.In de loop van de bezoeken aan een bepaalde vrouw bleek,dat zij
zichzelf herhaaldelijk tegensprak in haar antwoorden.De reden
hiervoor was waarschijnlijk óf OIT./il óf gebrek aan interesse,
hoewel een slecht geheugen ook een steentje kan hebben bij
gedragen.In elk geval namen we haar antwoorden in het vervolg
raet een korreltje sout.
vb.4.^

envele

^vallen (+ 3) bleek dat de vrouwen deze persoonlijke

band niet mlden aangaan,Iftt uitte zich bv. door niet naar bui
ten te komen als we haar opnieuw kwamen bezoeken.Jilt was dan
reden ora aan de waardo van de informatie die ze eerder al had
gegeven,te twijfelen.Vanzelfsprekend konden de gegevens uit
deze gesprekken niet worden verwerkt.
"De technieken observeren en vragen hebben we naast elkaar gebruikt;
als het ging ora gedrag van de infor;:tanten,observeerden we zoveel mogelijk $
als het ging ora gedrag waarbij wij niet aanwezig waren (of konden zijn),of
als het ging OE notieven,houdingen,e.d. van informanten,naakten we gebruik
van vragen,ondat observatie in deze gevallen onnogelijk is.
Ket stellen van vragen heeft enkele duidelijke nadelen;

1."9e antwoorden kunnen onbetrouwbaar zijn doordat;
-de infornent (min of raeer) bewust niet naar waarheid antwoordt*
hij antwoordt bv. "zoals het hoort" of zodanig dat hij er zolf voordeel
van denkt te kunnen trekken.Of hij houdt informatie achter uit sofist
dat hij erop achteruit zal gaan.
vb.5..^en bekende raoeilijkheid is het vragen naar beroep,inkomen
en bestedingen.Toen we één van de vrouwen vroegen naar
beroep en inkomen van haar raan,antwoordde ze dat hij in de
"chantiers" (werkverschaffing) werkte.inis wisten we,vanuit
gegevens van de "chantiers" dat hij 17 .r.;/rand verdiende.
Uit het onderzoek naar hun bestedingen bleek echter dat ze
2g- x zo veel uitgaven.** zijn vele verklaringen mogelijk,bvs
—de nan verdiende elders bij,maar de vrouw wist dit niet
-of zij wilde dit niet zeggen,uit angst dat haar nan zijn werk
in de "chantiers" of zijn bijbaan zou verliezen
-of ze wilde het niet zeggen,omdat"het onverstandig is je
rijkdom ten toon te spreiden,daarmee tart je Allah"

-of ze v/ilde het niet zegden,omdat ze voor anderen (de buren,
onze tolk) niet wilde weten hoeveel ze verdienden,omdat ze
dan de sociale verplichtingen t.o. de buren zouden moeten
nakomen
-of de opgegeven bestedingen lagen hoger dan de werkelijkheid;
wellicht wilde men rijker

lijken dan men in feite was.

./elke van deze verklaringen de juiste is,is achteraf moeilijk
uit te maken.
vb.6.Van de 21 vrouwen die we vroegen of ze aan family planning
deden,antwoordden er 6 ja en 9 dat ze van plan waren het te
gaan doen,karen zij dit echt van plan of wilden ze alleen maar
modem lijken?
-de informant de vraag niet goed begrijpt.
Het is noodzakelijk te werken met de begrippen en de termen die passen
in de denk- en belevingswereld van de mensen.In de praktijk betekende
dit dat de vragen erg konkreet moesten zijn.Ook noesten we nagaan of
een informant hetzelfde onder een begrip verstond als wij.Dat hier
legio mogelijkheden voor verwarring liggen,zal duidelijk zijns
we werkten immers via tolken in 3 talen (Nederlands - Frans - Arabisch),
vb.7.Vragen als:"Stel dat je nu 10 DT/mnd meer zou verdienen,wat
zou je dan kopen?" lagen vaak al buiten het voorstellingsver
mogen van de informanten:de antwoordden waren vaag en niets
zeggend.
2.5r zijn bepaalde onderwerpen waar je niet naar leunt vragen.
vb.8.In een gezin met kleine kinderen nag je niet over kinder
ziektes praten,want men gelooft dat je deze ziektes daarmee
in huis haalt.
Omdat het stellen van vragen deze nadelen met 7,ich meebrengt,hebben vre waar
dat mogelijk was gebruik gemaakt van observatie en "objektieve meetmethoden
dwz, met eigen ogen zien wat er gebeurt.Dit is alleen mogelijk bij huidig
godrag,rien verdere beperking vormt het feit dat we niet de gehele dag in
een gezin aanwezig konden zijn.kei bleven we vaak zo lang mogelijk,waarbij
we de vrouwen vroegen gewoon door te gaan net hun bezigheden.
vb.9.Of een vrouw haar kind voedt met de fles of net de borst,
kun je direkt waarnemen.
vblO.een voorbeeld waarbij de vrouw iets anders zegt dan ze doet s
ken keer kwam iL: bij een vrouw en we raakten aan de praat
over het insnoeren van kinderen,Haar kind lag ingesnoerd op bed

-9Ze vroeg me of wij dat thuis ooi- deden.Op een ontkennend ant
woord

van mij keek ze me aan en konkludeerde dat ik helemaal

niet krom gegroeid was (men snoert in Touiref kinderen nl% in
om te zorgen dat ze recht en stevig opgroeien).Daarop zei ze
dat ze haar kinderen ook niet meer zou insnoeren.
De volgende dag lag het kind echter weer ingesnoerd op bed.

Haast de genoemde voordelen van de participerende observatie,zijn er
.ook nadelen aan verbonden..:e noemen er enkele:
-het is geen "objelctieve" methode: de onderzoeker bepaa.lt welke gegevens
hem belangrijk toeschijnen,hoe hij de antwoorden interpreteert,enz.
We hebben dit enigszins geneutraliseerd doordat we elk afzonderlijk bezoe
ken aflegden en naderhand onze bevindingen met elkaar vergeleken.
-De onderaoekgegevens zijn moeilijk te verwerken en te analyseren:
doordat men niet van elk gezin dezelfde gegevens op dezelfde manier
heeft verzameld,is de vergelijkbaarheid van de gegevens voor de ver
schillende gezinnen niet zo groot.Bij de analyse van de gegevens per gezin
speelt weer de subjektieve interpretatie van de onderzoeker een grote rol.
-het aantal informanten dat men met deze methode kan onderzoeken is vrij
klein,en men weet niet in hoeverre het beeld dat men van deze groep krijgt
representatief is voor andere gx-oepen (bv. in andere dorpen).
Toch geloven we dat voor het doel van dit onderzoek (een explorerend
onderzoek naar de parameters die de gezondheids- en voedingstoestand bepa
len) deze methode bij uitstek geschikt is.In vervolgonderzoeken zou men
rabv. de gevonden parameters kunnen toetsen in hoeverre daar de situatie
vergelijkbaar is met de arme wijken van Tottiref.
2,1.2. Sen kanttekening : het werken met tolleen.
Zoals uit het voorgaande al duidelijk is geworden,moesten we ons onderzoek
doen mbv, tolleen,omdat we geen Arabisch opraken (in het begin nauwelijks
en later een beetje)..Je werkten elk met een eigen tolk?dit waren resp. een
16-jarig meisje dat altijd in het dorp had gewoond,en een getrouwde vrouw
van ong. 30 jaar mer familie al lang in het dorp woonde,maar die zelf
enkele jaren in larijs had gewoond met haar man en kinderen.

- 10 Er zitten twee lcanten aan het werken met tollens
Aan de ene Liant enkele duidelijke voordelen
-de vrouwen kennen de tolleen als "een van ons",waardoor him vertrouwen
sneller gewonnen wordt,
-de tolken leerden ons de omgangsvormen,zodat we geen al te grote blunders
maakten,
-de tolken vertelden ons,wanneer we later de huisbezoeken uitwerkten,
heel wat over leven en denken van de bevolking./'dj waren in feite onze
belangrijkste inforn.aj.iten.
Faar natuurlijk ook nadelen
-het feit dat de tolken hun plaats hadden in de sociale struktuur van
het dorp betekende ook dat de vrouwen bepaalde dingen juist niet
zeiden,omdat ze niet 'wilden dat de tolken die te veten kwa-ien,
-het \7as mogelijk dat de tollt een vraag van ons niet goed begreep en
daardoor iets anders vroeg dan wij bedoeld haddenjof ongekeerd,dat de
tolk het antwoord van de vrouw vertekend overbracht,Hierbij tekenen we
aan dat we pas te laat hebben ingezien,dat het erg belangrijk is de
Arabische temen te onderzoeken.Het is nl, goed mogelijk dat een bepaald
j?rans woord door 3 verschillende Arabische woorden kan worden weergegeven
(en omgekeerd).
We willen geen konk^usie trekken ten voor- of nadele van het werken raet
tolleentioaar laten het bij deze overwegingen.

11 2.2.De.^onderzoekspop^atie^
De populatie »waaronder we onderzoek wilden doen,was;
de "arme" bevolking van Touiref.IIet bleek al spoedig dat er 3 "arme"
wijken waren in Touire f? we noemden deze wijken b,c en d, terwijl wijk a
werd gevormd door de 'souk* en een aantal stenen huizen»
2.2.1.De eerste steekproef. (Steekproef 1)
\ie zijn dan ook begonnen te werken iri de 3 arme wijken;
een van ons (met haar eigen toll:) begon in wijk b,de ander (eveneens
met eigen tolk) in wijk c.-Ta enige tijd besloten we dat een totaal van
* 60 'huishoudingen' een goed aantal was voor ons onderzoek,op grond
van enerzijds de wens gegevens te verzamelen van zoveel mogelijk
huishoudingen ,en anderzijds de beperkingen die do duur van het onder
zoek (± 3 rand) ons oplegde.
v/ijk c omvatte meer dan 30 huishoudingen,zodat we daar,nadat er 29 waren
bezocht,gewoon zijn opgehouden nieuwe huishoudingen te bezoeken.
V/ijk b omvatte minder dan 30 huishoudingen (nl. 22),zodat we aan wijk b
nog enkele gezinnen van wijk d hebben toegevoegd om op 30 huishoudingen
te komen.
•.onkluderend bestond onze eerste steekproef (- Steekproef 1) dus uit;
-steekproef 1a : 22 huishoudingen uit wijk b en 8 uit wijk d,plus
-steekproef 1b ; 29 huishoudingen uit wijk c.
2.3.De^versehlllende^onderdelen van het onderzoek.
1.0ri ënterende bezoeken.
In de eerste bezoeken die we brachten,probeerden we zoveel mogelijk
te weten te komen over het leven in ïouiref, Oe eerste opzet was; aan elke
huishouding een kort bezoekje brengen,waarin we onszelf introduceren ea
enkele algemene gegevens vragen (zie bijlage 1.2.3.1.).
Dan op grond van deze gegevens die huishoudingen uitkiezen die interes
sant zouden zijn voor een tweede,uitgebreider gesprek,
IT a een tiental bezoeken bleek echter dat het eerste gesprek al goede
mogelijkheden bood voor een uitgebreid gesprek en daarom hebben we toen
de werkwijze in die zin aangepast; voor de latere gezinnen zijn de
eerste kennismaking en het uitgebreidere gesprek gekorabineerd.
Voor de eerste gezinnen is wel aangehouden dat alleen de "interessante"
voor een tweede keer zijn bezocht;het belangrijkste kriteriun daarbij
was,of we verwachtten belangrijke informatie over kinderverzorging
te horen,of niet.

- 12 In het uitgebreide gesprek lieten we zoveel mogelijk de mensen
(meestal waren dit de vrouwen) vertellen wat him bezighieldjdaarnaast
stelden wij zelf vragen over het huishouden,de kinderverzorging,e.d.
De antwoorden op de algemene vragen schreven we tijdens het bezoek in
een notitieboekje.'Jat we tijdens het gesprek opschreven van het vrije
gedeelte,hing ervan af of we de indruk hadden dat de informant dit als
storend ervoer of niet.
Alle gesprekken werkten we,liefst nog dezelfde dag,thuis uit samen net
onze tolken,die ons van heel wat waardevolle extra informatie voorzagen!
Dit gedeelte van het onderzoek nam ongeveer 1-g- rand in beslag.
2.3«2.5en periode van bezinning.
Ka deze eerste ronde van bezoeken hebben we het materiaal dat we hadden
enigszins geïnventariseerd en verdere plannen opgesteld.In deze periode
viel ook het (tweede) bezoek dat een wetenschappelijk medewerker van de
afdeling Humane Voeding van de Landbouwhogeschool in 'Jageningen ons
bracht (gedurende 1 weel:).
2.3.3.Het onderzoek naar bestedingspatronen. (Steekproef 2)
Dit onderzoek is uitgevoerd door onze tolken,tijdens onze "periode van
bezinning".Het werd uitgevoerd onder een gedeelte van de huishoudingen
van Steekproef 1.De huishoudingen werden gekozen op grond van de
kriterias
-gezinsgroottes "klein"= -<3c.e.,"raiddel" en "groot"(=> 5,5 c.e.)*
-ihko.nen/o.e. , "laa3"(alobaal < 6 Dî/mnd) on "hooS".<OT=
'
o o
zie woor(ienl:Lj8t)
. (we schatten deze inkomens op grond van de vaak summiere gegevens,ver
kregen bij de oriënternde bezoeken).
Binnen de drie kategoriëen van gezinsgrootte zochten we enkele gezinnen
met "laag" en enkele gezinnen met "hoog" inkonen/c.e.Voorzover mogelijk
namen we steeds twee gezinnen die goed vergelijkbaar waren,bv. (jua
samenstelling,beroep van de aan,e.d.Ook enkele "bijzondere gevallen"
(een weduwe,een zwangere vrouw) werden opgenomen.
Op deze manier stelden we Steekproef 2 samen:
- 12 gezinnen uit Steekproef 1a (steekproef 2a),plus
- 13 gezinnen uit Steekproef 1b (steekproef 2b).
Deze gezinnen werden bezocht door onze tolken (samen) en dezen stalden
hun een aantal vragen (zie bijlage 1.2.3.3.).
De lijst met voedingsmiddelen werd in de loop van het onderzoek aan
gevuld,zodat we van de latere gezinnen meer gegevens hebben dan van
\

de eerste.De antwoorden schreven de tolleen ter plaatse op,later namen
we die thuis met hen door.
*In deze fase van het onderzoek werkten we nog met een grovere indeling in
consumptie-eenheden (nis kinderen'- 12 jr = -g- o.e.,allen ; 12 jr = 1 c.e.)
dan in de rest van dit verslag gebruikt wordt.

2.3.4.Het onderzoek naar de maaltijdpatronen (Steekproef 3).
Dit onderzoek werd grotendeels uitgevoerd door onszelf,elk met onze
eigen tolk,een enkele keer door onze tolken samen.
I-Iet werd uitgevoerd onder een aantal huishoudingen van Steekproef 1,
de kriteria voor de keuze waren:
-gezinsgrootte,
-inkomen,
-de huishouding moest "behoren tot Steekproef 4 (zie onder 2.3.5.)»
-de mensen in de huishouding moesten geen bezwaar hebben tegen dit
onderzoek,
dit alles binnen de mogelijkheden die Steekproef 1 bood.
Op deze manier werden 12 huishoudingen gekozen (Steekproef 3)ï
- 6 huishoudingen uit Steekproef 1a (Steekproef 3a)»plus
- 6 huishoudingen uit Steekproef 1b (Steekproef 3b).
Het onderzoek hield het volgende ins
Gedurende 3 treken eerden deze huishoudingen dagelijks bezocht en dan
trerd hun gevraagd vat ze die dag hadden gegeten en gekocht (zie bijlage
1*2.3.4.).

Daarnaast grepen we deze bezoeken aan on de betrokken

mensen en hun situatie beter te leren kennen,iets waar deze methode
zeer geschikt voor bleek.
2.3»5»Het aanvullen van informatie,met name tav. de positie van de vrouw en
het jonge kind (Steekproef 4).
Op grond van de gegevens uit de oriënterende bezoeken hebben we een
lijst gemaakt van die gegevens,die ons belangrijk leken voor onze
doelstelling,(zie bijlage 1.2.3.5.).
Over een gedeelte van deze gegevens beschikten we al,maar voor de meeste
huishoudingen van Steekproef 1 gold,dat we sonnige gegevens wel en andere
niet hadden.Het was door tijdgebrek onmogelijk alle gegevens van alle
huishoudingen te verzamelen,zodat we een keuze hebben gemaakt uit
Steekproef 1,zodanig dat daarin werden opgenomen alle vrouwen die
zwanger waren en/of kinderen in de leeftijd van zuigelingen hadden*.
Op deze manier konden we een beeld geven van.het huidige gedrag en de
ideeën tav. zwangerschap en kinderverzorging,van de vrouv/en die zelf
in die situatie verkeerden.Zo kwamen we tot Steekproef 4 s
- 14 gezinnen uit Steekproef 1a (Steekproef 4a),plus
- 13 gezinnen uit Steekproef 1b (Steekproef 4b).
Bij deze gezinnen hebben we de ontbrekende gegevens verzameld,hetzij in
een apart bezoek,hetzij in de loop van het maaltijdpatronen-onderzoek.
-;:"Uitzï in 1 gezin was het kind al wat ouder (

6 jr);desondanks leek het ons

nog gerechtvaardigd dit gezin op te nemen.Het gezin leverde nl. waardevolle
informatie.
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2.3» 6.Gesprekken met "deskundigen".
Tussen al deze bezoeken door zijn er oolc nog vele gesprekken gevoerd met
mensen die we als deskundig op een of ander terrein beschouwden,
\Ie noemen:
-de 'omda'
-zijn sekretaris
-de vroegere 'cheich'
-de chefs van de Bosdienst
-de leden van de Garde National (de politie)
-de leden van de Cellule Dsstourienne (de staatspartij van Tunesië)
-de verpleger en de 'agent de santé ' (zie p. 82 en 83)
-een onderwijzer
-de leidster van het -'artisanat (een handweri:opleiding voor neisjes)
-een kruidenier,een groenteman,een slager
-de mensen die verantwoordelijk zijn voor de voedseldistributie
(zie bijlage II.3*3.1»a.)
En verder vele mensen van buiten ïouiref,zoals
-de leden van het Equipe Médicale Néerlandaise in El Kef,en
-mensen van de Bosdienst in Tunis.
Al deze gesprelde en dienden ter aanvulling van de huisbezoeken.Veel van
de aldus verkregen gegevens zijn verwerkt in de beschrijving van Touiref
(zie bijlage II.2.).

RESULTATE! III 33ESKÏEKIKG VAN HST ÖNDJ3RZ0SK

DIÜSL II

1 • UTLEIDIlïG
Dit hoofdstuk willen we opzetten aan de hand van het model,zoals
hesclirevon in de "Probleemstelling".Dat betekent dat we eerst het
milieu beschj-ijven (in hst.2) voorzover dit invloed heeft op de relatie
agens - mens,clie daarna aan de orde komt (in hst.3 en 4)«
2.K:Ï jcELirüu
Hen lean het milieu onderverdelen aan de hand van de grootte van het milieu
dat men in gedachten heeft.Voor ons onderzoek blijkt het zinvol het milieu
op 2 nivo's te beschrijven,nl.s
1.het dorp Touiref
2.de huishouding,in Touiref.
Het tras de bedoeling dat we van beide onderdelen de fysische struktuur,
sociale struktuur en het kulturele systeem zouden beschrijven,zoals in
het eerder genoemde model werden onderscheiden.Het blijkt echter door tijd
gebrek niet mogelijk te zijn dit onderdeel van het verslag geheel uit te
werken.In plaats daarvan verwijzen we grotendeels naar ons "Voorlopig
verslag",dat als bijlage II.2.

bij dit verslag is opgenomen.

Dit "Voorlopig verslag" is,nog tijdens ons verblijf in Tunesië,geschreven
voor de leden van het équipe Kêdicale Néerlandaise} en bevat een kort oveld
zicht van ons onderzoek.De onderdelen die in dit verband belangrijk zijn,
zijnï
2.1.Het dor3?J?ouir£f
onderdelen in
"Voorlopig verslag'!
I.Pysisch milieu

-het ontstaan

p. 1,2.

-kaart van het dorp
-funkties tov achterland

p. 2

-watervoorziening

p. 15

-brandstofvoorziening en

p. 16

elektriciteit
(zie ook de foto's in bijlage II.2.1.)
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2.1,2.sociale struktuur

-leeftijdsopbouw

po 4 t/ra 5

-gezinsstruktuur

p. 5 t/m 7

-kindersterfte

P# 8,9

-administratieve situatie

P« 3

-werkgelegenheid en inkomen

P« 10 t/m 14.

Bij dit onderdeel geven we de volgende aanvullingen?
a.Naast de geldelijke inkomensbronnen zijn er o.a. de volgende
niet-geldelijke inkomensbronnen Î
1.eigen produkties landbouw -eigen land
\
. . . .
, . ( zie Voorlopig verslag
-tuintje on huis )
~
veeteelt

^

2.loon in natura: -het oude oogstsysteem (zie Voorlopig verslag)
-mannen kunnen in natura betaald worden,bv. in
graan als se in de oogst meewerken als seizoen
arbeiders.
-vrouwen die uit werken gaan kunnen in natura be
taald worden,bv in de vorm van voedingsmiddelen,
kleding,e.d.
3.'razia'-relaties,vooral 'hrara rab' (zie hst.2,1.3."kultureel systeem")
b,:0e inkomens van de gezinnen van steekproef 2 zijn opgenomen in
bijlage

II.3»3»1»b.

Deze inkomens zijn schattingen op grond vans
-het inkomen dat het gezin zelf zei te verdienen,en
-de bestedingen van. dat gezin per maand (uit het bestedingsonderzoelc).
Het zijn de geldelijke inkomens,met ê<$n uitsondering:verwierf het
gezin tarwe in natura,dan werd de geldwaarde van deze tarwe
opgeteld bij het inkomen (de reden hiervoor was,dat alleen bij tarwe
de inkomsten in natura soms zo groot varen,dat weglaten ervan een
ernstige vertekening van de inkomens tot gevolg zou hebben).
Voor de gezinnen uit steekproef 2 is een indeling naar welstand ge
maakt, gebaseerd op de geschatte inkomens en het aantal c.e.,zoals
vermeld in bijlage II.3«3«1»b.
inkomen/c.e.
5»2 DT/mnd
5,3-

7,5 OT/mnd

7,6-.10,4 -OT/mnd
- 10,4 -M'/rnd

omschrijving

nummers van de gezinnen

zeer arm

5a,6a,28a,5b,'$b,7b,10b,27b.

arm

7a,8a,27a,11b,13b,17b,18b.

matig rijk

1a,14a,2b,12b,15b,19b.

rijk

3a,11a,15a,17a,24b,26b.

ï)e grenzen van de welstandsklassen zijn zo gekozen,dat de steekproef
in 4 ongeveer even grote groepen wordt ingedeeld.

2.1.3«Kultureel systeem.
De samenleving van Touiref is die van een arabisch.islamitisch dorp.
De kuituur in deze streek wordt bovendien bepaald door de traditionele
riiddelen van bestaan; akkerbouw (vnl. graan) en veeteelt.
Zoals in elke arabische samenleving speelt de famlie een grote rol:
de eerste loyaliteit van een individu geldt zijn familie;de familie
is belangrijker dan het individu of het dorpsverbaiid.Daardoor hebben
do families een ;gos1ot enJ:araiet er tov de buitenwereld (ook al nenen
ze elke vreemdeling op net de bellende arabische gastvrijheid,hij blijft
toch altijd de vreemdeling).
':'en tweede kenmerk is dat de man in alle opzichten hoger wordt geacht
dan de vrouw; dit waardensysteem wordt ook ondersteund do or de godsdienst,
liet zal dan ook niemand verbazen dat de afstamming patrilineair wordt

bepaald en dat men zich bij een huwelijk patrilokaal vestigt (hoewel
dit laatste aan het verdwijnen is s in Totiiref gingen jonggetrouwden
ook vaal: naar de steden of elders.Set gebrek aan werk in Touiref en
de aantrekkingskracht van de steden spelen hier waarschijnlijk een
rol bij).
Een belangrijke waarde in deze kuituur is "eer"__(_J_hornaJ_) en zijn
tegenpool

,l£çhaûde!l_(J_hechjnaO.'Horma'

is verbonden met het mannelijke,

'hechma' met ^ïet^^crcgrc^i^ke.Het streven de 'horma' van een man of
I,
'
V61*HQ °*G21
zijn familie''bepaalt op alle' mogelijke manieren het gedrag van de
arabische man en vrouw.Iemands 'horna' wordt bepaald door wat änderen
over hen denken?dit heeft tot gevolg dat de rol van de sociale, kontrole
zeer groot is. (Voor een diepere uitwerking hiervan verwijzen we naar
B0ÜRDIEIT,1965

en C3IEÏOIIÏON,1969).

Een derde kenmerk van deze kuituur is dat de mensen hun gevoelens niet
duidelijk laten merken.Eet uiten van gevoelens verlaagt i.h.a. iemands
'horma' (er zijn natuurlijk wel situaties waarin het geaksepteerd
wordt dat nen gevoelens uit,bv tot op zekere hoogte in de besloten
familiekring).
Br bestöat een belangrijk systeem van dienst - wederdienst in deze
samenleving;ook dit systeem ligt ingebed in het 'horna - hechma
denken: het verlenen van eon dienst (een 'mzia') verhoogt i.h.a,
iemands 'horna';wanneer iemand een 'nzia' aksepteert,daalt zijn
'horna' niet,mits hij deze dienst beantwoordt net een wederdienst.
De aard van de wederdienst die nodig is om gezichtsverlies te voort
komen,hangt af van de sociale positie van beide partners (een
wederdienst hoeft beslist niet altijd materieel van aard te zijnl).

In feite kan men alleen van een 'mzia' spreken,als iemand een dienst
verleent "net een goed hart".Haar in de praktijk blijkt dat er ooi:
vele 'mzia's' pro forma worden verricht,of omdat men niet onder de
verlichtingen uitkan die verwantschapsrelaties oplesten,of zelfs
met de bedoeling de ander te zijner tijd schade toe te brengen.
Het hele systeen van 'nzia's* is ontstaan in een andere samenleving
dan de huidige en daardoor funktioneert het nu minder goedï
de toegenomen armoede naakt het varie onmogelijk om volgens cle norm
te leven (25 rijken kunnen gemakkelijk 5 armen onderhouden,maar 5
rijken moeilijk 25 amen),Bovendien is voor de rijken de,rijkdom op
zichzelf steeds meer voldoende om status aan te ontlenen,zodat ze hun
status niet meer aan hun vrijgevigheid ontlenen.
Hier zal ook zeker bij meespelen dat de grote boeren door de veranderde
agrarische bedrijfsvoering de kleine boeren en landarbeiders steeds
minder nodig hebben?daarentegen hebben ze hun geld/kapitaal steeds
meer nodig om hun bedrijf te financieren.
Het 'mzia'-systeem wordt verder uitgewerkt in J"OUGTL*II.3,1975 (p.78).
"rikele belangrijke 'mzia's' tav voeding zijn;
-'hram rab' : volgens de Islam hebben grote boeren de plicht om aan
het eind van het oogstseizoen een bepaald gedeelte van de tarweoogst
uit te delen onder de "armen".De wederdienst die hij voor deze 'mzia'
krijgt,is dat zijn

1 horna*

toeneemt...at de "arme" betreft s door om

'hram rab' te vragen,erkent hij dat hij arm is,wat een vernederende
zaak voor hem is.
-melk s de eigenaar van melkvee deelt melkprodukton uit aan buren die
geen melkvee hebben.Fell: is het symbool van een altruïstische relatie
(vgl. de moedermelk,die geheel voor hot

kind bestemd is) en hoort

daarom gedeeld te worden tussen buren (itt. tarwe).Daarom spelen bij
het delen van melk eer- en schande-gevoelens geen rol.';en praktisch
punt dat het ontstaan van deze 'mzia' begrijpelijk maakt,is de bederf—
lijkheid van melk en vele melkprodukten.
-fruit ; iemand die een boomgaard heeft,deelt van het fruit uit aan
zijn buren.Ook hierbij schijnen eer- en schande—gevoelens geen grote
rol te spelen.
-Tenslotte zijn ex- vele relaties waarin voedsel onderling geleend,ge
ruild of gegeven wordt waarbij het patroon van dienst - wederdienst
niet 7i0 duidelijk en vast is.

2.2.De huishouding,inJ^ouiref^
1,5ysisch. milieu s ook hier verwijzen ve naar het Voorlopig verslag:
de"riateriöle situatie" staat beschreven op blz 15
en 16 van het Voorlopig verslag,(bijlage II.2)
2.Sociale st ruletuur en kuitureel sys teem:
Dit onderdeel is niet opgenomen in het Voorlopig verslag.Daarom geven
vre hier een beschrijving, onder de titel TJ\Ii'Eil lil DE IIUISIIOUDIMGr.

Taken in en de organisatie van de huishouding.
Het is enorm belangrijk te weten welke werkzaamheden in een huishouding gedaan
moeten worden,evenals hoeveel tijd en energie ze kosten,aan welke taken
voorrang wordt verleend en hoe ze in de huishouding georganiseerd zijn,
•Jant elke verandering in bv. voedingsgewoonten zal een verandering in taaie
en organisatie van de huishouding betekenen.De vraag rijst dan of die verandering
gemakkelijk in de bestaande huishouding ingepast kan worden,Houdt een verbetering
van de voedingsgewoonten ook een verbetering van de huishoud-voering in?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden,moeten we eerst weten hoe de huishouding
funktioneert.
In ïune^Lë wordt vrijwel de gehele huishouding door de vrouwen gedaan.Het huis is
het terrein van de vrouw,i.t,t, het terrein van de raan dat buitenshuis ligt.De man
*1
onderhoudt de kontakten met de "buitenwereld".In Touiref is een van zijn weinige
taken in de huishouding dan ook boodschappen doen.Horns haalt de man ook water of
sprokkelt hij hout.Dit zijn allemaal werkzaamheden die buiten het huis plaats vin
den,dus geen bedreiging vormen voorzijn 'horma'.
De algemene opvatting is dat een vrouw hard moet werken..ils een vrouw nl,
weinig in de huishouding te doen heeft,gaat ze misschien iets anders doen,bv.
ook kontakt zoeken met de "buitenwereld".Dit zou betekenen dat ze de normen
doorbreekt en zo een bedreiging vormt voor haar man,doordat ze zijn 'horma'
in gevaar brengt.
De taken in de huishouding.
De Touirefse huishouding bevat vele werkzaamheden.Ze zijn niet allemaal even belan
rijk en ook de hoeveelheid energie en tijd die ze vragen verschilt nogal.
We maken de volgende indelings
DAGELIJKSE TAKEN ;-zwaar werk
-licht werk

EXTRA TAKEN »-regelmatig terugkerend -zwaar werk
(noodzakelijk)
_u<jht ^
-incidenteel
(niet noodzakelijk)

-zwaar
•zwaar werk
-licht werk

DAGELIJKSE TAKEN :
- Licht werk s
* de_bereiding_der_maaltijden. In de meeste gezinnen kost het ontbijt nauwelijks
bereidingstijd.Vat de bereiding van de warme maaltijden betreft,was onze
eerste indruk dat deze maaltijden nogal wat tijd kostten doordat het gerecht
*Voor een uitvoerige beshrijving van dit soc.cult. systeem,in relatie met 'horma'
en 'heshraa' zie Creyghton,1969.
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vaak lang doorgekookt wordt.!9it bleek nogal mee te vallen,doordat de voorberei
dingen (groente wassen en snijden) snel klaar zijn,daar or meestal weiniggroenten gebruikt worden en deze in grote stukken gesneden worden.Als de pot
daarna op het vuur staat hoeft men alleen nog af en toe te roeren en in het
geval van een houtvuur het vuur aan te houden,Het eindeloos koken van de
groente valt wel mee,omdat men deze,afhankelijk van de soort,pas later bij
de basissaus voegt.
Globaal gesproken duurt "het koken" + 45 min.»afhankelijk van het gerecht.
Opvallend is dat vrijwel alle gerechten "eenpansgerechten"zijn.I)e oorzaal;
is de aanwezigheid van slechts 1 warmtebron (houtvuur,primus).
* het huis_en het erf schoon_houden.De 'gourbi* bestaat uit één of meerdere ver
trekken,waar men overdag in woont en 's nachts in slaapt.Men slaapt op een
matje op de grond of in een zelfgemaakt "bed",gehuld in een wollen deken.
Elke ochtend worden eerst de dekens uitgehangen en opgeruimd,waarna huis en
erf aangeveegd worden met een bos takken.In de loop van de dag wordt er nog
een aantal keren geveegd,daar men geen prullenmand of iets dergelijks heeft
en dus alles op de grond gooit,
* kinderverzorging, Slechts de eerst 2-3 maanden vraagt de verzorging van hot
kind niet zoveel tijd,Het kind ligt dan haast de hele dag ingesnoerd te slapen,
in een wiegje (een houten kistje opgehangen met touwen aan een balk) of op
een "bed" of matje,Als het kind begint te huilen krijgt het de borst,waarna
het weer in slaap valt.''costal wordt het kind 1-2 x/dag (zomer) of
1 x/ 2 dagen (winter) gewassen met water en/of olie,ev.zeep en talkpoeder,
iils het kind iets ouder is krijgt het enorm veel aandacht,meestal niet van
de moeder,want die heeft het te druk met de huishouding,maar van andere kinde
ren of grootmoedcr.Sr is altijd wel iemand die met hen speelt of hen op de
rug overal naar toe draagt.
* vee verzorging (als men vee heeft). Do kippen hebben nauwelijks verzorging
nodig,ze lopen rond op het erf en zoeken zelf hun voedsel,of krijgen wat
toegeworpen van de restjes.
Koeien,schapen en geiten kosten meer tijd,Ze worden overdag geweid,vooral door
de kinderen.Als er weinig voedsel meer van het land tc halen is,moeten de
beesten bijgevoerd worden,Vooral de man en de kinderen verzamelen hiertoe
gras,onkruid e.d.,men legt een voorraad aan naast het huis.Het vee wordt
door de vrouw gemolken.
Verder moet de hond(en) die praktisch iedere huishouding heeft,nog te eten
gegeven worden.

~ Zwaar work :
* water halen. Iedere huishouding haalt bijna elke dag water bij de bron.
Sommige zelfs 10x/dag»Dit is afhankelijk van;
a.de hoeveelheid die ze nodig hebben?dus afhankelijk van de grootte van
de huishouding en of men die dag kleren wast,
b.de manier waarop ze het water transportèrent
-mot een ezeltje waarop 2 houten vaatjes van +15 l/vat nisten,
-een grote oliedrum van 200 1. die men al rollend voortbeweegt,
-met emmers of blikjes aan de hand.
Meestal wordt het water bewaard in de voorwerpen waarin het gehaald is of
in aarden kruiken die door evaporatie koelend merken.
De zwaarte van het werk hangt af van de manier waarop men het transporteert
(op een ezel is gemakkelijker dan zolf dragen),hoe vaal: men op en neer naar
de bron moot en hoe groot de afstand van het huis naar de bron is.
Do kinderen halen meestal het water,soms de mannen en een enkele keer do •
vrouwen zolf.
* li0!

-n -oui ref is geen bakker,dus alle huishoudingen balde en

hun brood zelf.Rit geeft veel en zwaar work en kost enorm veel brandstof.
Soms wordt er 2x/dag brood gebakken omdat men van warm,vers brood houdt,of
de 'tabouna' te klein is om in 1x alle brood te bakken,of misschien het
kneden van grotere porties deeg te zwaar is.
Kaast de dagelijkse taken zijn er een aantal taken die Î1IIJDER FIMCV/EiïT DOCH
REGELMATIG plaats vinden
- een aantal keren per week : deze werkzaamheden behoren alle tot het
zware werk ;
*

Haäs£n_viF_kLG£e2.» Dit gebeurt 2-3 x/week en geschiedt in een grote
metalen schaal die ook voor het brooddeeg maken en de tarwebewerking gebruikt
wordt.Nadat de kleren met vrij weinig water nat gemaakt zijn,wordt er veel
zachte groene zeep in gewreven.Men kent ook waspoeders,maar deze zijn duurder
en worden minder vaak gebruikt.Bij het uitspoelen gebruikt men ook niet al te
veel water,uit zuinigheid,want elke liter water moet gehaald worden.

* hout_halen
. Dit wordt meestal door de vrouwen gedaan,2x /weel; mogen ze gratis
_
- ...
hout halen uit de bossen

.Dat wil zeggen dat men in die 2 dagen genoeg

hout

*)

Deze maatregel is genomen door de Bosdienst ter voorkoming van erosie van het

land.Er wordt ook telkens een ander gebied aangeweztn waar gesprokkeld raag worden.
In de zomer is het enkele maanden lang verboden hout te zoeken ivm. brandgevaar
in die droge tijd.Dan moet men dus een houtvcorraad hebben ;ook stookt men in
die tijd veel met denneappels of gedroogde veemest;enkele gezinnen kunnen hout
kopen (duuri).
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bij elkaar moet verzamelen om op te koken,tenzij men een primus of gasstel
heeft,brood van te bakken,en in de winter zich te verwarmen.Over dit laatste
nog het volgendes als het koud is verwarmt men de 'gourbi's' zo goed en zo
kwaad als het gaat met de 'canoun',dus met hout of houtskool,en soms met een .
grote primus of petroleumlamp«JTen kookt dan ook meestal in huis ipv. in het
veel voorkomende aparte "keukentje" om de vrijkomende warmte te kunnen benutten.
Hout halen is zeer zwaar werk.De vracht hout die een vrouw doorgaans op haar
rug draagt,varieert van 50 - 80 kg (Creyghton,1969). Bovendien moeten ze hiermee
vaal: een afstand van enkele km. afleggen.'
- soizoensafhankelijke werk zaamheden,ook hoofdzakelijk zwaar werk Î
* do_tazwebeweikin2 (zie bijlage II.2.2.2.a.)
d.i. de verwerking van graan tot meel door de huishouding zelf.Dit vindt
veelal in de zomer plaats als men het graan koopt.Het is een zeer bexrarkelijko
en tijdrovende bezigheid.Ve zien dan ook dat in gezinnen waar tijd of arbeid
te kort is,men liever meel koopt dan graan,waardoor men zich dit werk bespaart
* een voorraad_'kousko us

en 'raharaz' aanleggen. Vroeger maakte men geen voorraad

'kouskous' en 'mhamz' voor het hele jaar,want dan "tartte men het noodlot".Je
mocht niet de pretentie hebben dat je nog het hele jaar zou leven,dus dat je
de voorraad nodig zou hebben.Tegenwoordig leggen de meeste huishoudingen
wel een voorraad aan.Dit gebeurt in de zomer nadat het graan tot meel verwerkt
is of men meel gekocht heeft,In de meeste gezinnen maakt men + 3 dagen lang
'kouskous' en 1mhamz'»waarbij do vrouw des huizes vtakgeholpen wordt door an
dere vrouwen zoals familie,buren,enz.Dit helpen vindt ook wel eens tegen beta
ling plaats,dit hangt van de sociale relatie af.
Voor de wijze waarop 'kouskous' en 'mhamz' gemaal:t '/orden zie bijlage
II.2.2.2.a.
De voorraden worden bewaard op de 'rhel',d.i. een plank waarop de voorraadzak-

*)

ken liggen met vaak een doek eroverheen .
* helpen_bij_de oogst. Dit is een activiteit die naast do huishouding vooral
door vrouwen,soms door mannen en kinderen,gedaan wordt ter verhoging van
hot inkomen.îfen oogst op het land van de grote boeren,met de hand,en 1/10
van wat men oogst dient als loon.Ook dit werk moet als zwaar betiteld worden
door de gebukte,vermoeiende houding en de afmattende hitte waarin men werkt.
Oogsten kan niet helemaal vergeleken worden met de andere huishoudelijke
taken omdat het als extra aktiviteit naast do huishouding gezien kan worden.
Het krijgt haast nooit prioriteit,dwz.dat als de vrouw kleine kinderen
*)-

De 'rhel' speelt een belangrijke rol in het sociale leven tussen man en

vrouw.Jij hebben hier zelf geen navraag naar gedaan,maar voor Reer informatie
zie Hooit,1974. Haar onderzoek vond overigens in de Kroumirie plaats.
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heeft,dus niet van huis kan gaan,ze niet gaat oogsten,tenzij ze zeer arm is.
* hieraan vastgekoppeld kan de bewerking van âG_eisen_tuin genoemd worden.
\/o hebben zelf weinig informatie over do zwaarte van het werk en de taak
verdeling.Hooit heeft dit nogal uitvoerig beschreven voor een gedeelte ten
: oorden van Touirof,de Kroumirie (Hooit,1574).

Be tuinen daar waren wel

2

groter dan in Touiref,waar we ze schatten op 15 - 500 m .
"*

äeze is zeer bewerkelijk (zie bijlage II.2.2.2.b* ).
Voor deze aktiviteit geldt ongeveer hetzelfde als voor het oogsten,nl. dat
hot als extra naast de huishouding gezien moet worden.Over het algemeen bewer
ken alleen vrouwen die tijd over hebben wol.Bovendien is deze werkzaamheid,
i.t.t. oogsten,een symbool van een hoge status,waardoor het in sommige geval
len voorrang verkrijgt boven andere huishoudelijke taken.

Verder zijn er nog een aantal incidentele werkzaamheden die meestal bij het lichte
werk ingedeeld kunnen worden,zoalsÎ
* naar de dispensaire gaan als er iemand ziele is,
* pannen en 'canouns' van klei maken,of een nieuwe 'tabouna* bouwen.
Hierboven zijn de verschillende huishoudelijke taken genoemd.Het is moeilijk om
een duidelijk rangorde in prioriteiten aan te geven,daar deze van huishouding tot
huishouding nogal verschilt,bv. de ene vrouw wil zo graag wol bewerken dat ze daar
door minder aandacht besteedt aan haar kinderen,terwijl een andere vrouw geen
wol bewerkt omdat ze nog kleine kinderen hoeft.
Hieronder willen we nog eens schematisch weergeven hoe de taken binnen de huishou
ding verdo*ld zijn s

*)

vrouwen
maaltijd bereiden

+++

huis+erf schoonh.

+++

kleron wassen

+++

tarwe bewerking

4-4-4-

voorraad lek en mh.

4-4-4-

wolbewerking

4-4-4-

oogsten

taan+oudere zoons

overige kinderen

++

+

4-

tuin bewerken

+

4-4*

4-

water halen

+

4-

4-4-

++

4-

hout halen
veevoer verzamelen
boodschappen doen
naar dispensaire
4-4-4-

++
+

= berust alleen op ...
= berust vnl. op ...
= berust o.a. op ...

++

*)

4-44-44-

4-denneappeli

4-mest
4-44-44-

moeder,dochters ouder dan 10 jaar
en inwonende schoondochters.
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werkzaamheden die tijd en energie kosten op haar schouders terecht komen.
Opvallend is echter de vermoeiende houding waarin ze dit alles doet.Praktisch al
het werk gebeurt zittend of gebukt dicht bij de grond.
Bekijken we nu de dagindeling van een vrouw,dan zien we een vrij uniform
patroon naar voren komens
-opstaan van 5 -6 uur,
-het voc verzorgen,bv. de koe melken,
-dekens buiten hangen,"bed * en opmaken",
-vuur aansteken om water te verwarmen,voor het brood en ev. om kinderen te wasstn,
-'ghobs tabouna'-dceg voor de eerste maal kneden (zie bijlage II.2.2.2.C.),
-ontbijt klaarmaken: koffie/thee zetten,met meestal brood van de vorige dag of
een ander restje,of 'ghobs tazjine' of een ander gerecht
vors maken,
-eten,
-tweede keer het deeg voor het 'ghobs tabouna1 kneden,
-de tabouna goed heet stoken,waarna het brood erin gebakken wordt,
-afwassen wat de vorige avond on 's ochtends gebruikt is,
-het middagmaal bereiden,
-eten,
-theedrinken,
-siösta houden, of kleren wassen
of wol bewerken
of meel zeven,
-bereiding van het avondmaal,
-theedrinken,
-vee verzorgen,mn. koeien melken en bijvoeren
ev. wolbewerking of tarwe beworken.
In deze lijst is niet opgenomen het water halen,hout halen en kinderen voeden
en verzorgen.
-water halen wordt door iedere huishouding op een ander tij.;"stip gedaan.Daar
de?"- taak meestal door de kinderen of de man uitgevoerd wordt,doet men dit
gewoonlijk op het moment dat er behoefte aan water is.Of het moment van halen
vastligt voor één huishouding,of dat het moment afhangt van do grootte van de
nog aanwezige voorraad water,is niet duidelijk.
-hout halen geschiedt zoals reeds eerder vermeld is,twee keer/week.Op deze dagen
vertrekt men om 5 - 6 uur 's ochtends naar hot gebied waar men hout mag sprokke
len en keert om 9 - 10 uur weer terug.ils de vrouw gaat hout halen draagt ze de
huishouding over op bv. een dochter.Bij afwezigheid van iemand die do vrouw
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tijdelijk kan vervangen,zien we wel eens dat de man hout gaat halen.
-kinderen voeden: hieronder verstaan we val. borstvoeding en bijvoeding geven.
Ook dit is moeilijk in een tijdschema in te delen,daar men het kind voedt wanneer
hot daarnaar vraagt.ils de kinderen 4-5 rand zijn en niet meer ingonoerd worden
krijgen zo erg veel aandacht van oudere broers en zusjes en van een evt.aanwezige
grootmoeder s or wordt voel met ze gespeeld en men draagt ze vaak op do rug overal
moe naar toe.Het komt er vaal: op neer dat de moeder zelf het kind alleen de borst
geeft en dat de rest van de opvoeding in het eerste levensjaar vnl. door de
grootmoeder en do oudere kinderen gebeurt.De moeder zelf hoeft hier weinig tijd
voor door de drukke huishouding.
Als er meordcrevrouwen aanwezig zijn binnen een huishouding,dan zien wc vaak een
duidelijke taakverdeling,bv. dat de ene vrouw altijd kookt terwijl de ander
hout haalt.
Op 10 - 11 jarige leeftijd beginnen de dochters al moe te draaien in het huis
houden.Ze leren eerst het lichte werk zoals koken ,theezetten en vegen.Later komt
er het zware werk bij,zoals brood bakken en tarwe bewerken.De huishouding wordt
dus spelenderwijs overgebracht van moeder op dochter.Hoeveel een meisje leert
van de huishouding hangt o.a. van het gezin afs als zij het laatste kind van
het gezin is,bestaat de kans dat ze de kinderverzorging niet leert.Dan leert
ze dat later bij haar schoonmoeder.
Hen hecht er veel belang aan dat een neisje goed de huishouding kan doen.
Als een dochter wordt uitgehuwelijkt en moe gaat werken in de huishouding van
haar schoonmoeder,treden er soms moeilijkheden op.Dan moet ze zich aanpassen aan
de eisen en do manier van werken van haar schoonmoeder.Dit kan aanleiding zijn
tot een konflikt.
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3. HET VOEDINGSONDERZOEK
3«1.Inleiding:
Aan het begin van dit hoofdstuk lijkt het ons verstandig iets te zeggen
over de gedachtengang die ten grondslag ligt aan de relatie mens - agens
(hier voeding);
"De mens heeft vele basisbehoeften»Te noemen vallen zijn fysiologische
behoefte aan eten en drinken,aan aktiviteit en rust,e.d.Jlaar zijn behoefte
aan genegenheid,geborgenheid en erkenning is even fundamenteel.Sn ook
zijn behoefte aan verbondenheid met zijn medemensen en ?dLjn behoefte om
zich van zijn medemensen te onderscheiden.Door zijn zingevend vermogen
kan de mens middelen,die primair geschikt zijn om ermee in zijn
fysiologische behoeften te voorzien,gebruiken als middelen om er
genegenheid,geborgenheid,erker ning,erbij-horen,onderscheiding,vijandi ge
heid,e.d. aan te herkennen resp. ermee tot uitdrukking te brengen.
Daardoor kunnen mensen dmv. deze middelen woordloos met elkaar
kommuniceren.
Voedsel leent zich in hoge mate voor zulk een woordloze taal,omdat het
individu vanaf de dag van zijn geboorte tot lange tijd daarna voor zijn
voedselvoorziening op anderen is aangewezen,en hij aanvankelijk geen
woordtaai tot zijn beschikking heeft."(Edema,1973).
Het doel van ons onderzoek was een idee te krijgen over de mens in relatie
tot zijn voeding.V/at denkt de mens over zijn voeding en wat drukt hij ermee
uit?
Hoe kunnen we deze relatie nu operationeel maken?
"ie zien dat hierbij 3 kernvragen naar voren komen (Edema 1973)!
1.Hoe is de voedingstoestand van een individu (een kategorie,samenleving)?
Deze vraag is dmv. biochemisch/antropometrisch en klinisch onderzoek te
beantwoorden.Dit deel hebben wij in ons onderzoek niet opgenomen.
..e hebben alleen in open vraaggesprekken een idee gekregen over de
gezondheidstoestand in Touiref in het algemeen.
2."/at eet dat individu (die kategorie,samenleving) en waarom veroorzaakt
dit voedsel bij dat individu (die kategorie,samenleving) die voedings
toestand?
Deze vraag hebben we geoperationaliseerd voor
-de huishouding,als groep in de samenleving,
-2 kwetsbare kategorieön,nl. de zwangere en zogende vrouwen
de zuigelingen.

3.Waarom eet dat individu (die kategorie / samenleving) dat voedsel?
De vraag is erop gericht inzicht te krijsen in het waarden- en normen
systeem van de samenleving,dwz.
a.de in een huishouding (samenleving) voor de voedselvoorziening en
-bereiding beschikbare hoeveelheid tijd,geld,arbeid,kennis en kunde, .
b.de houdingen van het individu,huishouden,samenleving,mbt zijn voedsel,
(bv. voedsel gezien als middel tot gezondheid,symboliek,gastronomie,
sociale koramunikatie, etc.),
c.de voedselkeuze,welke mede bepaald wordt door de positie van een
individu in gezin,werk of school,van een huishouden in de samenleving
en de invloed, van sleutelfiguren uit het eigen milieu.
.Deze laatste vraag bevat een dermate groot en kompier gebied dat wij
na 3? maand onderzoek natuurlij;: nooit een volledig beeld hiervan kunnen

geven.V/el is hiermee een begin gemaakt op grond waarvan evfc. verder onder
zoek kan plaatsvinden.
De resultaten vindt u hierna in de volgende volgorde;
voeding op het nivo van de samenleving ; hst. 3«2
huishouding s hst, 3»3
enkele kwetsbare kategorieën,mn
zwangere en zogende vrouwen t hst, 3.4
en zuigelingen

s hst, 3.5 .
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3.2.VOEDING IK DE SAI5ENLEVING VA2J TOUIREP,VROEGER EN ïïü.

Al vragende en pratende ontdekten we dat er een aanzienlijke verandering heeft
plaatsgevonden in de eetgewoonten vanaf + 1941«
Vroeger,dus voor 1941*at men vnl. brood van gerst of sorghum,en men had
meer dierlijke produkten tot zijn beschikking,zoals melk,boter en 'leben1,
en natuurlijk vlees (ook van de jacht).Verder waren er wilde vruchten,zoals
vijgen,peren,pruimen en druiven.
Door de afname van de veestapel werd de melk- en vleeskonsumptie minder.
Bovendien zijn er door de invloed van de Fransen ook nieuwe produkten
op de markt gekomenskonserven zoals 'harissa',tomatenpuree en melk uit blik,
evenals groenten die voor die tijd praktisch niet gegeten werden.Ook uit
deze tijd stamt de enorme toename in het koffie- en theeverbruik en de
overgang van gerstebrood op tarwebroodjhelaas deed het wittebrood als status
symbool zijn intrede,zodat men nu meer uitgemalen meel gebruikt voor het
brood.Een nieuwe ontwikkeling tav. de veestapel is het houden van kippen.
Ofschoon we tegenwoordig een grotere keuze- en variatiemogelijkheid in het
voedsel zien,lijkt het er toch op dat vroeger de voeding kwalitatief beter
was (men at bv. ipvjrahamz' met een beetje 'harissa',een nutriëntenarm produkt,
'mhamz' met melk).Wel een verbetering is het toegenomen groenteverbruik.
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3,3. 1 .De_voedseltoevoer naar_de huishouding.
We hebben een onderzoekje ingesteld naar wat er aan voedingsmiddelen
in een gezin binnenkomt en hoe.Hiervoor hebben we gegevens verzameld tav.
de bestedingspatronen en maal ti.i dpatronen van een aantal gezinnen en
bovendien gesprekken gevoerd met enkele winkeliers in het dorp.(zie ook
Methoden,deel I„2.3«3»

eri

1.2.3.4*)•

Resultatens
In het volgende worden de verschillende mogelijkheden van voedseltoevoer
kort besproken en wordt aangegeven voor welke voedingsmiddelen ze beteke
nis hebben.Vervolgens wordt per produkt besproken wat het relatieve aandeel
van elke mogelijkheid is en hoe het gedrag van de konsumenten-gezinnen
afhangt van hun inkomen en gezinssamenstelling.
Mogelijkheden om aan voedsel te komen:
-eigen prodüktie
-loon in natura
-'mzia*
-voedseldistributie
-kopen.
Eigen prodüktie:
a.landbouw; -eigen land
-v
—tuin om huis j
b.veeteelt

(zie bijlage II.2.''Voorlopig verslag"sp 12—15)

)

De Produkten waarom het gaat zijns
tarwe,gerst,groenten en fruit,melkprodukten,vlees,kippen en eieren.
Loon in naturas
2oals bij "Jericgelegenheid" is besproken,zijn er o.a. de volgende mogelijk
heden waarbij loon in natura wordt verdiend!
-het oude oogstsysteem,waarbij men tarwe,gerst,tuinbonen en pois-chiches
kan verdienen.
-mannen kunnen in natura betaald worden,bv, in graan als ze als seizoen
arbeider in de oogst meewerken.
-vrouwen die uit werken gaan kunnen in natura betaald '/orden,in de vorm
van meel,kouskous,thee,suiker,olie,pois-chiches,groente,fruittkleren,
schoenen,enz.Vaak ook eten deze vrouwen in het gezin waar ze die dag aan
het werk zijn.
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11îzia'-relaties

(zie II.2,1„3."Kultureel systeem").

Sen "belangrijke 'mzia' mbt. de voedselvoorziening van het gezin is de
uitdeling van tarwe door de grote boeren aan de arme gezinnen ('hram
rab'),
Verder de gewoonte,dat melkveebezitters melkprodukten uitdelen aan buren
en familie.Ook fruit wordt uitgedeeld als 'mzia'.

Tenlotte zijn er vele relaties waarin voedsel onderling geruild,geleend
of gegeven wordt waarbij het patroon van dienst - wederdienst niet zo dui
delijk is.Het voedsel dat op deze manier de huishoudens binnenkomt hebben
we dan ook niet kunnen vaststellen.We hebben echter niet de indruk dat het
om aanzienlijke hoeveelheden gaat (vgl. ook Hooit,1974)*
Voedseldistributie s
Sr zijn in Touiref enkele vormen van voeseldistributie,nl.:
1.kinderen van 3 -7 jr uit arme gezinnen kunnen elke morgen een ontbijt
komen halen in het dorp.
2.schoolkinderen uit arme gezinnen krijgen in het schoolseizoen 's morgens
melk en tussen de middag een warme of koude maaltijd.
3.aan mensen die niet in staat zijn hun levensonderhoud te verdienen,
wordt gedurende de wintermaanden maandelijks meel,olie en melkpoeder uit
gedeeld.
4.aan "armen" worden 3x/jr,ter gelegenheid van een feest,voedsel en kleren
uitgedeeld.
(zie verder bijlage II.3«3*1«a.)
De gegevens die we hebben over deelname aan voedseldistributie zijn waar*schijnlijk niet helemaal volledig,doordat we tijdens dit onderzoek nog niet
wisten dat er 4 verschillende vormen van voedseldistributie bestonden
waardoor de vraagstelling niet duidelijk genoeg was.
Van de 24 gezinnen in het onderzoek was de verdeling over de verschillende
vormen van distributie (vlgs. onze gegevens):
vorm
aantal gezinnen

1
1

1+2
2

2

3

4

2+4

2

—

2

1

De invloed van vorm 3 en 4 lijkt ons verwaarloosbaar, maar die van 1 en 2
(wat vorm 2 betreft,alleen tijdens het schoolseizoen,dwz.van okt. tot juli)
belangrijk.
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Kopen:
Kopen kan men in Touiref in de winkeltjes (kruideniers,slagers,groentelui,e.d.,zie bijlage II.2.,p 2

) en op de markt (1x /week).

Daarnaast kan men naar nabijgelegen steden gaan,maar voor de dagelijkse
levensbehoeften gebeurt dit zelden.
Wie doet de boodschappen en ?de beslist over de aankopen?
De 'souk' (het winkel- en marktgedeelt^ van Touiref wordt i.h.a. niet
bezocht door vrouwen;meisjes tot een jaar of 14 en weduwen mogen er
echter wel lcomen,en verder alle jongens en mannen.Hoe men boodschappen
doet,hangt dan ook samen met de gezinssamenstelling;men kan enkele algemene
patronen onderscheidens
-in een gewoon gezin (man,vrouw en kinderen) worden de boodschappen gedaan
door de man en evt.de kinderen.In sommige gezinnen beslist de man wat er
nodig is en koopt dit zelf5dan kan de vrouw alleen kleine dingen laten
bijkopen door de kinderen (bv. thee,suiker)•In andere gezinnen lijken man
en vrouw meer samen te beslissen wat er nodig is,en dit wordt dan gekocht
door man of kinderen,Tenslotte zeggen een aantal vrouwen dat zij bepalen
wat er nodig is en dat ze hun man of kinderen vragen dat te kopen.Ve vonden
deze 3 mogelijkheden ongeveer even vaak.
Het ligt voor de hand een verband te veronderstellen tussen de beslis
singsbevoegdheid en enkele andere variabelen,bv. op de volgende maniers
a.leeftijd van man en vrouw,en leeftijdsverschil tussen beiden:

-naarmate het echtpaar ouder is (in een verdere gezinsfase),worden de
partners meer "gelijkaardig",dr/z. man en vrouw beslissen meer samen.
ICns
-naarmate het leeftijdsverschil tussen man en vrouw groter is (man ouder
dan vrouw),zal de invloed van de man op de beslissingen toenemen.
b.inkomen:
-als het inkomen lager en wisselvalliger wordt,wie krijgt dan de over
hand? Ligt het patroon (hoe dat dan ook is) dan strakker vast?
Ons materiaal laat niet toe na te gaan hoe deze verbanden liggen.
Hauw verbonden hiermee is de wijze van geldbeheer.Onze indruk is dat in
het algemeen de man het geld beheert en dat de vrouw slechts over kleine
bedragen beschikt (bv. enkele honderden millimes = ca.f 2,-).Ze kan
hieraan komen op de volgende manieren:
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-de man geeft haar wat geld,
-ze laat door de kinderen wat eieren of een kip verkopen,of ze laat fles
sen inleveren en krijgt dan het statiegeld,e.d.
Ze besteedt dit geld aan kleine dingen voor zichzelf (bv.theeJneffa),of
als er onverwacht bezoek komt,e.d.
Als er een nog niet getrouwde dochter van ca. 18 jaar in huis is (naast
de moeder),neemt zij vaak de rol van de moeder over,
—in een 3-generatiegezin kunnen de beslissingen worden genomen door de
eerste of de tweede generatiejwaarschijnlijk hangt dit af van de gezinsfase?
na verloop van tijd gaat de leiding

van het huishouden over van de

eerste op de tweede generatie.VJij vonden 1 gezin waax de eerste generatie
besliste over de boodschappen en 4 gezinnen waar de tweede generatie dat
deed.Verder is de procedure tav. de boodschappen vergelijkbaar met het
gewone gezin.
-als er geen man in het gezin aanwezig is,worden de boodschappen gedaan door
een zoon,vader,broer of ander mnl, familielid,een buurman,e.d.Alleen een
weduwe doet wel eens zelf boodschappen.In al deze gevallen beslist de vrouw
gewoonlijk wat er gekocht wordt.

Kopen op krediet.
De winkeliers van Touiref verlenen sommige klanten krediet.Of ze dit doen
en tot welk bedrag is afhankelijk van hoeveel vertrouwen ze erin hebben
dat de klant het krediet lean aflossen.Dat betekent bv. dat mensen zonder
geregeld inkomen of die in de werkverschaffing werken geen krediet krijgen.
Aan de andere kant houden mensen met een zo hoog inkomen,dat ze altijd geld
in huis hebben,er soms niet van op krediet te kopen,
De verdeling binnen onze onderzoeksgroep was als volgtî
inkomens

vast

-.dsselend

krediets

j

ja

: 15

-

| 15

neen

!

3

9

*

! 18

9

' 27

12

De winkeliers berekenen geen rente ovêr het krediet dat ze verlenen.De ter
mijn waarover het krediet loopt,varieert gewoonlijk van enkele dagen tot
een maand,afhankelijk van de hoogte en de betalingsdata van het inkomen.
Het bedrag tot welk de winkelier krediet verleent,varieert van ca. 1 - 30 Z>T,
ook afhankelijk van het inkomen van de klant.Sr lijken zelden moeilijkheden
te zijn met de betaling van krediet!de winkelier verleent alleen krediet
als hij er zeker van is dat het betaald wordt.
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De verschillende voedingsmiddelen.
1.Tarwe en/of meel.
Tarwe is het belangrijke basisvoedsel in deze streek,De konsumptie ervan
in een gezin wordt waarschijnlijk in de eerste plaats bepaald door de be
hoefte van de leden,terwijl het inkomen slechts een selcundaire invloed
heeft (pas als het inkomen erg laag wordt,zal ook op de tarwekonsumptie
worden beknot).Voor de korrelaties tussen tarwekonsumptie,aantal c»e.
en inkomen zie bijlage II,3.3.1.b„ en II,3,3«1,c.
De mediaan van de tarwekonsumptie ligt op ca» 60 kg/gezin/maand.
Hoe verkrijgt men nu zijn tarwe en /of meel?
De belangrijkste manier is kopen, Jelke andere mogelijkheden er zijn hangt
samen met de soc.-ek. positie van het gezinï
-helpen bij de oogst vordt alleen gedaan door arme gezinnen,als het echt
nodig ia.7e vonden 5 gezinnen waarin iemand uit oogsten ging;de opbrengst
varieer de van 36 tot 100 kg (per jaar).
•ihram rab' wordt ook alleen gevraagd door c,rme gezinnen,!ïen geeft daarom
ook niet graag toe dat men om 'hram rab' gaat vragen.Een uitzondering
op deze regel wordt gevormd door de gezinnen van 'meddebs',die door hun
godsdienstige verdiensten zo in aanzien staan,dat ze van de grote boeren
kunnen krijgen wat ze nodig hebben,5r waren zeker 5 gezinnen die om 'hram
rab' vroegen (waarvan er 3 ook oogstten);de opbrengst varieerde van 36
tot 100 kg,plus 2 gezinnen van 'meddebs',die enkele honderden kg kregen,
-eigen tuin; er zijn maar 6 gezinnen die tarwe in hun tuin verbouwen,
daarom deze mensen tarwe verbouwen en anderen liever andere gei/assen,
weten we niet.risschien is er een samenhang met de grootte van de tuin.
De oogsten uit de tuinen beliepen 18 tot 90 kg,
-eigen grond is een belangrijke tarwebron voor de rijke gezinnen,in onze
groep slechts een 3-tal,die elk zo'n 1200 kg oogstten,
-kopen; als men aan de andere bronnen niet genoeg heeft,wordt er aangevuld
door te kopen,Het seizoen van de oogst (juli - augustus) is de periode
dat men een zo groot mogelijke tarwe/meel-voorraad probeert aan te leggen,
want dat is de periode waarin men het meeste verdient.
Kopen kan gebeuren in de vorm van tarwe óf meel,Officieel is de tarwehandel in staatshanden:de (grote) boeren moeten de tarwe verkopen aan
het Office des Céréales,vanwaar de tarwe naar Tunis (?) wordt vervoerd,
verwerkt tot meel en op de markt gebracht,Het zou dus onmogelijk zijn in
Touiref tarwe te kopen,maar in de praktijk blijkt dit geen enkel probleem;
zowel op de 'souk' als bij bevriende boeren koopt men tarwe.
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Bij de keuze tussen tarwe en meel spelen de volgende faktoren een rol s
-tarwe is goedkoper dan meel: 100 kg meel = 10 DT (+f65),terwijl
125 kg tarwe (levert 100 kg meel) = 8 DT (+ f52).
-tarwe geeft veel meer werk in de huishouding (zie hst. II.2.2.2.)
-bij enkele mensen in elk geval leeft het idee dat gekocht meel van min
dere kwaliteit is dan thuis bereid meelshet gekochte meel zou vermengd
zijn met het inferieure maismeel.Aan de andere kant vind je tegelijk een
voorkeur voor veruitgsmalen meel als het voedsel van de "rij?eren".
We vonden 5 gezinnen die alleen tarwe kochten,10 die alleen meel kochten
en 6 die deels tarwe en deels meel kochten.
De termijn waarop men koopt:
Het algemene beeld lijkt dat men in de oogstperiode een zo grote vooiv
raad aanlegt,als het inkomen toelaat. iMt is een vorm van investeren}
Waarschijnlijk is tarwe kopen tijdens het oogstseizoen de goedkoopste
manier van kopenslater in het jaar loopt de tarweprijs op.Dan zijn dus
de arme gezinnen die geen jaarvoorraad aan kunnen leggen tijdens het oogst
seizoen,duurder uit dan de andere gezinnen;dit is een voorbeeld van wat
Trienah ïleyers (1970) noemtïthe extra cost of being poor.)
Raakt de voorraad in de loop van het juar op,dan vult men aan door telkens
een zak meel bij te kopen.
Enkele uitzonderingen op deze regelssoms legde men geen tarwevoorraad aan,
maar kocht maandelijks meel,omdat dit minder werk was of omdat men geen
opslagruimte had.
De verdeling binnen de onderzoeksgroep:
- 4 gezinnen kochten niet,omdat ze uit eigen grond of van 'hram rab'
genoeg kregen (dit waren "rijke" en"matig rijke" gezinnen vlgs.de
eerder gebruikte indeling)
-van 4 gezinnen ("zeer arme" gezinnen) is onbekend hoe ze aan voldoende
tarwe kwamen;waarschijnlijk kregen ze van familie,buren, e.d.
- 6 gezinnen kochten maandelijks meel,waarvan 4 omdat ze geen geld hadden
voor een investering in tarwe (uit elke inkomenskategorie 1 gezin),
en 2 omdat tarwe teveel werk zou betekenen.(1 "rijk" en 1 "arm" gezin).
"t cLX*W0 /
- 1 1 gezinnen legden een voorraaa/aan en kochten bij zodra die op was.
-tenslotte verkrijgen 3 "arme" gezinnen een verwaarloosbare hoeveelheid
meel uit de voedseldistributie (vorm 4).
De konsumptie van thuisbereide meelprodukten.
i'^en deel van de tarwe wordt gegeten als brood, maar er zijn ook andere
mogelijkhedens'kouskous1,'mhamz1,'hlalem',
(zie bijlage II.2.2.2.a.).

* 'chachchoucha'

- 36 Daar het meel hiervoor uit de algemene voorraad komt,he 'oben we hier geen
aparte konsumptiecijfers van,behalve enkele cijfers over de grootte van
de jaarlijkse voorraad 'kouskous' en 'mhamz's
Sien jaar of 30 geleden was het niet gebruikelijk hiervan een jaarvoorraad
aan te leggen,want men vond het"overmoedig voor een jaar vooruit te
denken,zo tartte je het noodlot".Ook nu nog zijn er enkele gezinnen die
geen voorraad aanleggen uit angst zich onheil op de hals te halen#In
plaats daarvan maken zij op de dag dat ze 'kouskous' willen eten, verse
kouskous.; aar verreweg de meeste vrouwen bereiden 1x/jaar een hoeveel
heid 'kouskous' en 'mhamz' van + 50 - 250 kg?meestal meer 'kouskous' dan
'mhamz',waxit vele mensen houden niet zo van 'mhamz
2.Gekocht meelprodukteas macaroni'chorba'.
Hen kan meelprodükten ook kopen.Een maaltijd met een gekocht meelprodukt is duurder dan een maaltijd met brood of 'kouskous'jhet .gebruik van
gekochte meelprodükten neemt dan ook toe met het inkomen.De mediaan van
de konsumptie ligt rond 4 kg gekochte meelprodükten/gezin/maa-id.

3.Olie.
Olie wordt gewoonlijk gekocht;enkele gezinnen krijgen wat olie via
voedseldistributie vorm 4.
Olie is een onmisbaar bestanddeèl van vrijwel elk Tunesisch gerecht.
De olie die in Tunesië verkocht wordt is een mengsel van olijfolie en
aardnotenolies Tunesië voert nl. een deel van zijn olijfolie-produktie
uit on deviezen te krijgen5om de binnenlandse konsumptie te dekken voert
het dan weer (goedkopere) aardnotenolie in.De aardnotenolie wordt ver
mengd met de olijfolie en dit mengsel wordt dan op de markt gebracht.
Het mengsel wordt door de bevolking minder gewaardeerdszo mogelijk
gebruikt men een grotere hoeveelheid gemengde olie om toch maar de smaal:
van echte olijfolie te bereiken.
Het olieverbruik neemt toe met een toenemend aantal c.e. ên met een
toenemend inkomen.Het mediane gebruik ligt rond 7 1/gezin/maand,
4.Thee»koffie (en suiker).
Deze produkten verkrijgt men door kopen.
Vooral de thee is niet weg te denken uit de Tunesische samenleving:
we hadden sterk de indruk dat de thee voor een aantal mensen,waaronder
zeker ook de ärmeren,een onmisbaar onderdeel van het voedingspakket was.
(vgl. Burnett,1968,p.38).

- 37 In ons materiaal vonden we dat de theekonsumptie vooral bepaald werd door
het aantal theedrinkers in een gezin en minder door het inkomen.De mediane
theekonsumptie ligt rond 750 g/gezin/maand.
Suiker wordt steeds in een vaste gewichtsverhouding met thee gekombineerd?
thee / suiker = 1 / 10?het mediane gebruik ligt dus rond de 7»5 kg suiker
per gezin/maand.
Onze indruk dat koffie veel meer een drank is die men alleen drinkt als
het inkomen het toelaat,wordt bevestigd bij de analyse van de koffiekonsumptie.Het mediane verbruik van koffie ligt op 250 g/gezin/maand,

5.Specerijen e.d.
De belangrijkste zijn tomatenpuree,'harissa'»paprikapoeder en zwarte pe
per Ideze zijn daarom in het onderzoek opgenomen.Deze produkten verkrijgt
men door ze te kopen.Het verbruik ervan wordt bepaald door het aantal ge
zinsleden ên door het inkomen..De mediane uitgave aan specerijen ligt op
2,53 DT/gezin/maand,wat bv» als volgt wordt besteed! 2 kg tomatenpuree,
2 kg 'harissa',100 g paprikapoeder en 100 g zwarte peper,
6.Groenten en fruit,

3)e konsumptie van groenten en fruit is sterk afhankelijk van het sei
zoen.In het algemeen eet men in de zomer (mei - okt.) meer fruit,in de
winter meer groenten.
Sen groenteman in Touiref dacht dat de tot aalaankopen per gezin in zomer
en !jinter ongeveer gelijk waren (in gewicht uitgedrukt),bv. men koopt
in de zomer 0,5 kg groenten

1 kg fruit/week en in de winter

1 kg groenten + 0,5 kg fruit/week.
Of inderdaad de totaalkonsumptie in zomer en winter gelijk is,kan men al
leen vaststellen mbv. konsumptiegegvens per gezin in zomer en winter.
Enkele faktoren die een rol kunnen spelen zijn;
-het inkomen in de verschillende seizoenen:waarschijnlijk is het inkomen
i.h.a. in de zomer (oogsttijd) hoger dan in de winter.
-de prijzen van groenten en fruit in de loop der ssizoenen
-andere bronnen dan kopen om groente en fruit te verkrijgen.
V/e hebben alleen de konsumptie van groente en fruit op het ogenblik van
ons onderzoek genoteerd,omdat het ons niet mogelijk leek betrouwbare
gegevens te verkrijgen over konsumptie in een ander seizoen.Als enige uit
zondering geven we globale cijfers over de konsumptie van de peulvruchten;
tuinbonen,doperwten en pois-chiches.
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We hebben het idee dat groenten niet als eerste levensbehoefte worden
r<
beschouwd,maar alleen gekocht als het eraf kan,Deze matige waardöing van
groenten hangt waarschijnlijk samen met het feit dat ze geen deel uitmaak
ten van het traditionele voedselpakket (zie 3»2.Voedsel....vroeger en nu).
Toch hebben groenten een stevige plaats in het voedselpakket bemachtigd,
ze zijn een belangrijk bijgerecht naast het basisgerecht (Bv.brood,
'kouskous').Aanvankelijk hadden we het idee,dat als men groente kocht,men
voor een bepaald bedrag inkocht,waarbij de grootte van dat bedrag afhan
kelijk was van de hoogte van het inkomen op dat moment.Dat zou betekenen
dat men niet uitging van wat het gezin,afhankelijk van zijn samenstelling,
O
nodig had.Deze mening werd niet bevestigd door de groentman uit
Touiref die we gesproken hebben.Uit een analyse van de konsumptie- en
aankoopcijfers blijkt geen duidelijke uitspraak mogelijk.Je kunnen dus
alleen als hypothese voorstellen:
"de ;roentekonsumptie neemt toe naarmate het inkomen toeneemt,en wordt
daarnaast aangepast aan wat het gezin,gezien zijn samenstelling,nodig heeft".
Dan nu iets meer over de bronnen waaruit men groente en fruit betrekt:
a.Tuinbonen,
hiervoor zijn 4 bronnen belangrijk:Helpen bij de oogst,eigen land,
eigen tuin en kopen:
-helpen bij de oogst: enkele gezinnen verdienen 4-10 kg (droge) tuin
bonen bij de oogst.
-eigen land: 2 gezinnen halen 200 - 300 kg (droge) tuinbonen van hun
eigen land.
-eigen tuin:ruim de helft van de gezinnen verbouwt wat tuinbonen rond
het huis.Tijdens de periode van rijping (dec - mei) oogst men deze in
kleine hoeveelheden tegelijk en eet ze als groene tuinbonen?als er
daarna nog iets overblijft,wordt dit geoogst en bewaard als droge tuin
bonen,die dan in de volgende maanden worden gegeten.
Opbrengsten: 10 - 70 kg (droge) tuinbonen.
-kopen:in het seizoen dat men groene tuinbonen op de markt kan krijgen,
(dec - mei),kopen vele gezinnen zo'n 1 - 3 kg groene tuinbonen /week.
Daarnaast kopen enkele gezinnen een voorraad droge tuinbonen van ca.
100 kg.
Belangrijk is dat tuinbonen ook als veevoer gebruikt worden,zodat een
deel van de voorraad tuinbonen daarvoor gebruikt kan worden door rundveebezitters.

- 39 Opm. Groene tuiaabonen worden gebruikt als een van de groenten in de
normale recepten;droge eveneens,na weken.Daarnaast echter eten velen,voorh
al kinderen,rauwe tuinbonen als "snoep",vooral in de periode van rijping
tot kort na de oogst,Zie hiervoor ook bijlage II,4.a. "favisme .
b.Doperwten.

Doperwten worden alleen vers gegeten,van nov - mei.De meeste gezinnen
kopen dan zo'n 1 - 3 kg/week.De bijdrage uit de eigen tuintjes is te
verwaarlozen.
c.Pois-chiches. Deze verkrijgt men door:
-helpen bij de oogst: 9 (van de 24 gezinnen waarvan we deze gegevens heb
ben) verkregen uit de oogst elk zo'n 3 - 20 kg (drooggewicht).Belangrijk
is ook dat vrouwen die uit oogsten gaan bij terugkeer vaak een bos (+ 100 g
drooggewicht?) weggeven aan buren e.d.
-kopen: 12 andere gezinnen kopen pois-chiches;6 daarvan kopen geregeld
kleine hoeveelheden tot 1 kg (droog)/week en 6 daarvan kopen een jaarvoorraad ineens van 4-50 kg (droog)/jaar.
Dan blijven er nog 3 gezinnen over die zeggen dat ze geen pois-chiches ge
bruiken.
Pois-chiches worden in de 'lïamadan1 meer gegeten dan anders.
d.Aardappelen.
Deze worden gezien als groente,wat niet te verwonderen is gezien het
Franse verleden van Tunesië.Vrijwel elk gezin kocht aardappelen op de
markt of in de winkel. 7 gezinnen halen bovendien nog ca.10 kg uit
hun tuin.
e.üien (en knoflook).
Ongeveer de helft van de gezinnen verbouwt uien in eigen tuin en haalt
daar ca.5 - 20 kg van af..Als men geen uien (raeer) heeft uit eiren tuin,
koopt men ze.Ook knoflook wordt veel gebruiktjdo bronnen zijn eveneens
eigen tuin en kopen.
f.Tomaten,pepers,courgettes en komkommers.
Deze worden slechts bij uitzondering zelf verbouwd,doordat ze teveel water
nodig hebben,(fewcfonlijk worden ze gekocht.
De mediane konsumptie van aardappels,uien,tomaten,pepers,courgettes +
komkommers lag rond 24 kg/gezin/maandjveelal gelijkelijk verdeeld over de
4 eerstgenoemde groenten.
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{j.Peterselie,selderie,'selg' en 'sebneg'.
Deze groenten worden ook veel gebruikt,in relatief kleine hoeveelheden
(bv. 1 bosje van elke soort per week).
Dit zijn de groenten die tijdens ons onderzoek op de markt waren.
h.Fruit.
Voor fruit zijn er de volgende bronnens
-kogens op 3 ("zeer arme",vlgs eerder indeling) gezinnen na koopt men
geregeld fruit op de markt en soms ook nog door de week in de winkels.
Hoeveelheid: 1-10 kg/week.
-eigen tuin; er zijn enkele gezinnen met een kleine boomgaard.Het is gebrui
kelijk dat deze gezinnen ook fruit uitdelen als 'razia' aan buren,familie,
e.d.
-staatskwekerij % er is een grote boomgaard vlak bij Touiref,die behoort
tot de boerderij van het« Office des Terres Domaniales!liet fruit uit
deze boomgaard wordt afgevoerd naar de markten in de steden.In deze
boomgaard werken "gardiens" die erop moeten toezien dat er geen fruit
wordt weggenomen.Deze "gardiens" nemen zoveel fruit als ze willen voor
hun eigen .gezin en laten ook toe dat vrienden een lading fruit van
enkele kg komen halen.
Het fruit dat tijdens het bestedinrsonderzoek op r'e markt was (30/6 - 17/7):
p e rziken,abrikozen,appels,prui men »citroenen.
In de periode van de maaltijdbezoeken (21/7 - 30/8) kwamen er "pastèques"
(en druiven) op de

nar2ct.De grote konsumptie van deze zoete,waterige,

meloenachtige vrucht (heerlijk.*) verbaast ons zeer,want hij is nog betrek
kelijk duurs de prijs per kg is te vergelijken met die van tomaten,uien,
aardappels,e.d.Van de onderzochte gezinnen waren er 6 "zeer arm" of "arm",
hun mediane lconsumptie aan pastêcjues lag op 50 kg/20 dagen dwz. + 4 DT,op
een maandinkomen van hoogstens 7»5 DT/c.e. De mediane pastêquekonsumptie
van de overige gezinnen ("matig rijke" en "rijke") lag rond 80 kg/20 dagen
dwz. + 6,4 DT.
7.Kelk(produkten):
a.raelk, 'leben' en boter.
De bronnen hiervoor zijn:
-eigen vee;(koeien,geiten;zie ook bijlage II.2.)
De opbrengst per dier is i.h.a. laag,doordat het voer van vrij slechte
kwaliteit is.Ook varieert de opbrengst met het seizoen.lünkele globale cijfers:
een koe geeft in de lente + 5 l/dag,dit neemt af tot ze na 5 rand niets
meer geeft.IDen geit geeft melk gedurende 3

en geeft in het begin + 1 l/d.

- 41 In de tijd van ons onderzoek was het dus bijna afgelopen met de melk
van eigen vee.Er waren 7 gezinnen die + 1 1/dag gebruikten uit eigen produktie.JIet is gebruik dat wie .melkvee heeft,melk (en/of 'leben' en boter)
uitdeelt aan zijn buren en evt.familie of vrienden als 'mzia'.(vgl.
hst. 11.2.1,3.)
Hiermee zijn we gekomen aan de tweede bron voor melk:
~
'

a
'

'v waren 6 gezinnen die op deze manier 1-41 melk of 'leben'/week kre
gen.Maar in de lente zullen er ên meer gezinnen zijn die melk als 'mzia'
krijgen ên zullen zij grotere hoeveelheden krijgen.
-kopeng
J telle kopen is in Touiref i.h.a. niet mogelijk? slechts 2 gezinnen kochten
wel eens melk bij 1 kruidenier,maar van een geregelde verkoop is geen
sprake.Dit hangt samen met het gebruik dat je .melk niet verkoopt,maar
weggeeft als 'mzia'.In Jendouba is wel melk te koop,maar geen van de ge
zinnen uit onze steekproef kocht daar melk.
b.Helk in blik.
In Touiref kan men gekoncentreerde,.gezoete melk in blik kop$n.5 gezinnen
maakten van deze mogelijkheid gebruik,waarvan er 4 de melk gebruikten voor
kleine kinderen.
c.Nelkpoeder.
Dit is in Touiref niet verkrijgbaar,wel in de apotheek in Jendouba.Voor
het gebruik van melkpoeder voor zuigelingen wordt verwezen naar het hoofd
stuk II.3.5. en bijlage II.2.,p 26 t/m 29.
"en andere mogelijkheid om melkpoeder te krijgen is via de voedseldistri
butie vorm 1 en 2.(zie bijlage II,3.3»1*£u ).
I3r varen 5 gezinnen waar kinderen op deze manier geregld melkpoeder
kregen (voor 2 gezinnen alleen in het schoolseizoen).
8.Vlees.
Vlees verkrijgt men gewoonlijk door te kopen.Hen enkele maal slacht iemand
ter gelegnheid van een feest o.i.d. en deelt dan vlees uit aan buren en
armen.De vleeskonsumptie wordt vooral bepaald door de hoogte van het inkomen
en minder door het aantal c.e. in een gezin.De mediane vleeskonsumptie ligt
rond 3»5 kg/gezin/maand.

- 42 9.Kippen en eieren.
'•îoals in bijlage II.2,

al besproken,houden vele mensen

zelf kippen.Af en toe eet men er een op,of men koopt een kip speciaal
om op te eten;zo waren er 9 (van de 24) gezinnen die weieens kip aten,
gewoonlijk 1-3 /maand.
De eieren worden of verkocht of door het gezin zelf gegeten. De beslissing
hierover wordt vaak genomen door de vrouw,die ook over het jeld van de
eieren kan beschikken.Gezinnen die geen kippen houden kunnen eieren kopen
(of krijsen).%• waren 15 gezinnen die weieens eieren aten (5-30 stulcs/mnd).
De konsumptie van zowel kippen als eieren is zeer variabel,o.a. afhanke
lijk van hoe goed de kippenteelt gaat.k* lijkt geen verband te bestaan tus
sen het inkomen en de eierkonsumptie.Vooral in de 'Ramadan' worden er veel
eieren gegeten.
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3.3«2.Het maaltij_d£atroon in_de huishouding.
Uit het materiaal,verzameld in de dagelijkse bezoeken die we 3 weken
lang bij 12 huishoudingen aflegden (zie ook hst. 1.2.3.4.)
kwamen we tot een beschrijving van de verschillende maaltijdpatronen.
V/e zijn daarbij van de grondgedachte uitgegaan dat men de komponenten
van de maaltijden kan indelen in?

*)

-voedingsmiddelen die de bevolking zelf als noodzakelijk ziet,de zg.
b asisvoe di ngsmi ddel en,
-de niet-noodzakelijke voedingsmiddelen.
Deze definitie hebben we geoperationaliseerd nibv. het inkomen;
dwz. dat men noodzakelijke voedingsmiddelen zal aantreffen in iedere
huishouding,onafhankelijk van het inkomen,Hiertegenover staat dat het
gebruik van niet-noodzakelijke voedingsmiddelen (de zg, versiering van
de maaltijd) wel afhangt van het inkomen.
7,o kwamen we op grond van een analyse van het bestedingenpatroon (ziehst,II.
3,3-1-»

verschillende voedingsmiddelen) en uitspraken van de mensen

tot de volgende indelings(zie ook bijlage II.3.3«2.a.)
noodzakelijk
(dus onafh.inkomen)
thee
brood
® kouskous'
'mhamz'
meelpap
suiker
olie

niet-noodzakelijk
(dus afh.v.h.inkomen)
koffie
macaroni
'chorba1
groente
biscuit
vlees
kip
ei
'leben'/melk
pastèque
fruit

Op grond van deze indeling hebben we een systeem gezocht,waarmee we een ant
woord kunnen geven op de vraag wat de verschillende huishoudens nu eten en
waarom.ïevens zal er aandacht besteed worden aan de manier van eten in zijn
sociale kontekst.
We onderscheiden 3 maaltijden:a.het ontbijt
b.het middagmaal
c.het avondmaal.
Bij voorkeur eet men in Tunesië zowel 's middags als 's avonds warm.In onze steekproef deden de meeste huishoudens dit ook (zie bijl, II,3»3»2,b,).
*

Vergelijk de indeling die Mac Donald en lac Donald (1974) maken.
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ei oen..Andere redenen om af en toe slechts 1 warme maaltijd per dag te gebrui
ken zijns
-de aanwezigheid van melk of 'leben'.Ket bleek nl. dat men een maaltijd
bestaande uit brood + ne11c/'leben' als even volwaatig beschouwde als
een maaltijd met groente.!elk en groente kunnen elkaar dus vervangen,
-de afwezigheid of ziekte van de moeder,als niemand haar taais kon overnemen,
-soms was er geen duidelijke reden aan te geven,
Sen andere variant op het normale -patroon was het voorkomen van 3 warme
maaltijden per dag.liedenen hiervoor waren bv. dat er restjes waren van
de vorige dag die op moesten,of dat er bezoek was.Slechts 2 huishoudingen
uit onze steekproef,nl.19b en 11b,toonden zonder ons bekende reden een
duidelijke voorkeur voor 3 warme maaltijden per dag.(zie bijlc II.3»3«2«b» ).
In het hiervolgende zullen ontbijt,middagmaal en avondmaal besproken worden.
Verder zal er nog iets verteld worden over "tussendoortjes".
ad a.het ontbijt.
De tijd waarop men 's ochtends eet is moeilijk aan. te geven.Men eet
wanneer men sin heeft,wat door de eenvoud van het ontbijt ook gemakke
lijk te verwezenlijken isCDit varieert dan bv. van 4 tot 9 uur a.m.)
Deze maaitijd bestaat nl» meestal uit slechts 2 komponenten:
brood + thee/koffie.
Over het algemeen kunnen we zeggen dat de kinderen het brood krijgen
en de volwassenen de thee/koffie.
Het brood was s of oud brood van de vorige dag (meestal ' ,hobs Taboena')
of vers brood ('Chobs tazjine1)(zie bijl. II.2.2.2.c.),
dwz. als er brood over was (al dan niet gepland) at men dit op,als dat
niet het geval was werd er meestal 'ghobs tazjine' gebakken.Dit was
een kwestie van tijd,want dit brood hoeft niet te rijzen,is dus snel
ler klaar.
Ipv. brood werd er ook viel eens 'asside' of'bsissa' klaargemaakt.
'Asside' met suiker + olie/botor werd duidelijk als iets "feestelijks"
gezien.'Bsissa' niet,de frekwentie waarin deze maaltijd voorkwam
hing af van de persoonlijke voorkeur (zie bv. gezin 11b).
Vergelijkbaar met de 'asside' met suiker + olie/boter is de
'kouskous1 met suiker + olie/boter,die we ook wel eens bij het ontbijt
aantroffen.Deze kombinatie wordt speciaal bereid voor het ontbijt
en is geen restje van de vorige dag.
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voor deze maaltijd worden behalve koffie alleen noodzakelijke voedings
middelen gebruikt,meestal 2 komponenten.Of er worden zoals reeds eerder
is vermeld restjes van de vorige dag opgemaakt.Het ontbijt wordt ook
nogal eens door een aantal gezinsleden overgeslagen of ze gebruiken
slechts 1 komponent.
ad b.het middagmaal.
De tijd van deze maaltijd lag rond 12 uur.Bij toetsing aan onze
indeling in komponenten kwam zeer duidelijk naar voren dat deze
maaltijd uit 3 komponenten bestaat s
2 noodzakelijke* thee en brood
en 1 niet-noodzakelijkes groenten.
De groenten worden op verschillende wijzen klaargemaakt tot de vol
gende gerechten:'chakchouka','mogli','odja' en een enkele keer sla.*
Het brood,meestal 'ghobs taboena',wordtdan in zo'n groentegerecht ge
doopt.
Ka de maaltijd drinken alleen de volwassenen thee.
Hierboven is het normale middagmaal geschetst.Variatie hierop in de
vorm van 'kouskous','mhamz' of macaroni met/zonder groenten kwam in
onze steekproef weinig voor.Als het voorkwam nam men als vervanger van
brood relatief valeer 'kouskous' of 'mhamz' (evenals brood noodzakelijke
voedingsmiddelen) dan macaroni (niet-noodzakelijk).In principe blijft
de opbouw van de maaltijd dan gelijk.
ad c.het avondmaal.
Het tijdstip van het avondmaal ligt in sommige gezinnen rond 7 uur,
in andere gezinnen wat later,tot 9 uur p.m.We weten niet in hoeverre
deze tijd verschuift met het seizoen (of men in de zomer bv. later eet
dan in de winter;dit zou ivm. zonsondergang,dus licht en warmte,wel
zo kunnen zijn).
Bij de avondmaaltijd zien we een veel minder uitgesproken patroon
dan bij het middagmaal.De variatie is veel groter.IDr wordt bij deze
maaltijd minder brood gegeten en me er 'kouskous','mhamz' en zeker
meer macaroni. ,'e zien ook dat,wanneer men vlees eet,men dit bij voor
keur in het avondmaal doet.Deze voorkeur vinden we niet bij het
eten van kippen en eierens deze treffen we bij het middag- en
avondmaal evenveel aan.
*üe hoeveelheid gebruikte groenten hangt sterk af vaxL het aantal c.e. en
het inkomen;zia^jS.IJJ. onder groenten.
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Het avondmaal bevat dus meer "niet-noodzakelijl:e"komponenten,zoals
macaroni en vlees,dan de andere twee maaltijden,Hieruit konkluderen
wij dat de avondmaaltijd als hoofdmaaltijd gezien wordt.
De meeste maaltijden 's avonds bevatten ook groente,een enkele
maal vervalt deze omdat er vlees aanwezig is,Vaak zien we echter
een kombinatie van vlees en groente,
?Ta de maaltijd wordt er vaal? thee gedronken door de volwassenen,
wat de rest van de avond meestal in beslag neemt,
ad d.de "tussendoortjes".
Hieronder verstaan we wat tussen de maaltijden door gegeten wordt.
Vat kan er zoal als tussendoortje funk ti oneren?'e onderscheiden 3
kategorieëns
1,belangrijke voedingsmiddelens
-broods een stukje brood doet dienst als hongerstiller tussen de
maaltijden,
-fruitÎ we maken bij het fruit geen onderscheid tussen "toetje",
dus horende bij een van de 3 maaltijden,en "tussendoortje",daar
gegevens ons hiervoor ontbreken.Daarom rekenen vre al het fruit
als tussendoortje,
Kr wordt

vrij veel fruit gegeten,zeker in de zomer

als de pastèques rijp zijn,
-peulvruchten,m,n. pois-chiches en tuinbonen,beide zowel vers
als gedroogd,
2,Dranken,
-thees naast de gebruikelijke lceren theedrinken na de maaltijden
wordt er wel eens extra thee gezet.In sommige gezinnen is dit
regelsaat,in andere gezinnen gebeurt het alleen als er gasten zijn,
-koffie s een extra keer koffie zetten korat zelden voor en dan alleen
als er gasten zijn.
-gazeuses hieronder verstaan we zowel koolzuurhoudende dranken als
siroop-limonade (ofschoon deze laatste veel minder voorkwam).
Het gebruik varieerde van 0 - 14 1 /mnd/gezin.
-•wijn, bier en andere alkoho^sche dranken s deze artikelen mochten
niet in Touirei verkocht worden. Lit was een verordening van de
politie (Garde National) om te voorkomen dat een groot deel van
het toch al karige inkomen opging aan alkoholische dranken.
Zelfs het aanvoeren van deze artikelen met de bus vanuit een
grotere stad was strafbaar,In een dergelijke situatie ontstaat

- 47 meestal een zwarte markt,dus ook in ïouiref.Door de illegale
markt lag het verzamelen van gegevens over het (alkoholisch) drank
gebruik nogal moeilijk.
N.B. De Islam verbiedt het gebruik van alkoholische drank,maar uit
de verordening en het bestaan van een zwarte markt blijkt,dat
vele Tunesiörs in (en buiten) Touiref zich niet aan dit verbod
houden.
-water; als er geen van de andere dranken aanwezig is en men toch dorst
heeft,drinkt raen water,meestal gekoeld in aardewerken kruiken.
3.Genotmiddelen.
-biscuits; het gebruik hiervan varieert van 0-16 paiejes/mnd/gezin
2iowel kinderen als volwassenen eten de biscuits.
-snoep; vooral kinderen eten het snoep.In enkele gezinnen krijgen
de kinderen elke dag een paar centen (5-50 millimes = 3 - 30 ct,
soms zelfs 100 millimes = 60 ct) om te versnoepen.In de zomer werd
dit snoepgeld vaak besteed aan een pastèque,een lekkere sappige
vrucht.
-gebrande zonnebloempitten; dit is een zeer geliefd tussendoortje
(beters tijdverdrijver) in Tunesië en ook in Touiref.liier waren
echter geen goed verse zonnebloempitten te koop.
Verder at men nog andere zaden,zoals de zaadjes van een denneappelj
deze stampte men ook wel fijn en gebruikte het dan als smaakmaker
in de 'asside'.
-'nuffa'; dit is een soort snuiftabak,die zowel als snuif gebruikt
wordt (in de neus),als ook in de mond tussen tandvlees en lippen
gestopt wordt.Het gebruik valt minder op dan bv. het roken van
sigaretten en waarschijnlijk is dit de reden dat vrouwen wel
'nuffa' mcfoa

gebruiken,maar geen sigaretten mogen roken.

Tevens kan worden opgemerkt dat 'nuffa' veel goedkoper is dan sigaretten.Bij dit prodükt kan evenals bij sigaretten een soort verslaving
optreden.
-sigaretten; opvallend is ook het vele roken van sigaretten.
Waarschijnlijk is dit ook een soort tijdverdrijf.Alleen mannen
roken; 1 pakje per dag was geen uitzondering.
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bijlage II,3.3*2.c«,).

Hieruit blijkt dat een groot deel van

het inkomen aan deze Produkten besteed wordt,Dit wordt vnl, veroorzaakt
door de hoge pastêque-konsumptie (30 - 150 kg/gezin/rand) en het kopen van
sigaretten.
Het eten van fruit en peulvruchten als tussendoortjes kan een belang
rijke bijdrage leveren aan de voedingswaarde van het voedselpakket.
In de zomer wordt er i.h.a. vrij veel fruit (1,5 - 22 kg/gezin/innd) en
pastèque gegeten,terwijl dit in de winter veel minder is (zie ook p»37).
r-eulvruchten als tussendoortjes eet men meteen na de oogst ervan,'Hxalcte
cijfers tav. deze konsumptie hebben we niet.
Verder valt in feite het eten van tussendoortjes enorm mee en heeft het
weinig invloed op de voedingswaarde van het voedselpakket.
Invloeden van het seizoen op do J^aaltijden_j_
De hiervoor genoemde gegevens gelden vnl, voor de zomer,daar we ons onder
zoek naar het maaltijdpatroon in de maanden juli en augustus gedaan hebben»
De invloed van het seizoen op de beschikbaarheid van voedingsmiddelen
(bv, melk,groente,fruit,e.d.) werd reeds eerder behandeld (sie
Hier zullen we nog enkele andere invloeden bespreken,nl;
-het idee van "zomer-" on "wintervoeding"s
de bevolking van Touiref had het idee dat de ene voeding meer geschikt
was voor de zomer dan de andere.Aan deze gedachte lag o.a. ten grondslag,
dat men bij het voedsel onderscheid maakte tussen "licht" en "zwaar"
voedsel.Deze indeling leefde bij praktisch iedereen,maar de ideeön over
wat nu "licht" en wat "zwaar" voedsel was,verschilden nogal eens (zie
bijlage II.3.3,2.d.).
Als kenmerk van zwaar voedsel werd o.a. genoemd dat het goed "vulde"
(dwz, dat je er snel genoeg van gegeten had) en dat het de mens verwarmde
en dus meer geschikt was voor de winter.Zo at men 'kouskous'bv. meer in
de winter dan in de zomer.Licht voedsel,zoals sla,was meer geschikt voor
de zomer,vrant het had geen verwarmende werking en lag niet zwaar op de
maag.
-ook van belang is de beschikbaarheid van geld s
In de winter is er waarschijnlijk minder geld ter beschikking dan in de
zomer,omdat er dan minder werk te krijgen is.Het lijkt aannemelijk dat
dat het voedselpatroon zal beïnvloeden..Door informatiegebrek kunnen we
hier echter geen uitspraken over doen.

*)

vgl. ook Molony,1975.
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Deze heeft een tijdelijke,grote invloed op het voedselpatroon.Omdat het
Moslimse jaar als zuiver maanjaar slechts 354 dagen telt,schuift deze
vastenmaand elk jaar 11 dagen naar voren.Dit jaar (1975) ^as de 'Ramadan'
van 7 sept, tot 7 okt.De komende 9 jaar valt deze vastenmaand in de zomer,
waarin het vasten het zwaarste valt door de lange,hete dagen.Tijdens de
'Ramadan' is het nl. verboden van zonsopgang tot zonsondergang te eten,
te drinken,te roken en sexueel lcontakt te hebben.
Tegenover de soberheid van de dag echter staan de avondmaaltijden,die
tijdens de 'Ramadan' veel rijker zijn dan normaal»Meteen na zons
ondergang bestaat de maaltijd dan vaak uit meerdere gerechten.
In de meeste gezinnen eet men praktisch elke avond vlees.Bovendien
neemt de melk-konsumptie enorm toe,omdat vooral 's nachts 'kouskous'
met melk een zeer geliefd gerecht is.Verder eet men gerechten die
specifiek zijn voor deze vastenmaand,zoals soep met gebroken gerste
korrels en 'brique â l'oeuf (eierenOok £ois-cMçhes worden in de
'Ramadan' raeer gebruikt dan anders.
De 'Ramadan' is dan ook voor de huishoudens een dure maand,waarvoor ge
spaard of geleend yrordt.
Vanuit voedingsoogpunt zijn dit in wezen geen slechte veranderingen,
m.n. het dierlijk eiwitgebruik stijgt aanzienlijk.>Jr zijn echter mensen,
die 's avonds eerst hun buik vol drinken met water,waarna ze geen trek
raeer in het eten hebben.
Het zou interessant zijn de invloed van de 'Ramadan' op de gezondheid
eens te bekijken en daarbij de zomer*-'Ramadan' en de

dnter-'Ramadan'

te vergelijken.
Ïïe hebben enkele uitspraken opgetekend over de achtergronden van de
'Ramdan'?
-"In de 'Ramadan' zijn rijk en arm gelijk; overdag lijdt de rijke honger
met de arme.'s Avonds kan hij dan de arme aan zijn tafel nodigen."
-"Het is goed jezelf te beheersen."
-"Het is gezond je lichaam eens met rust te laten.Bovendien gaan alle
"beestjes" in je lichaam dood,omdat ze geen voeèel krijgen.In de 'Ramadan'
komen dan ook veel minder ziekten voor."
•e hebben de indruk dat do oorspronkelijke,religieuze achtergrond
(zoals die in de eerste uitspraak tot uitdrukking komt) langzamerhand
wat verwatert en dat men zich voornamelijk nog aan de 'Ramadan' houdt
onder druk van de sociale kontrole.Deze ontwikkeling is het verst
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vasten houden,De regering,die de 'Ramadan' als Ökonomisch ongunstig voor
het land beschouwt,gaat deze ontwikkeling niet tegen.
De_sociale_funktie_v^_:iaaltijden en^ussend^ortjes._
De maaltijd in Tunesië heeft een andere (sociale) funktie dan in hv,
Nederland,waar naast het bevredigen van fysiologische behoeften er
een sterke nadruk ligt op het samen .eten,
In de Tunesische samenleving vind je dit element nauwelijks torug tijdens
de maaltijden,maar wel bij hot gezamenlijke theedrinken en evt.pastèque
eten na de maaltijden.Vooral 's middags en 's avonds verenigt het
hele gezin zich dan rond de 'canoun' met het potje thee.
De maaltijden,m.n. het middag*- en avondmaal verlopen als volgt j
Als het eten klaar is (zie voor de bereiding hst,II.2.2.2.)
kan iedereen een bordje komen halen,de vrouw des huizes of een dochter
deelt het eten uit (de verdeling wordt besproken op p.51).
Daarna zoekt men met zijn bord ergens een plaatsje om te eten.Vaak
eet men met 2 of meer van een bord (bv. als er niet genoeg borden zijn),
dan eet men dus met een groepje.In de Touirefse samenleving hebben
slechts enkele rijkere huishoudens een hoge tafel mot stoelen om aan te
eten,kleine lage tafeltjes waarbij je op de grond zit komen veel voor,
maar vaak ontbreken deze ook en eet men op de grond zittend met het
bord in de hand.
))e oorzaak van deze niet-gezamelijke eetwijze ligt in de kuituur.
Het verschil,de afstand tussen man en vrouw,komen hierdoor weer naar voren.
Bij de maaltijden komen bepaalde eer- en schaamtegevoelens tussen man
en vrouw tot uitdrukking (zie voor een beschrijving van deze 'horma-'
en 'hechma-gevoelens's Bourdieu,1965

en hst.II.2.1.).

De vrouw eet niet in aanwezigheid van haar man uit een schaamtegevoel,
dat voortkomt uit respekt.Dit geldt ook voor oudere dochters.Het is te
vergelijken met het verschijnsel in de Kederlandse kuituur,dat een
dienstmeisje in de keuken at.
Eer en schaamte zeggen iets over de afstand binnen een relatie,nl. hoe
groter de afstand tussen bv. man en vrouw,des te sterker zijn deze oeren schaamtegevoelens en des te strenger zullen zij zich houden aan bepaalde
leefregels.
Dit speelt niet alleen binnen het gezin,want ook door de eetwijze mot
een gast drukt men de afstand van zijn relatie mot die gast uit.We
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onderscheiden 3 vormens
1.de gast eet alleen en do vrouw of heer des huizes zit erbij.
In deze situatie is er een grote afstand tussen gast en gastheer
of -vrouw.Deze afstand probeert de gastheer/vrouw te overbruggen door
iets van zichzelf (nl. voedsel) te geven,De gast zal dit moeten
aksepteren,want als hij het voedsel niet aksepteert,dan vil dat
zeggen dat hij ook de gastheer/vrouw niet alcseptccrt.
Uit respekt voor de gast eet de gastheer/vrouw niet mee omdat de gast
de eerste keus van het voedsel moet hebben,hij mag niets te kort komen.
In verband hiermee eet de gast ook vaak als eerste,de beste delen komen
hem toe.Daama eet het gezin pas.
2.de gast eet samen met de gastheer (dus niet met de gastvrouw.').
De gastheer wordt gezien als vertegenwoordiger van het gezin.In dit
geval is de afstand tussen gezin en gast kleiner dan onder 1.,
omdat men niet alleen bereid is iets (nl. voedsel) te geven,maar
het zelfs wil delen.Dit drukt een nauwere relatie uit.
3.tot slot de situatie waarbij de gast konform het gezin eet,dwz.
de mannelijke gasten- met de man des huizes en de vrouwelijke gasten
met de vrouw des huizes.Hierbij wordt de gast als lid van het
gezin gezien.
Ter aanvulling moet nog gezegd worden dat het in de Tunesische samenleving
praktisch verplicht is een gast iets a.?ji te bieden,vooral als je hem zelf
hebt uitgenodigd.(Het voedsel is in deze samenleving oen belangrijk
middel tot sociale komaunikatie).Dit aanbieden kan op 2 manieren gebeuren:
-"avec coeur": d.i. welgemeend;in dit geval is weigeren volstrekt onmo
gelijk,want de gastheer/vrouw blijft maar aandringen,
-"sans coeur"; d.i. niet geraeend3uit verplichting!dan wordt er niet
sterk aangedrongen.
Deze verplichting iets aan te bieden kan belangrijke gevolgen hebben
voor armere gezinnen.Het kan voorkomen dat mensen kontakt mijden omdat
ze niets kunnen aanbieden.
Zoals reeds eerder vermeld is,geschiedt de verdoling van het eten door
de vrouw des huizes of een dochter.
Heel belangrijk hierbij is de vraags hoe wordt hot voedsel verdeeld,
krijgt iedereen evenveel?
Ofschoon het ontzettend moeilijk was goede gegevens hierover te verzamelen,
daar we meestal niet bij de verdeling zelf aanwezig waren,willen we

- 52 toch enkele veronderstellingen opperen over de waarschijnlijl: gang van
zaken;
17e mogen wel aannemen dat in ieder huishouden het voedsel niet gelijkmatig
verdeeld wordt,maar in het voordeel van de man en evt, oudere zoons en
ten koste van de vrouw en overige kinderen»Hoe ongelijk de verdeling is,
hangt waarschijnlijk af van de positie van do man en ev. oudere zoons
tov. de vrouw en de overige kinderen.Hoe groter de afstand tussen
beiden,des te groter de eer- en schaamtegevoelens,wat tot uitdrukking
komt in ros?okt,dus des te ongelijker de verdeling is ten gunste van de
man en de oudere zoons.
Do vraag is nu waardoor deze positie bepaald wordt.Hangt dit af van do
leeftijd van man en vrouw of van het leeftijdsverschil tussen beiden?
Uit deze positie zich ook vj&or in het wel of geen beslissingsrecht hebben
bij de inkooppolitiek?0nze gegevens in dezen zijn te beperkt om
dergelijke verbanden aan te kunnen tonen.
Het inkomen speelt waarschijnlijk ook een belangrijke rol,want indien
er meer te verdelen is,is het gemakkelijker aan iedereen wat te geven.
Als er weinig is,moet men kiezen -,jio het krijgt.
Het blijkt dat bij de verdeling van het voedsel iedereen zoveel
basisvoedsel (brood,'kouskous',onz.) krijgt als hij wil.Bij de verdelingvan de extra dingen (het bijgerecht,groenten,vlees) komt de ongelijk
heid der verdeling pas naar voren.'We maken onderscheid ins
-do verdeling van het vlees: hierbij komt het erop neer dat,als er
genoeg is,iedereen evenveel .krijgt».Als er niet voldoende is,krijgen de
man en evt.oudere zoons wel vlees,de vrouw en overige kindern niet,
-de verdeling van de groenten: als er groente genoeg is,wordt er toch
ongelijk verdooldsbij de inkooppolitiek hebben we al gezien dat
groenten naar c.e. worden ingekocht.Ken gaat er waarschijnlijk van uit
dat een kind minder groente nodig heeft dan een man,dus krijgt het ook
minder.Natuurlijk speelt hierbij de positie in het gezin ook een rol.
Indien er to 'weinig groente is komt de verdeling overeen mot die van
te weinig vlees.
Als onze veronderstellingen juist aijn,zien we dat in dit kultureel
systeem vrouwen en kinderen belangrijke voedingsstoffen tekort kunnen
komen.
(Het is niet zo dat vrouwen bij het koken al zoveel geproefd hebben,
dat zij hun portie al op hebbenÏ men proeft nl. niet,behalve af en toe
de saus,die slechts water,olie en enkele kruiden bevat.Ook de kinderen
krijgen tijdens het koken haast nooit iets,hoogstens een stukje brood).
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Tot slot volgt hier nog oen enkele opmerking over do manier van etens
alleen de vaste maaltijden (zoals 'kouskous',macaroni,'chagchoiiga')
en soep ('chorba') worden met een lepel gegeten.De rest van de gerechtes
worden zonder dit hulpmiddel gegeten,maar bv. mbv. brood smen doopt hot
brood in de groentesaus.
Spe_ciale_waarden_van__e^tele voedingsmiddelen.
Voedsel kan ook een symbolische funktio hc-bben, dwz. dat men met
bepaald voedsel iets bepaalds kan zeggon.Hieronder bespreken we voor
een aantal voedingsmiddelen deze waarden.
1.thee.
We hebben al eerder vernield dat er vroeger minder thee gedronken werd
dan tegenwoordig.r*u neemt echter het theedrinken (uiterst zoete,
sterke thee) in het sociale leven een belangrijke plaats in.
Men verenigt zich vaak na de maaltijd rond de 'canoun' waarop het
potje thee wordt bereid.Hit kan zowel de man als de vrouw doen,
waarschijnlijk ligt hieraan hetzelfde systeem ten grondslag als bij
het eten (zie p»5l)

,dwz. dat als er een gast voor het gezin

komt,de man als vertegenwoordiger van het gezin de thee zal zetten,
terwijl als er een gast voor de vrouw komt,de vrouw thee zet.wie de
thee zet voor het gezin alleen,zal per huishouding verschillen.In
het gezin waar wij woonden deed de man het moestal.
Thee kan snel gezet worden (als men haast heeft),maar meestal neemt
men de tijd ervoor.Be thee wordt dan langdurig doorgekookt.Bovendien
worden er vaak meerdere potjes na elkaar gezet,zodat een ieder 2 à 3
glaasjes (kleine borrelglaasjes) krijgt.Hen hechtte veel waarde aan
een goede manier van thee zetten.
Het theedrinken is een echt sociaal gebeuren,onder het theedrinken praat
en denkt men net elkaar.
Thee is oen drank voor volwassenen,dus door thee te drinlr.cn kan men
zijn volwassenheid uitdruïde en.:Ut geldt vooral voor zoons van ca. 15 jr,
die thee mogen drinken,als teken dat ze de volwassenheid naderen.In
voel gezinnen

is thee voor ongehuwde meisjes nog taboo?in de

Tunesische samenleving zijn er nl. verschillen in do gedragsregels
voor gehuwde en ongehuwde vrouwen. /'aarschijnlijk Is hot zo dat een
ongehuwde vrouw niet als volwassen beschouwd wordt,zodat zo dus geen
thee mag drinken.Niet ieder huishouden houdt zich echter nog aan
deze regels.
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dat je van een soort verslaving zou kunnen spreken.IIen voelde zich
's ochtends zonder glaasje thee niet lekker en men beschouwde thee
als oen van de elementairste levensbehoeften (noodzakelijk voedingsmidd.el).Dit drukte op het /jezinsbudget,want thee,maar vooral suiker,
zijn niet goedkoop,(thees 90 K/100 g = 60 ct/100 g, suikers200 M/kg=f1,33Ag;
2.koffie.
Koffie 770rdt mincior gedronken dan thee.In de meeste huishoudens set
men 1 keer koffie voor iedereen,waarbij alleen een pannetje water of
melk aan do kook gebracht hoeft te worden waarna do koffie even meegokookt wordt.Dit is snel klaar.
Meestal wordt de koffie zwart gedronken,slechts 2 gezinnen dronken koffie
met molk omdat se melkvee bezaten.Koffie mot melk wordt meer gewaardeerd
dan zwarte koffie,dit komt door do positieve hot»ding tov. melk.
Het koffiedrinken is veel minder een sociaal gebeuren dan het thee
drinken.Als men koffie drinkt is dit meestal een onderdeel van hot
ontbijt.Hierdoor wordt het koffie zetten ook meer gezien als oen
van de huishoudelijke taken van de vrouw.
Koffie wordt in principe door iedereen gedronken.Als we de gegevens
van het maaltijdpatroon-ondorzoek nog eens nagaan,dan zien wc dat
kinderen nooit thee krijgen,maar wel koffie.Sen enkele huishouding zette
!s

ochtends dan ook thee voor de volwassenen en koffie voor de kinderen.

Af en toe dronk een volwassene eerst koffie en daarna thee,dit mag
zeker als een luxe worden gezien.
3.'kouskous'.
Aan dit nationaal gerecht is een enorme symbolische waarde verbonden.
Als we zien dat bij elke belangrijke gebeurtenis (zoals een religieus
feest,verloving,begrafenis,besnijdenisfeest,enz.) 'kouskous' bereid
wordt,moet er wel een diepe gevoelswaarde achter zitten.Ook als iemand
voor de eerste koer je gast is,wordt er 'kouskous' opgediend.Toch
wordt dit gerecht niet alleen voor feestmalen gereserveerd.In
ïouirof at men het globaal gezien 2x/week in de zomer en 3xArcolc in
de winter.Ut verschil wordt verklaard door de volgens de bevolking
verwarmende eigenschappen van 'kouskous',die je in de winter meer
nodig hebt.(zic p.48)
Aanvankelijk dachten we uit informatie gehoord te hebben dat er een
speciale dag in de week was -waarop 'kouskous' gegeten werd,m.n. do
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vrijdag« Dan T-ras or ni. markt en kocht mon groente,die mon voor een
goede 'kouskous' nodig- had.Deze gedachte kwam uit ons maal tijdpatroononderzock niet zo overtuigend naar voren.
Opvallend is het grote verschil in gevoelswaarde tussen 'kouskous' en
'mhamz',die toch enorm veel op elkaar lijken.Vele mensen houden niet
v,an 'mhamz',terwijl 'kouskous' i.h.a. erg geliefd is.
4."Vlees,kip en eieren.
Het eten van vlees,kip of eieren komt lang niet iedere dag voor.
Het leek ons interessant iets verder op de konsumptie van deze Produkten
in te gaan.
De_vlees- £nJ:^k_onsuraptie (zie bijlage II.3.3.2.e.)
Uit het maaltijdpatroon komt duidelijk naar voren dat als men vlees eet,
men dit vooral 's avonds doet (5x 's middags - 41x 's avonds).
Dit verschil geldt niet voor de kipkonsumptie,die bij beide maaltijden
praktisch even hoog ligt,Vlees wordt als een grotere luxe gezien dan
kip,o.a. omdat volgens de bevolking vlees duurder is dan kip.Bij
nadere beschouwing blijkt het verschil niet zo groot te zijns
1 kg vlees + bot = 1 - 1,2 DT
1 kip

= + 1 KP.

Wel is het zo dat men geld nodig heeft om vlees te kopen,terwijl men
als men kip eet hiervoor vaak een eigen kip slacht.
Waarschijnlijk speelt hier ook de gevoelswaarde een rol: een kip
staat dichter bij de mensen dan een schaap.Vele huishoudingen hielden
zelf een aantal kippen,i.t.t. schapen en geiten die slechts enkelen beza
ten.Bovendien kan het zijn dat van vroeger,uit de tijd dat men zelf
zowel kippen als schapen had,de gedachte nog is overgebleven dat een kip
gemakkelijker te vervangen is dan een schaap.Een kip dient daarom
primair voor de eieren en de slacht,terwijl een schaap ook bezit,status
aangeeft.
Tijdens ons verblijf bral: in de maand augustus de lcippepest uit.De zieke
kippen werden wel gekonsumeerd en zo kwam het voor dat 1 huishouding 2
kippen op 1 dag at.
Het verband tussen inkomen,aantal c.e en vlees- of kipkonsumptie is
al besproken.
22e_eirkonsu^tie^_
We vonden uit het maaltijdpatroon-onderzoek dat i.h.a. de eikonsumptie
laag lag,variërend van 0-8 eieren/gezin/20 dagen.
Uit het bestedingen-onderzoek vonden we een variatie van 0-48 ei/gez/mnd.
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weergeeft.Het zou ook kunnen zij dat het getal het aantal eieren aangeeft
dat hun kippen legt,dit hoeft dan niet te betekenen dat ze die eieren
allemaal opeten.Het onze gegevens is het dus moeilijk iets te zeggen over
de eikonsumptie,alleen dat deze nogal variabel is,vooral voor de gezinnen
met eigen legkippen.
Enkele punten waar de eikonsumptie van afhankelijk ist
-het aantal gelegde eieren.In tijden van kippepest zullen er minder eieren
gegeten worden.
-het inkomen.Een ei is nl. een niet-noodzakelijk voedingsmiddel,dat verkocht
kan worden om een ncxizakelijk voedingsmiddel te kopen (bv.thee of suiker),
-persoonlijke smaak,
-in de 'Ramadan' is het gewoonte veel eieren te eten.
-het idee omtrent de bijdrage van het ei aan de gezondheid.Sommige
mensen zeggen dat het bij bepaalde ziekten (bv. leverziekten) niet goed
is eieren te eten.
Ook kwam de mening nogal eens naar voren dat het niet goed is kinderen,
die nog niet kunnen praten,eioren te geven,omdat ze dan nooit goed
zouden leren praten.
Normaliter wordt het ei qu-a voedingswaarde positief beoordeeld.
Naast de voedingswaarde hebben vlees,kip en eieren ook nog andere
waarden.
Bekijken we bv, hun funi:tie in het 'mzia'-systeem,dan zien we dat deze
Produkten als 'mzia' wJgegeven kunnen worden.Vel spelen ze een verschillende

rol in dit systeem.
Vergelijken we bv. het ei met melk als 'mzia',dan blijkt dat iemand ver
plicht is melk uit te delen aan zijn buren.Deze verplichting geldt voor
eieren waarschijnlijk niet.Door een ei weg te geven zeg je iets anders
dan door melk weg te geven.Een oorzaal:: van dit verschil ligt in het feit
dat melk niet bewaarbaar is in dit klimaat,i.t.t. een ei,dat men tamelijk
lang goed kan houden.
Kip heeft ongeveer dezelfde funktie in dit systeem als het ei,deze wordt
ook wel kado gegeven bij speciale gelegenheden zoals een geboorte.
Tijdens feesten (bv. 'Md el Ilebir') delen cle rijke mensen die een schaap
slachten vlees uit aan de armen (d.i. hen die niet hebben).Dit is een
verplichting die de Koran voorschrijft.Vlees is dus enigszins te verge
lijken met melk.Ook Mer speelt het snelle bederf van vlees een rol.
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nagegaan of er speciale redenen voor nodig waren om het te eten.
Een van die redenen zou kunnen aijn de aanwezigheid van een of meer
gasten.Respekt voor een gast kan men nl. uitdrukken door hem iets
extra's,bv. vlees,kip of ei,aan te bieden,Het blijkt dat een gast bij
de middagmaaltijd de konsuraptie van deze produkten nauwelijks verhoogt,
/aarschijnlijk zal het afhangen van de aard van de gastï hoe hoger de
gast,des te groter het respekt,vat men o.a. kan tonen door het voedsel dat
men hem aanbiedt.
Bij de avondmaaltijd zien we dat bij aanwezigheid van een gast vlees of
kip wel gewenst,maar geen noodzaak is.Als er 's avonds een gast is,maar
geen vlees,probeert de vrouw des huizes toch iets extra's van het eten
te maken,bv. door macaroni of 'mogli' te bereiden.Deze neiging bestaat
bij het middagmaal nauwelijks.
Vaak eet men vlees terwijl er geen gast aanwezig is,dus zonder speciale
reden.
Over het ei valt nog het volgende te zeggens het is een van de weinige,
zo niet het enige,dat door een vrouw verhandeld mag worden,In steden
zitten vaak vrouwen op straat eieren te verkopen,De overige handel
geschiedt door de mannen.
In de volks geneeskunde speelt het ei ook een rol,Het wordt voornamelijk
door de 'meddeb' gebruikt,bv. bij het spenen van kinderen (zie p.29 van
bijlage II.2, en bijlage II.4).
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3.3.3.

Eü VOEDINGSV/AAHDE VAN" HET VOEDSSLPATIîOON.

In dit hoofdstuk willen we een globale indruk geven wat nu de voedingswaarde
is van de voedselpatronen die we hebben gevonden.Ve kunnen niet verder gaan dan
een globale indrulc te geven, omdat onze onderzoeksmethodiek niet voldoende nauwkeu
rige gegevens kon opleveren voor een verfijndere analyse. Als we een studie van
de energiebalans en de opname van nutriënten in de verschillende gezinnen hadden
willen maleen,dan hadden we bv :
~de voedselopname moeten wegen ipv alleen maar te vragen hoeveel men gegeten had,
-exaktere gegevens moeten verzamelen over de verdeling van het voedsel binnen
het gezin,
-een onderzoek moeten instellen naar de aktiviteiten en het basaal metabolisme
van de verschillende gezinsleden.
Zo'n onderzoek zou de dagelijkse routine in de gezinnen zeer verstoren,en dit
zou het onmogelijk hebben gemankt een andere doelstelling te bereiken,nl.
inzicht te krijgen in het normale maaltijdpatroon ,in de waarden en normen rond
de maaltijden,in de sociale struktuur waarin het yoedselpatroon verankerd is,enz.
\7ij hebben gekozen voor deze laatste doelstelling,en de resultaten van ons onderTT
zoek staan beschreven in hoofdstuk ;>.3.2,
Toch menen we dat de gegevens die we verzameld hebben voldoende nauwkeurig zijn
om een globaal beeld te schetsen van de opname aan kalorieön,eiwit en vet en
koolhydraat in enkele gezinnen (dit baseren we bv op het volgende; we vroegen
de mensen elke dag wat ze gegeten én wat ze gekocht hadden?de overeenkomst tussen
deze twee methoden om do konsumptie te bepalen was verrassend groot).
'Je wilden daartoe aanvankelijk twee gezinnen met elkaar vergelijken.We kozen
deze gezinnen op twee kriteria:
-inkomen,en
-"raoderniteit/traditionaliteit" (op basis van indrukken die we tijdens de
v
/
H
bezoeken van de gezinnen kregen) (zie bijlage 3»3.3.£*•.).
Zo werden gekozen:
-gezin 1a ; een "matig rijk","modern" gezin,en
-gezin 7a ' een "arm","traditioneel" gezin.
Het kriterium inkomen werd genomen om te zien in hoeverre inkomen een rol speelt
in het dekken van de behoeften,en waar verschuiving van voedingsmiddelen optreedt
als het inkomen verandert.
Het kriterium "moderniteit/traßitionaliteit" werd genomen om te zien of de
verschillende voedselpatronen verschilden in voedingswaarde.
Bij de uitwerking bleek echter dat gezin 1a alleen 'ghobs tazjine' maakte,en
geen 'ghobs taboena',omdat de 'taboena' gebroken was,Dit leidde tot een zo afwij
kend voedselpatroon,dat we besloten nog een gezin op te neraens12b','raatig rijk,
traditioneel!'.
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Bespreking van de konsumptiecijfers.
Om de gegevens van de verschillende gezinnen met elkaar te kunnen vergelijken,
hebben we de konsumptiecijfers verwerkt tot de konsumptiejerjconsi^tie^eenheid
(zie bijla^^^.a.),dwz dat de cijfers in de tabellen aangeven de konsumptie
van een volwassen man (aannemende dat onze veronderstellingen bij de definiëring
van de konsumptie-eenheid juist zijn).
De resultaten van de verwerking van de cijfers voor de konsumptie staan in de
tabellen van bijlage II.3.3.3.b.
'fabel 1 geeft de konsumptie van de verschillende voedingsmiddelen en de verdeling
daarvan over de dag.
In tabel 2 wordt apart de suikerkonsuraptie vermeld.De reden hiervan is dat het
bij suiker (itt alle andere voedingsmiddelen) duidelijk is dat de verdeling binnen
het gezin niet plaatsvindt volgens de verdeelsleutel die is gehanteerd bij onze
definiëring van de konsumptie-eenheids sommige gezinsleden drinken thee,en andere
niet,en de

Mniet~thee-drinkers

krijgen geen suiker binnen (muv een kleine

hoeveelheid suiker in de koffie,die wij verwaarloosd hebben).
Tabel 3 geeft de konsumptie van de verschillende voedingsmiddelen,gesommeerd over
de hele dag;tabel 4 geeft weer hoeveel l;c van de totale energie geleverd wordt
door resp, eiwit,vet en koolhydraat (onderverdeeld naar mensen die geen en mensen
die wel suiker gebruiken)5tabel 5 tenslotte laat zien wat de bijdrage is van
verschillende groepen voedingsmiddelen aan de totale eiwitvoorziening.
De nutriënten.
V/e bespreken de tabellen eerst aan de hand van de nutriënten s
a,Energie:de totale kalorie—opname (incl. de kalorieën uit olie) blijkt niet zo
veel uiteen te lopen voor de 3 gezinnen.De verdeling over de dag is echter niet
hetzelfde,deze ziet er als volgt uit;
kalorieën-opname/c,e,,dag;

^

ontbijt

lunch

dine:

gezin 1a

149

485

799

gezin 7a

248

951

676

gezin 12b

74

649

70S

b.Siwit: de bijdrage van eiwit in de energievoorziening is voor alle gezinnen
10 $,ïn gezin 7a bestaat het eiwit voor 99 ^ uit plantaardig eiwit,itt gezin 12b
en 1a,waar dat resp» 91 'p en 80 c> is.
Absoluut .gezien konsumeert gezin 7a iets raeer eiwit dan de overige gezinnen
(waarin vooral het graan belangrijk bijdraagt).

Hierbij is de olie niet meegerekend.Zie voor de berekening van de olie-konsumptie bijlage II.3.3.3.a.)
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c.Vet/koolhydraat-verhouding.
Gezin 1a heeft een hogere vet/k oolhydraat—verhouding dan gezin 7a«Dit komt
waarschijnlijk doordat gezin 1a als brood alleen 'ghobs tazjine1 eet,dat met
meer olie wordt bereid dan 'ghobs taboena'.Gezin 12b ligt vat de vet/koolhydraat
verhouding betreft tussen de beide gezinnen in.
De voedingsmiddelen,
33en tweede bespreking van de tabellen is mogelijk aan de hand van de voedings
middelen die gekonsumeerd worden.Hiervoor gebruiken we veer de indeling die de
mensen zelf maken in "noodzakelijke en niet-noodzakelijke" voedingsmiddelen
(zie hoofdstuk 3*3«2,),
AL'Hoodzakelijke"voedingsmiddelen.
1,De meelprodukten:
De totale meelkonsumptie ligt voor de 3 gezinnen enigszins verschillend,Gezin
7a konsumeert de meeste meelprodukten,deze leveren hier 63

van de energie-

en 74 $ van de eivitvoorziening.Hierna volgt gezin 12b waar dit 58

van de

energie- en 72 /S van de erraitvooraiening is en tot slot gezin 1a met 49 %
van de energie— en 61 cjo van de eivitvoorziening.
De gezinnen gebruiken echter niet dezelfde soort meelprodukten.Gezin 7a eet
vnl, brood en vat 'kouskous1,tervijl gezin 1a slechts de helft van deze hoe
veelheid brood konsumeert,Dit gezin konsumeert daarentegen veel meer 'kouskous'
en macaroni (een"niet-noodzake lijk" voedingsmiddel)•Gezin 12b zit Mer
weer tussenin,dwz minder brood dan gezin 7a,en evenveel 'kouskous' als 1a,
echter ook weinig macaroni,
2.Olie:
?)o olie-konstimptie ligt niet ver uit elkaar (zie ook vat eerder werd
vermeld over de vet/koolhydraat-verhouding).
3.Suikers
Indien iemand in deze gezinnen theedrinkt,dan levert dit gebruik hem nog
200 - 300 kal/dag extra»
B,"Niet-noodzakelijke" voedingsmiddelen.
1,Groenten,fruit,bonen en dierlijke Produkten;
Ofschoon de konsunptie van bonen en dierlijke Produkten relatief erg laag
is,zijn er binnen deze groep voedingsmiddelen toch tvee patronen te onderscheidens
Gezin 7a kiest als "niet-noodzakelijke" voedingsmiddelen (als"extra" zou.
men kunnen zeggen) alleen bonen en groenten$ gezin 1a en 12b eten vat dit
betreft gevarieerder,nl. minder groenten en vel dierlijke produkten.
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In alle 3 de gezinnen is de bijdrage van

pastèque

(door de seer hoge kon-

sumptie ervan) aan de energie- en eiwitvoorziening niet te verwaarlozen.
2.Biscuit,snoep en gazeuse;
De konsumptie van deze Produkten is voor de 3 gezinnen vrijwel te verwaarlozen.
mogelijke verklaringen van de verschillen tussen de 3 gezinnen,
1.De raeelprodul:t en s
Gezin 7a konsumeert veel brood en weinig macaroni in vergelijking raet de
andere gezinnen.Dit is in overeenstemming met onze hypothese dat macaroni een
"niet-noodzakelijk" voedingsmiddel,dus een voedingsmiddel waarvan de konsumptie afhankelijk is van het inkomen,is? gezin "Ja is immers een "arm" gezin.
Gezin 1a daarentegen konsumeert weinig brood en veel 'kouskous' en macaroni.
'Waarschijnlijk zijn hier 2 oorzaken aan te wijzen,die elkaar versterken;
-het gezin is rijker en zal zich dus een grotere macaroni-konsumptie kunnen
veroorloven,
-doordat de 'taboena' kapot is,is dit gezin voor zijn brood-konsumptie aan
gewezen op 'ghobs tazjine'.iasschien wordt dit in de lunch en.het diner toch
niet als oen volwaardige vervanging van 'ghobs taboena* gezien,itt 'kouskous'
en macaroni,die wel 'ghobs taboena' kunnen vervangen.Daarom is waarschijnlijk
de konsumptie van 'kouskotis' en macaroni in dit gezin zo hoog (raisschien zou
men zelfs macaroni in deze omstandigheden een "noodzakelijk" voedingsmiddel
kunnen noemen).
Gezin 12b neemt een tussenpositie in abt de konsumptie van meolprodukten,
hetgeen in overeenstemming is met de tussenpositie die het inneemt mbt de
ki-iteria "inkomen" en "modomiteit/traditionalitoit".
2.Groenten,fruit,bonen en dierlijke produktem
De keuze die gezin fa uit deze produlcten naakt,lijkt ons op de volgende manier
te verklarens van oudsher bestond het menu van de armere klasse uit een raeelprodukt met melk (of 'leben').Maar in de loop der tijd nara de veestapel af en
kon niet iedereen zich nog melk veroorloven. De melk werd vervangen door groen
ten (vgl. hst,3.2.).Vlees was altijd al een voedingsmiddel voor de rijkeren,
en werd dit nu nog sterker,:7e zien nu dat gezin 7a zijn "extra" inkomen (dwz
dat gedeelte dat niet nodig is voor de "noodzakelijke" voedingsmiddelen)
besteedt aan groenten,en niet aan vlees s hierbij zou mede een rol kunnen spelen
dat zij vlees beschouwen als "voedsel voor de rijkeren,niet voor ons (althans
in de gewone dagelijkse maaltijden)".Ze zouden het ook aan melk hebben kunnen
besteden,want dit is wel "voedsel voor hen",maar melk is niet zomaar voor
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iedereen te koop in Touiref•Onze redenering vindt steun in het feit dat dit
gezin hard aan het sparen was voor een koe,zodat men do beschikking zou hebben
over eigen melkï
Gezin 12b neemt mbt de vleeskonsumptie een tussenpositie in,Theoretisch zou
men kunnen verwachten dat dit "matig rijke" gezin evenveel vlees zou konsume—
ren als gezin 1a»Toch is dit niet het gevaljsterker nogshet vlees dat gegeten
wordt,wordt waarschijnlijk voornamelijk gegeten omdat de man een advies van
de dokter heeft gekregen om elke dag vlees te eten.De verklaring voor deze
lage vleeskonsumptie is waarschijnlijk toch dat het inkomen geen hoger
vleesgebruik.toelaat;gezin 12b heeft weliswaar ongeveer hetzelfde inkomen
als gezin 1a,maar besteedt veel meer geld aan medicijnen dan gezin 1a.
Opm.

Het is opvallend,dat alle gezinsleden evenveel vlees krijgen in dit gezin,

terwijl alleen de man,dus n.b. degene die de eerste keus heeft bij de verdeling
van het eten,een advies van de dokter heeft om elke dag vlees te eten.Terwijl
er niet eens genoeg geld is om dit advies op te volgen,zodat men maar om de
paar dagen vlees oet J
Vergelijking van de voedingswaarde met internationale normen.
1.Energie.
Hoewel al uiteengezet is,dat dit onderzoek geen energiebalans-studie is,willen
we toch enig reliëf aan. onze cijfers geven door er enkele normen vanuit de
voedingswetenschap naast te leggen,In een studie over de energiebalans geven
Asmoredjo e.e. (1976) een overzicht van de verschillende aanbevelingen tav de
energie—opname.Afhankelijk van de kondities.waaronder de verschillende aanbe
velingen geldig zijn (lichaamssamenstelling,leeftijd,aktiviteiten,enz0 van de
standaardman),variëren de aanbevelingen van 2700 - 3650 kcal/dag voor een
volwassen man.
Dus ook zonder dat we in ons onderzoek beschikken over gegevens over deze
lcondities,kunnen we al de voorzichtige konklusie trekken dat de energie
voorziening in onze 3 gezinnen niet overvloedig,en wellicht zelfs onvoldoende is.
2.Eiwit.
Ook voor de eiwitten willen we de internationale normen bespreken en naast
onze cijfers leggen.Ook deze normen.worden besproken in Asmoredjo e.a. (1976)»
Sen eerste belangrijke opmerking is,dat alle aanbevelingen tav eiwitopname s
slechts geldig zijn,wanneer de behoefte aan kalorioQn gedekt is.ills we nu naar
onze gezinnen kijken,dan lijkt het zeer wel mogelijk dat er inderdaad een tekort
aan kalorieën bestaat,zodat het opgenomen eiwit niet volledig benut zou worden.
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(17H0/FA0,1973),bedraagt 0,57 g ref^rentig-eimtAg lieh.gew.,dag«Deze hoeveel
heid ("safe level of intake") zou voldoende zijn om de gezondheid.van bijna
alle individuen (96 %) in een groep voIr/assen mannen te handhaven,mits deze
mannen gezond zijn en de opname aan energie aan de behoefte voldoet.
Bij de berekening van de aanbevolen hoeveelheid eiwit zoaLs dat in het voedsel
voorkomt moet men rekening houden met de kwaliteit van het eiwit in het voed
selpakket.Dat kan men doen via de volgende formules
eiwitbehoefte="safe level of intake"= ^ SSt^ de voeding
(ÏÏPUssUet Protein Utilization=Iîetto Siwit Benutting)

(l.rHO/FAO,1973)»

Berekent men op deze manier (zie bijlage II.3«3«3*C<>) de eiwitbehoefte voor een
man die een voedselpakket gebruikt zoals de gezinnen 1a,7a en 12b doen,dan blijkt
deze te zijns 1 g/kg lich.gew.,dag.Dus een man van 65 kg heeft 65 g/dag nodig.
Vergelijking met de onderzochte gezinnen leert dat ook de eiwitvoorziening aan
de krappe kant is (te meer daar misschien een deel van het eiwit als energie
bron wordt verbruikt]).
Hier moet nog bij vermeld worden dat de eiwitbehoefte van ^wan^ere_en zogende
vrouwen on ,van_kin deren in_de groei nog hoger is (per kg lieh.gew.).Als de
verdeling van het eten binnen het gezin inderdaad zo plaats vindt als wij hij
de definiëring van de c.e. hebben aangenomen (zie bijlage II.3.3,1.0.),dan zou
dit betekenen dat de eiwitkonsumptie van vooral jonge kinderen en zwangere en
zogende vrouwen ver beneden de normen ligt.
•..'anneer raensen lijden aan parasitaire darminfekties,is hun eiwitbehoefte even
eens verhoogd.Het is mogelijk dat ook dit een rol speelt in onze onderzoeksgroep.
Aan de andere kant is het mogelijk dat de eiwitbehoefte iets lager ligt dan de
hier berekende waarden,omdat in deze berekening geen rekening is gehouden met
de mogelijke aanvullende waarde van eiwitten,afkomstig uit verschillende bron
(bv tarwe in konbinatie met 'pois-chiehes');er was ons nl. geen algemeen
aanvaarde methode bekend om dit in rekening te brengen.
Opm.

In een situatie waarin zowel een tekort aan kalorieön als aan eiwitten

bestaat (zoals mogelijk in onze populatie het geval is) heeft het geen zin
eiwitrijke bijvoeding te geven zolang er niet eerst voor wordt gezorgd dat
de kalorieënbehoefte wordt gedekt.
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3.4.1.Schets van de situatie en de opgestelde hypothesen.
Uit de demografische gegevens blijkt al,dat bijna alle vrouwen in
Tunesië trouwen en dat het aantal kinderen dat een vrouw krijgt,hoog
ligt.Hieruit volgt dat een vrouw tijdens een groot gedeelte van haar
leven óf zwanger is èf een kind zoogt.De kategorie "zwangere en zogende
vrouwen" is dus kwantitatief belangrijk.
Bovendien is in tal van onderzoekingen aangetoond dat de gezondheid van
de vrouw van invloed is op de gezondheid van haar kinderen/Davidson e.a.,1972).
Dit leek ons voldoende reden om speciale aandacht te besteden aan de
zwangere en de zogende vrouw.
Tijdens het onderzoek nu hebben we enkele vermoedens gekregen over
verbanden tussen een aantal variabelen.'\aii de hand van een schema
zullen we deze hypothesen verduidelijkens
voeding
werk
leeftijd
bevallingen

konditie
vrouw

vrouw heeft
problemen
borstvoeding
1

_

ikonditie

kind

aantal overleden
kinderen

hygiëne
Hypothesens
1.De konditie van een vrouw wordt bepaald doors
-haar voeding
-haar werk

ev. m
samenhang

-haar leeftijd
-het aantal bevallingen dat ze achter de rug heeft
2.De konditie van een vrouw bepaalt of zij zelf problemen ervaart bij
het geven van borstvoeding,
3.Of een vrouw problemen heeft met de borstvoeding is één van de faktoren die de gezondheid van haar kind bepalen.
4.De konditie van een vrouw hangt samen met het aantal overleden kinde
ren (jonger dan 5 jr).
5.Hygiëne is een van de faktoren die het aantal overleden kinderen
(jonger dan 5 jr) bepalen. •
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elke vrouw onderzocht en voor elke variabele een indeling in "gunstig"
en "ongunstig" gemaakt.Met behulp daarvan zijn we nagegaan of de gestelde
hypothesen al dan niet bevestigd werden.
Hieronder

'

volgt een beschrijving van de variabelen en van de wijze

waarop ze zijn ingedeeld in "gunstig" en"ongunstig".Voor de variabelen
"voeding" en "werk" is deze beschrijving gesplitst ins
1.de periode van zwangerschap,
2.de bevalling,
3.de periode van zogen,
4.de "normale" vrouw.
Hierin is ook opgenomen een beschrijving van de situatie van de vrouw
in deze verschillende omstandigheden.
Daarna volgt dan de toetsing van de hypothesen.
3.4.1.1.Be periode van zwangerschap.
De zwangere vrouw neemt een bijzondere plaats in.Aan de ene kant is
haar "biologische kwetsbaarheid" groot door de eisen die de
zwangerschap aan. haar lichaam stelt.En aan de andere kant verandert
haar "sociale kwetsbaarheid" in vergelijking met de niet-zwangere
vrouw, traditioneel geeft een groot kindertal aanzien en hierop berust
de houding tov. de zwangere vrouw.Ilnkele uitingen van deze houding;
-het "hevig verlangen"s
als een vrouw tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap iets
ziet -waar ze erg veel zin in heeft (bv.een appel,bij de buren),dan
vraagt ze haar man hierom en die rnoet het dan geven. Doet de man dat
niet en denkt de vrouw daar later aan terug,waarbij ze zich toevallig
bv. over de arm wrijft,dan krijgt het kind dat geboren zal worden een
moedervlek of een ander zichtbaar teken op de arm,precies op de plaats
waar de moeder zich weef.
Of vrouwen van dit geloof gebruik maken om tijdens hun zwangerschap
eens iets extra's te krijgen,of dat het vooral gebruikt wordt als ver
klaring achteraf van lichamelijke bijzonderheden van het kind,kunnen
we moeilijk beoordelen.^aar het duidt er wel op dat de vrouw recht
heeft op de bijzondere aandacht van haar man,als ze zwanger is.
-het "boze oog"s

(vgl. Creyghton,1>69)

In het Tunesische volksgeloof leeft het begrip "boze oog"smen gelooft
dat je ziek kunt worden doordat een ander het boze oog op je werpt.
Die ander doet dat niet bewust of met opzet,maar het blijkt achteraf
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dat hij het gedaan heeft als jou iets onprettigs overkomt.Het boze
oog hangt samen met jaloeziesvaak is iemand die het boze oog werpt,
jaloers op zijn "slachtoffer".
Zwangere vrouwen zijn bijzonder vatbaar voor het boze oog,en dit
wijst erop dat zij gemakkelijk jaloezie oproepen,bv. bij de
buurvrouwen.
1.de voeding van de zwangere vrouw.
De bijzondere plaats die de zwangere vrouw,biologisch en sociaal,
inneemt,heeft gevolgen voor de voeding die zij gebruikt.Op zijn
beurt heeft die voeding weer invloed op haar konditie.'We zullen pro
beren iets van deze relaties uit te werken:
a.Wat eet een zwangere vrouw?
Uit de antwoorden die we op deze vraag kregen,tekent zich een beeld
af van wat men nodig vindt voor een zwangere vrouw. Dit is een
voeding die;
-de vrouw zelf goed verdraagt,
-de bevalling vergemakkelijkt en het gevaar voor een miskraam
verkleint,
-goed is voor het kind.
"n deze voeding houdt dan ins
-weinig zware dingen eten,maar vooral de lichtere,dwz.weinig
'kouskous' en 'ghobs mbasses1,liever 'ghobs taboena' of 'ghobs
tazjine' met • chakchoelca'.Waarschijnlijk worden gerechten ook als
lichter beschouwd als er minder olie in verwerkt wordt (zie verder
bijlage II.3.3.2«,d„ ).
-niet pikant eten,want dit leidt gemakkelijk tot een miskraam.
(men zegt bv. dat het kind dan gaat dansen in de buik).

*

Om na te gaan in hoeverre de vrouwen zich hielden aan de twee
gevonden normen,hebben we hen ingedeeld ins

b.zij die anders etent 8 vrouwen.
(zie voor de verdeling van de vrouwen over de verschillende
variabelen bijlage

).

b. /at is de waarde van deze voeding,bezien vanuit de voedingsweten
schap?
De voedingswetenschap geeft een aantal aanbevelingen t.a.v. de
*Tav. de hoeveelheid die men eet,is het niet duidelijk of de norm is minder
te eten dan normaal,meer te eten dan normaal of de normale hoeveelheid, aan
te houden.
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voeding die een zwangere vrouw nodig heeft.De kern ervan is een
verhoogde opname

van energie,eiwit,ijzer,calcium en alle vitaminen.

(ITed.Voed.tabel 1976,Davidson Passmore and Brock 1972,zie bijl.II.3.4.1.1}
Als we nu het voedingspakket van de zwangere vrouw in Touiref
beoordelen aan de hand van deze aanbevelingen,dan lijken de
normen,nl.-niet zwaar eten (weinig olie)
-niet pikant eten

weinig invloed te

hebben op de voedingswaarde van haar voeding.
De belangrijkste faktor voor deze voedingswaarde lijkt ons daarom
de hoeveelheid die zij eet,en daarom hebben we dit gebruikt als
kriterium om de voedingswaarde in te delen?
a."gunstige" voedingswaardetde vrouw eet raeer dan normaal of even
veel als normaal ( 7 vrouwen),
b."ongunstige" voeding;de vrouw eet minder dan normaal (18 vrouwen).
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het mogelijk is dat deze
indeling een enigszins vertekend beeld geeft;een vrouw die meer
eet dan normaal,maar normaal een zeer arme voeding gebruikt,lcén
een lagere voedingswaarde in haar voeding hebben dan een vrouw die
minder eet dan normaal maar normaal een rijke voeding heeft.De
gegevens laten niet toe deze vertekening weg te werken.
2.het werk van de zwangere vrouw.
Tav. het werk van de zwangere vrouw leeft de opvatting dat het goed
voor haar is hard te werken,en dan vooral lopend werk (geen zittend
werk)|dan komt het kind niet te vast te zitten in de buik en kan
het in de goede positie draaien voor de bevalling,en bovendien
krijgt de moeder zo een niet al te dikke buik.I-'aar er bestaat ook
wel degelijk de opvatting dat het beter is een beetje kalm aan te
doen tijdens de zwangerschap,vooral als de vrouw wat ouder wordt.
Een indeling leverde het volgende resultaat s
16 vrouwen werkten normaal of meer
8 vrouwen werkten minder dan normaal.
3.4.1.2.De bevalling.
Het grootste gedeelte van de bevallingen vindt thuis plaats,mbv.
plaatselijke vroedvrouwen.Er zijn wel duidelijke verschillen tussen
de 3 wijken van Touiref die we onderzocht hebben:
in wijk c wonen twee plaatselijke vroedvrouwen,in wijk b wonen geen
vroedvrouwen en de ene vroedvrouw die in wijk d toonde,verhuisde hal
verwege het onderzoek naar Tunis.
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Van de 19 vrouwen die we in wijk c hebben gevraagd waar de laatste
bevalling was geweest,antwoordden er 17ï"thuis" en 2s"in het zieken
huis".In wijk b lag dit als volgt s van de 11 vrouwen 6 thuis en 5
in het ziekenhuis.In wijk d hebben we maar 3 vrouwen hiernaar gevraagd,
alle 3 bevielen thuis.
Redenen die men opgeeft om thuis te bevallen zijn schaamte voor de
vreemden (dokter,verpleegsters),of het feit dat het een snelle,
gemakkelijke bevalling -/as.Be aanwezigheid van een vroedvrouw die
men kent in de buurt zal ook wel meespelen.Naar het ziekenhuis gaat
men vooral als men veel pijn heeft vlak voor de bevalling.Slechts
een enkele keer heeft een vrouw een duidelijke voorkeur voor het
ziekenhuis (schoner,e.d.).
Hoe gaat nu een bevalling thuis?
De plaatselijke vroedvrouwen oefenen geen prenatale kontrole uit.
Vlak voordat de bevalling plaatsvindt,wordt er een gezinslid op
uitgestuurd om een vroedvrouw te halen (soms zelfs te zoeken).
Normaal gesproken gaat de bevalling als volgt s er wordt een
koord (vaak de ceintuur) om een balk van het dak van de' gourbi' gesla
gen. De zwangere vrouw gaat met twee handen aan dit koord hangen in
hurkzit met haar benen gespreid.Hierdoor kan zij een persende
beweging maken,terwijl de vroedvrouw haar buik masseert.Tussen de
benen bevindt zich een platte schaal met een doek erover,waarin het
kind met de hulp van de vroedvrouw wordt opgevangen.Ka de geboorte
wordt de navelstreng met een draadje afgebonden en op 3 vingers af
stand met een "nieuw" scheermesje afgesneden.Eén vrouw zei dat
hierna de navel ingesmeerd moest worden met fijngestampte verse houts
kool en olie,de eerste dag,en dat de olie nog enkele dagen herhaald
moest worden.De vrouw wacht zittend op de placenta en als die niet
komt zijn er inheemse middeltjes om dat te verhelpen.Ka de bevalling
wordt de vrouw van hoofd tot voeten gemasseerd en strak ingesnoerd
door de vroedvrouw en nog een of meer aanwezige vrouwen of mannen
en moet ze een uurtje slapen.Daarna wordt het kind aan haar gegeven
en helpt de vroedvrouw vaak met het eerste aanleggen van het kind
aan de borst.De volgende dag komt de vroedvrouw terug om het voorhoofd
van het kind glad te wrijven,de neus recht te trekken en de keelholte
in te smeren met olie zodat het kind goed kan slikken.
Ofschoon één vroedvrouw 3 of 4 keer terug kwam,kunnen we van een post
natale kontrole niet sprekem het bleek dat de vroedvrouwen eenmalig
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advies gaven vul. voor de vrouwen,niet zozeer voor het kind,en dat
dat voldoende was.Als informatiebron is zo'n vroedvrouw volgens ons
niet belangrijker dan een buurvrouw, iel bleek dat twee vroedvrouwen
middeltjes wisten tegen kinderziekten als 'bounarout',maar daarover
later (zie bijlage II.4.).
3.4.1.3.3e periode van zogen.
Direkt na de bevalling volgt een periode waarin de vrouw als extra
kwetsbaar wordt gezien:"het lichaam van de vrouw is open".
Dit betekent o.a. dat ze erg gevoelig is voor zon en kou en ze zal
zich dan ook zo min mogelijk buiten wagen in deze tijd.Veelal noemt
men 40 dagen als lengte van deze periode.Daarna neemt de vrouw nau
welijks nog een bijzondere positie in tov. de zg."normale" vrouwen,
-de eerste periode na de bevalling.
1.de voeding.
a.wat eet de vrouw in deze periode?
Ook hier kan men uit de antwoorden een beeld schetsen van
wat men vindt dat zij zou moeten eten,nl. eea voeding die?
-de pijn en het vuil uitdrijft,
-het bloed in de buik laat zakken (dwz. dat de menstruatie weer
op gang komt),
-de vrouw verwarmt en laat aansterken.
Dit bereikt ze door:
-pikant te eten (drijft pij1'en vuil uit en laat bloed zakken),
-veel olie te eten
,
,
, ,
,
3 (sterkt de vrouw aan),
-meer dan normaal te eten )
'
-licht te eten
en geliefde gerechten zijn hiervoor:
- 1chagchouga' of macaroni met kip,vlees of groenten,
-® zrirr ®,*assida1,
('c Vigchouga,zrirr en assida'worden vooral de eerste dagen na
de bevalling gegeten,daarna minder)
-vlees (ook vaal: geroosterd),gekookte eieren,
-groente-gerechten.
!'ie hebben weer de vrouwen ingedeeld in:

zij die volgens de norm eten (17 vrouwen),
zij die niet volgens de norm eten

(6 vrouwen).
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t.wat is de waarde van dit voedselpakket,bezien vanuit de
vo e di ngsï/et enschap?
De voedingswetenschap geeft geen speciale aanwijzingen voor de
voeding direkt na de bevalling-, alleen voor de hele periode van
zogen.Voor deze periode beveelt men,evenals voor de zwanger
schappen verhoogde opneming aan van energie,eiwit,ijzer,
cs.lcium en alle

vitaminen.(Davidson

e»a.1972$Steensma

1959)«

(zie bijlage II.3.4.1.1.b.).
Ken beoordeling van de voeding van de zogende vrouw in ïouiref
geeft dan;
-pikant eten )
licht eten j

. ,
,
,
n.
Seen invloed op de voedingswaarde

-meer eten dan normaals positieve invloed op de voedingswaarde
-veel olie gebruiken; dit is vrij moeilijk te beoordelen:
aan de ene kant is olie een prodvkt dat arm is aan voedings
stoffen, maar aan de andere kant levert het veel energie,die
de zogende vrouw,zeker in Touiref,nodig heeft.
-vlees,kip en eieren; positieve invloed op de voedingswaarde.
Aan de hand van deze beoordeling hebben we de vrouwen inge
deeld in vrouwen met
^gunstig" voedingspakket

(15 vrouwen)

-"ongunstig" voedingspakket

(8 vrouwen).

Het is onvermijdelijk dat deze indeling nogal subjektief is,daar
de beschikbare gegevens een objektievere methode niet toelaten.
Hen kan opmerken dat de zogende vrouwen die een "gunstig"
voedingspakket hebben,veel dichter bij de aanbevelingen van
de voedingswetenschap komen (nl. een goed,veelzijdig dieet)
dan de zwangere vrouwen met een "gunstig" voedingspakket,
2.het werk.
De eerste

7

dagen na de bevalling blijft vrijwel elke vrouw op

bed liggen.Ook na een bevalling in het ziekenhuis; ze blijft
meestal in het ziekenhuis tot 3 dagen na de bevalling en
daarna blijft ze thuis nog 4 dagen op bed,Haar werk wordt in
deze tijd gedaan door (schoon)moeder,dochter of buren.
Na die

7

dagen begint ze langzamerhand weer te werken,tot ze

tegen het eind van de periode van "40 dagen" weer al haar
werk doet.
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Dit is een periode waarin de vrouw nogal eens in onzekerheid
verkeert over de vraag,of haar kind voldoende gevoed wordt door
haar melk.Aanwijzingen dat het niet zo goed gaat zijn voor haarï
-dat ze zich zelf in een slechte konditie (mager,ziek) voelt,
daardoor heeft ze,haars inziens,te weinig melk en de melk is
niet goed (bv. "te licht"),
-dat het kind niet goed groeit en/of diarree heeft.
Soms kwamen we de mening tegen dat de vrouwen vroeger meer melk
hadden dan tegenwoordig,vandaar dat men tegenwoordig eerder met
bijvoeding begint (zie p.26 van bijl.II,2.).
Als oorzaak hiervan ziet men soms de wil van God,omdat hij niet
tevreden zou zijn met de huidige manier van leven,met name wat
betreft het verdwijnen van het schaamtegevoel van de vrouwen
tegenover hun man en anderen.?^aar ook legt men wel verband tussen
de voeding van de vrouw en de hoeveelheid en de kwaliteit van
haar melk s door het verdwijnen van gerstebrood en melk uit haar
menu zou de vrouw tegenwoordig minder melk hebben,
a.wat eet de zogende vrouw?
De zogende vrouw zoekt een voeding dies
-voorkomt dat het lcind. 'bounarout' (=diarree,zie bijl. II.4.)
krijgt,
-zorgt dat zijzelf voldoende melk heeft.
Dit bereikt ze door:
-niet_zuur enjiiet pikant te eten,want dit zure of pikante zou
in haar melk komen en het kind. 'bounarout' bezorgen.Ze neemt
dus bv. geen 'leben',onrijp fruit of sinaasappels.
-niet te veel vlees te eten,vooral geen vet vlees,want ook
daarvan krijgt het kind 'bounarout'.Hoewel het niet zó erg
is om vlees te eten,want als het kind daardoor inderdaad
'bounarcut' krijgt,kun je dit laten genezen door een
'bounarout'-specialiste.
-de normale hoeveelheid of meer dan normaal te eten,zodat
zijzelf in goede konditie is en voldoende melk heeft.Er zijn
weinig aanwijzingen dat er speciale voedingsmiddelen zijn die
de melkproduktie verhogen,
v/e hebben de vrouwen weer ingedeeld ins
-zij die zich aan de normen houden,dwz.niet zuur+niet pikant (14 vr)
-zij die zich niet aan deze normen houden (11 vrouwen).
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voe din gswet enschap?
De aanbevelingen van de voedin/pswetenschap hebben mtq al
beschreven onder "de eeste periode na de bevalling".vie
z ouden er hier no--?; slechts 2 opmerkingen aan toe willen voegen s
-"de ervaring leert dat het gebruik van laxerend werkend fruit
ooi: voor de zuigeling laxerend lean zijn,maar dit is seen alge
mene regel."
-"het is goed de zogend^^f gebruik van grote hoeveelheden spe
cerijen te ontraden,waarvan de werkzame bestanddelen wellicht
in de moedermelk zijn terug te vinden."

(gteensma, 1959)

ïteze uitspraken sluiten nauw aan bij de ïouirefse opvatting dat
het niet goed is zuur of pikant te etenj
>3en beoordeling van de voedingsnorj'ïon geeftÎ
-niet pikant eten; ivm. het bovenstaande lijkt dit een positieve
faktor in het voeselpakket,
-niet zuur etens het weglaten van onrijp fruit is positief,
maar het wegla,ten van citrusvruchten en vooral 'loben'
(calcium- en eiwitbron) verarmt het voedselpakket.kit geldt
ook tav. do reserve mbt. vlees.
-een goede hoeveelheid etens dit is een belangrijke positieve
bijdrage tot de voedingswaard^.
In do praktij!: lijkt ons het weglaten van 'leben' niet zoveel
invloed te hebben,daar de Iconsunptie hiervan toch al ere laag
list en misschien de 'leben' vervangen vordt door Melk.Ook
hebben ve niet dn indruk dat zogende vrom/en hun vleeskonsumptie
werkelijk belangrijk beperken.
kaarom hebben we als indelimskriteriura voor de voeding van de
zogende vrouw uitsluitend de hoeveelheid die ze eet gebruikt s
-"gunstige" voeding* normal of neer dan normaal
-"ongunstige" voeding? minder dan normaal

(11 vrouwen)

(3 vrouwen),

"et "günstige" pakket van de zogende vrouw verschilt weinig van
het pakket dat ze

j?ewoonlijk

gebruikt.kte vonden bv. geen

aanwijzingen dat men melk. of groenten van speciaal belang acht
voor de zogende vrouw»

- 73 -

3.4.1.4. öe "normale" vrouw.
In dit hoofdstede wordt onder de

:,nomale"

vrow verstaan de vrouv? die

niet in verwachting is of een kind zoogt,
l.liaar voeding.
-.v'e '\,ilden r;re.ag een beeld geven van de nomale voeding van de
vrouwen die bij dit onderzoek betrokkon -waren,afgezien van de wijzi
gingen die zv/an-jerschap of .zogen hierin bren? t.Enerzijds om de
invloed van doze wijzigingen te kunnen beoordelen,anderzijds ondat
de gezondheid van de vrouv -.en haar kind) juist beïnvloed wordt dooi
de voeding die zij gedurende lauere tijd heeft gobruikt.
We hebben getracht haar voedino. te beoordelen mbv. de konsxunptiecijfers van de gezinnen.T)e "belangrijkste beperking- van deze nethode
is,dat dit een •'raoraent-opnaroe1' .geeft,zonder dat we vreten hoc lang
deze vrouw die voeding al gebruikt.Pe beschikbare gegevens laten niet
toe de hoeveelheden van. de verschillende nutriënten in het voedsel
pakket van de vrouw te berekenen,zodat we de vaarde van het pakket
noschat hebben op grond van de aan-/afwezigheid van enkele belangrijke
voedingsmiddelen (zie hiervoor bijlage II.3.4.1.4.a.).
Uiteindelijk blijkt dat
- 9 vrouwen een "gunstig11 voedselpakket hebben,
-11 vrouwen een "on^TUistifg'.
2.haar werk.
Se aard van de -werkzaamheden van de vrouw staat beschreven in hst II.2.2.2.

On de zwaarte van hot werk te schatten,zijn we nagegaan of er ienand
in huis is die de vrouw helpt inet de huishouding (bv. een dochter
van meer dan 10 jaar) en naar de grootte van het gezin (zie hiervoor
bijlage II.3*4.1.4.b.).
Ook hier geldt het bezwaar dat het slechts een momentopnaiae is van
het verk van de vrouw.
3.4.1.5.Leeftijd.
hebben de vrouwen ingedeeld in 2 leeftijdskategorieën.ken aanneraelijke grens voor deze indeling leek ons de leeftijd ven. 30 jaar.
(vgl.Ballweg,1^72).
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Ook voor deze variabele zijn 2 kategorieën £>;evormd,nl. "4 of minder
bevallingen" en "meer dan 4 bevallingen"(onder bevallingen worden ge
rekend levendgeboren kinderen,doo^eboorten en miskramen).-De grens van
4 bevallingen is gekozen omdat dit ons een aannemelijke grens leek,g
gezien vanuit de biologische kwetsbaarheid van de vrouw (vgl. ook
Ballweg,1972).
3.4. 1 . 7 . Aantal overleden kinderen.
Tir zijn 2 kategorieën opgesteld,nl'.'geen of 1 overleden kind (op een
leeftijd van jonger dan 5 jaai-)en "neer dan , overleden kind (jonger
dan 5 jaar)".De grens tussen de twee kategorieën is zo gekozen dat de
onderzoeksgroep in twee ongeveer even grote groepen werd verdeeld.
3.4.1.8.Hygiëne.
De hygiëne in de huishouding hebben we,subjektief,beoordeeld als "goed"
of "sledht";do basis voor deze indeling vormden onze iitdruKken,die we
tijdens herhaalde huisbezoeken opdeden,over het wassen van de kinderen,
het wassen van de kleren en van keukengerei,enz.
3.4.1.9.De konditie van de vrouw.
Deze is geclassificeerd als "goed" of "slecht" op grond van de mening
van de_vrouw_zelf s als ze zei dat ze te nager of ziek was,hebben we
haar konditie "slecht" genoerad (er wg.ren geen gevallen waarin dit oor
deel van de vrouw zelf duidelijk in strijd was met onze indruk van
de konditie van de vrouw»)ünze motivatie om op deze manier in te delen
is,dat we de indruk hadden dat de mening van de vrouw over haar eigen
konditie nede bepaalde of zij problemen ervoer riet de borstvoeding.
3.4.1.10.Borstvoeding.
Ook voor deze variabele is de indeling gebaseerd op wat de vrouw zelf
verteldeÎ

"wel

problemen" (de nelk is niet genoeg,niet goed,te licht)

of "geen problemen".V/eer is de motivatie ons vermoedendat de .mening
van de moeder over haar eigen melk van invloed is op de gezondheid
van haar kind,doordat zij op grond van die mening haar gedrag bepaalt
tav. bijvoeding,medische zorg,enz.
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5.4.2.Bespreking en toetsing van de hypothesen.

1.De konditie van de vrouw wordt bepaald door
l.haar voeding.
Deze hypothese is opgesteld vanuit de voedingswetenschap,die leert
dat er verband is tussen de voeding van een vrouw en haar gezondheid.
Veel van dit verband is echter nog onbekend.Het voornaamste bewijsma
teriaal wordt gevormd door epidemiologische onderzoeken waaruit blijkt
dat er op saraenlevingsnivo (of groepsnivo) een samenhang is tussen
enerzijds voeding,hygiëne,gezondheidszorg,e.d. en anderzijds de frekwentie van zwangerschapskomplikaties,kindersterfte,e.d.(Davidson,1972).
De voeding van de vrouw is onder te verdelen in 3 periodens
"de voeding vóór de zwangerschap

(de

"normale" voeding),

—de voeding tijdens de zwangerschap,
-de voeding tijdens het zogen.
Waarschijnlijk is de voeding in elk van deze 3 perioden van belang
voor de gezondheid van de vrouw en kan niet aan êên periode grotere
betekenis worden toegekend dan aan een andere.
Om de hypothese te toetsen is het verband nagegaan tussen de konditie
van de vrouw ens
1.de "normale" voeding
2.de voeding tijdens de zwangerschap
x
de voeding na de zwangerschap

(wetenschappelijk beoordeeld)

4.de voeding tijdens het zogen
I, zie bijlage II.3.4.2.)
Dan blijkt s
ad 1.: geen verband,
ad2. : een 3wak_negatief verband,
ad 3. seen ]30siti£f verband,
ad 4.seen zwaIc_j>ositief verband.
Interpretatie %
ad 1.s voor het ontbreken van dit verband zijn de volgende verklaringen
mogelijk;
-de wijze waarop de "normale" voeding wordt gemeten geeft te
zeer een momentopname,ten/ijl de voeding zoals die gedurende
vele jaren wordt gebruikt de belangrijkste invloed heeft,
-het verband tussen de voeding en de konditie van een vrouw is
niet zo direkt aan te tonen,ondat er teveel andere variabelen
zijn die deze relatie beïnvloeden (vgl.Davidson e.a. 1972).
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dat het beter is voor de gezondheid van eeö vrouw,als ze
tijdens de zwangerschap iets minder eet?
ad 3. shet gebruiken van een veelzijdige voeding (vlees,groenten,e,d.)
na de bevalling blijkt samen te gaan met een goede konditie
van de vrouw.
ad 4.swanneer een vrouw tijdens het zogen een goede hoeveelheid eet,
lijkt dit samen te gaan met een goede konditie.
Kaast verbanden met de wetenschappelijk beoordeelde voeding is ook
onderzocht of er verband bestaat tussen de gezondheid van de vrouw
en of se zich al dan niet houdt aan de sociale normen tav» voeding,
(zie bijlage II»3»4«2.)
Dan blijkt voor elk van de 3 perioden (tijdens de zwangerschap,na
de bevalling en tijdens het zogen) dat er geen verband is tussen het
al dan niet volgens de norm eten en de konditie van de vrouw»
-lis men echter de gegevens voor deze 3 perioden kombineert tot êên
variabele "wel of niet volgens de norm eten" (zie de bijlage),dan
blijkt er wel een verbands
het eten volgens de norm gaat samen met een goede konditie van de
vrouw.
Interpretaties
het laatstgevonden verband kan op 2 manieren verklaard wordenÎ
-doordat een vrouw zich niet meer aan de normen houdt,gaat haar
gezondheid achteruit,
-doordat een vrouw problemen heeft met haar gezondheid,gaat ze haar
voeding veranderen,zodat die dan afwijkt van de normen.
V/elk van deze 2 mogelijkheden het meest voorkomt,is op grond van de
gegevens waarover wij beschikken niet te zeggen.
Hypothese 1.2.;
De konditie van een vrouw wordt bepaald door haar werk.
Het werk van de vrouw in de ïouirefse samenleving lijkt ons vrij zwaar,
vooral als ze een groot gezin heeft en geen hulp in de huishouding.
Dit zware werk. zou een negatieve invloed op haar gezondheid kunnen
hebben.
Deze hypothese is getoetst door het verband te bepalen ttissen de
zwaarte van het werk en de konditie van de vrouw.

- 77 Dan blijkt een negatief verband, te bestaan tussen beide variabelen,
dwz. hoe zwaarder het werk is,des te beter is de konditie van de vrouw.
Interpretatie;
er zijn de volgende verklaringen mogelijks
-de wijze waarop de zwaarte van het werk is gemeten geeft te zeer
een momentopname en zegt weinig over de vroegere werksituatie van
de vrouw.
-de gestelde hypothese is onjuists het werk van de vrouw in Touiref
is niet zo zwaar dat het haar gezondheid benadeelt.
-de nadelige invloed van zwaar werken wordt pas merkbaar als de vrouw
ouder wordt en dus dit zware werk langer heeft gedaan.Onder
hypothese 1.3 wordt hierop ingegaan.
Hypothese 1.3.s
De konditie van de vrouw wordt bepaald door haar leeftijd.
De gedachte achter deze hypothese is,dat de sitimtie van de
Touirefse vrouw ons een zware belading lijkt voor haar gezondheid
en dat dit des te duidelijker gevolgen zal hebben naarmate zij langer
in deze situatie verkeert.
De hypothese is getoetst door het verband tussen de konditie van de
vrouw en haar leeftijd te bepalen.
Dan blijkt een positief verband tussen beide variabelen.
Interpretatie s
Het gevonden verband steunt de gestelde hypothese.
Hypothese 1.4.s
De konditie van een vrouw wordt bepaald door het aantal bevallingen
dat ze achter de rug heeft.
Dit aantal bevallingen zien we als een van de belastende faktoren
in het leven van de vrouw (vooral vranneer de zwangerschappen elkaar
snel opvolgen).
Toetsing van de hypothese wordt gedaan door het verband te bepalen
tussen het aantal bevallingen en de konditie van de vrouw.
Dan blijkt een positief verband.
Interpretatie t
Het gevonden verband lijkt de gestelde hypothese te ondersteunen.
Toch kan niet zonder meer gekonkludeerd worden dat de hypothese juist

- 78 is,omdat er een sterk verband bestaat tussen de leeftijd van een
vrouw en het aantal bevallingen.Dit betekent dat het in theorie mo
gelijk is dat één van deze twee variabelen (leeftijd óf aantal
bevallingen) de enige verklarende variabele is voor de gezondheid
van de vrouw.Het is echter ook mogelijk dat beide variabelen verklarend zijn;
dan versterken zij eikaars werking.Dit laatste lijkt ons de meest juiste
veronderstelling.
De invloed van korabinaties van variabelen op de konditie van de vrouw.
ïit het voorgaande blijkt dat er enkele korabinaties van variabelen
zijn,die samenhangen met een slechte konditie van de vrouw.Dit zijn
voorals

(zie bijlage II.3»4.2.)

1.leeftijd boven 30 jr -f aantal bevallingen boven 4
2.leeftijd boven 30 jr + voeding na bevalling (wet. beoordeeld) ongunstig
3«leeftijd boven 30 jr -i- werk licht (I).
Hypothese 2 s
De konditie van de vrouw bepaalt of zijzelf problemen ervaart met
het geven van borstvoeding.
Deze hypothese is zc

p.-esteld omdat de vrouwen vaak zeiden dat

"ze te weinig melk hadden",dat "hun melk niet goed was'1 (m.a.w.
dat ze problemen ervoeren met de borstvoeding) ómdat ze zelf
mager of ziek waren (m.a.w. in slechte konditie).
We hebben de hypothese getoetst door het verband te bepalen
tussen de konditie van de vrouw (door haar zelf beoordeeld) en
problemen met de borstvoeding (ook volgens haar eigen zeggen).
Sr blijkt een zeer sterk verband,wat we interpreteren als een sterke aan
wijzing dat de gestelde hypothese juist is.
Hypothese 3s
Of een vrouw problemen heeft met de borstvoeding is êôn van de
faktoren die de gezondheid van haar kind bepalen.
Achter deze hypothese zaten de volgende gedachtelij
Als een vrouw problemen heeft met de borstvoeding,zijn er globaal
gezien twee mogelijkheden?
1.ze gaat gewoon door met borstvoeding,zonder speciale bijvoeding
(bv. omdat ze daar geen geld voor heeft).'"Is ze inderdaad te weinigmelk heeft voor het kind,zal het onvoldoende voeding krijgen.
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2,ze gaat experimenteren met bijvoeding- (zie ook p.28 van "bijl. IÏ.2»),
Dit brengt risico's met zich mee
voor het kind door onvoldoende hygiëne (m.n. tav. de zuigflesJ).
(Hierbij valt aan te tekenen dat,vj-anneer een vrouw zégt problemen
met de borstvoeding te hebben,dit objektief gezien niet zo hoeft te
zijn.Kaar ook als er objektief gezien geen problemen zijn,zal een vrouw
die dénkt dat ze niet genoeg melk heeft (o.i.d.) haar gedrag laten
bepalen door die overtuiging.)
Het toetsen van deze hypothese kan pas gebeuren na een grondige
analyse van de zuigelingenvoeding.Hieraan zijn we helaas door tijdgebrek
niet toegekomen5in bijlage II.2.
staat alleen een voorlopige analyse,
f/el bleek tijdens de verwerking dat de mening van de vrouw over haar
eigen konditie nog op een heel andere manier invloed had op de
gezondheid van haar kind. o kwamen nl. enkele malen het volgende
'"patroon" tegen s
een vrouw die zich niet goed voelt;( en er het benodigde geld en de
instelling voor heeft),gaat naar het ziekenhuis in Jendouba om zich
te laten onderzoeken.Daar krijgt ze van het medisch personeel de
raad haar kind de fles te geven,om zodoende zichzelf te ontzien.
Dat deze raad grote risiko's voor het kind met zich mee brengt,
behoeft geen betoog.
Hypothese 4s
De konditie van de vrouw hangt samen riet het aantal overleden
kinderen (jonger dan 4 jaar).
Hen zou kunnen veronderstellen dat een slechte konditie van de
moeder leidt tot grotere sterftekansen voor het kind (vgl, de
hypothesen 1,2 en 3)»
Ter toetsing van deze hypothese is het verband bepaald tussen
de konditie van de vrouw en het aantal overleden kinderen.^r blijkt
slechts een zwak positief verband.
Interpretatie s
Op grond van onze onderzoeksgegevens kan hypothese 4 niet bevestigd worden.
Het blijkt echter dat het aantal overleden kinderen wel zeer sterk
samenhangt met het aantal bevallingen van een vrouw en met haar leeftijd.
Hier kàn een oorzakelijke relatie liggen,maar het is ook mogelijk

- 80 dat er slechts een statistisch verband achter ligt s
een vrouw die meer kinderen ter wereld heeft gebracht,is doorgaans
ouder ên heeft meer kans dat er kinderen overleden zijn.

Hypothese 5'
Hygiëne is één van. de faktoren die het aantal overleden kinderen
(jonger dan 4 jaar) bepalen.
Om deze hypothese te toetsen is het verband bepaald tussen de hygiëne
en het aantal overleden kinderen.
Er blijkt geen verband aantoonbaar.
Interpretatie s
Waarschijnlijk zijn de onderlinge verschillen tussen de vrouwen wfc
betreft hygiëne,te klein om te leiden tot verschillen in kindersterfte.

- 81 3.5.

Dlü VOXïDHG VAN m ZUIGilLIHÖ
Dit onderwerp hebben we door tijdgebrek niet verder kunnen uitwerken
dan al was gebeurd in het Voorlopig' verslag,Voor deze,helaas al
te onvolledige uitwerking vernijzen we naar bijlage II.2. en
daarvan p.26 en verder.
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4. IE ŒZŒTOÏÏÏ3IDSZ0RG.
1.2e_sttuur_van_clG moderne gezondheidszorg.
De moderne gezondheiszorg biedt de bevolking- van Touiref enkele voor
zieningen in het dorp zelf en daarnaast zijn er mogelijkheden in de nabijgelegen steden Jendouba (op 30 km) en r'l Kef (op 60 km).
In Touiref zelf is het centrum van de moderne gezondheidszorg de
"dispensaire81 (een soort hiilpkliniek).IIier kan men terecht voors
a.de algemeen arts s in principe kont er 2 ochtenden / v/eek een arts naar
Touiref om spreekuur te houden.In de praktijk blijkt het vaal,: moeilijk
artsen te vinden die dit i/erl: willen doen (de Timesische artsen hebben
liever een praktijk voor privê-kliënten in de stad)en de artsen wisselen
elkaar dan ook vrij geregeld af.Daardoor komen er bovendien perioden voor
waarin de oude arts al vertroId;cn is en er nog geen nieuwe is; dan
•wordt er dus helemaal geen spreekuur gehouden (dit vas het geval gedurende
-6 weken van ons verblijf in Touiref),
b.moeder- en kindzorg :1s / 14 dagen komt er een mobiel equipe van het
Centre de P1Œ uit El kef naar Touiref.Het bestaat uit 2 vroedvrouwen en
enkele "aides soyantes".Zij houden spreekuur voor family planning en
brengen huisbezoeken aan de vrouwen die niet op de afgesproken tijd terug
zijn gekomen.Dinnenkort vilde het equipe beginnen met voedingsvoorlichting .
en het uitdelen van verrijkt meel en melkpoeder aan moeders van zuigelingen.
c."verpleger": in de dispensaire woont een nan die een opleiding tot hulp
verpleger heeft gehad.Deze is de hele treek (behalve zaterdag en zondag)
beschikbaar,bv. om de mensen injekties te geven die een arts heeft vooa>geschreven,vat aspirientjes uit delen,enz.In ernstige gevallen kan hij
de mensen een verwijsbriefje voor een arts (in Jendouba of El Kef) geven
of de ambulance (zie verder) bestellen.Hij assisteert bij de spreekuren
van de algemeen arts en het equipe uit Kef5tenslotte heeft hij het
beheer over de apotheek?
d.de apotheek s
In de dispensaire is een kleine apotheek,Dc "verpleger" bestelt hiervoor
maandelijks de medicijnen in SI Kef,in overleg met de algemeen arts.
De verpleger deelt medicijnen uit aan de mensen als ze een recept van de
arts hebben,hij mag dus niet uit eigen beweging medicijnen geven.
Die medicijnen zijn dan gratis.ills de arts een medicijn voorschrijft dat
niet (meer) voorradig is,don is de enige oplossing voor de mensen naar
Jendouba te gaan en ze te kopen in de apotheek daar.
e.de ambulance; er is een speciale ambulance van het ziekenhuis in El Kef
beschikbaar voor Touiref en Bebeur (een naburig dorp).Als het nodig is
belt de verpleger van Touiref op naar Kef

0111

de ambulance te laten komen.
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telefoonverbinding verbroken is.Men kan dan proberen of de auto van de
Garde National beschikbaar is.Het schijnt dat het vroeger (+ 1974)
mogelijk was naar Jendouba te bellen voor een ambulance|Jendouba ligt
veel dichterbij zodat noodgevallen veel sneller geholpen konden worden?
maar nu is dat (om ons onbekende redenen) niet neer mogelijk,
f.de "agent de santé" :deze funktionaris valt,i.t.t. alle voorgaande,
onder de "Service d'Hygiene",in El Kof,De "agent de santé'' heeft een
6-maandse opleiding gehad in SI Kef.
Zijn taak omvatte oorsrorikelijk alleen:
-kontrole op het vóórkomen van malaria en_tjrfus in de sektor Touiref
(deze sektor bevat naast Touiref nog 17 lokaliteiten in de omgeving).
Hiertoe moet hij bezoeken brengen aan de gezinnen thuis.Als vervoer heeft
hij een bromfiets.
Later is deze taak uitgebreid net;
-preventieve kanpagnes tegen
polyo

! dit gebeurt elk voorjaar in 3 karipagnes,waarbij de hele bevol
king een drankje moet krijgen,

choleras elk jaar in juli worden de ',/inkeliers van Touiref ingeënt,
-reiniging van de huizen met inselcticiden: elk jaar zomer moeten alle
huizen bespoten worden net insekticiden.In de zomer die vri.j doorbrachten
in Touiref gebeurde het echter niet.
Verder helpt de "agent de santé" ook vaal: bij het spreekuur van do
algemeen arts,bv. met de inschrijving van de patiënten.
g.de vaccinateur ; de vaccinaties vallen,zoals uit het voorgaande al blijkt,
onder de "Service d'Hygiene".Daaron nag de Touirefse verpleger niet
vaccineren (hij valt immers onder "Santé Publique"),maar is er een speciale
vaccinateur voor TotD.ref.Beze man woont echter in het naburige Ilebeur en
we hebben hem nooit in Touiref gezien.Y/aarschijnli jk zou hij ervoor moeten
zorgen dat de bevolking van Touiref een DTC- (difterie,tetanus en kink
hoest) en een BCG- (tbc)injektie krijgt.
De voorzieningen in Jendouba en 111 Eef.
In beide steden vindt men een ziekenhuis.Vanuit Touiref worden mensen met
ernstige ziekten hiernaar doorverwezen.
Daarnaast zijn er de particuliere artsen en er zijn opvallend veel bewoners
van Touiref die zich door hen laten behandelen.
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4.2.De_I:o_sten van de_S£a£n^®i^s£0£ö*.
Ia Tunesië is de gezondheidszorg voor mensen beneden een bepaald, inkomen
(afhar&olijk van do gezinsgrootte) gedeeltelijk gratis: deze mensen kunnen
een "carnet de soin" krijgen bij de plaatselijke bestuurders en daarmee
hebben ze de volgende rechten (in Touiref) :
-een bezoek aan de algemeen arts en het équipe uit kef is gratis,
-medicijnen uit de apotheek van Touiref zijn gratis, .
-een behandeling in het ziekenhuis van Kef / Jendoüba,met een verwijsbriefje uit Touiref,is gratis.
4.3.^agneer £aat_de bovoBcing naar_de moderne gezondheidszorg?
Hoewel we deze vraag slechts zijdelings in ons onderzoek hebben betrokken,
vallen we toch weergeven vat we gevonden hebben.
In de eerste plaats bleek dat vele mensen naar de "dokter" gaan zodra
ziekten ernstig worden en de "médicaments arabes" geen genezing* brengen
(als men die al geprobeerd heeft)«Men heeft vaak een hoge dunk van artsen
en medicijnen.
Yerder heerst de opvatting:"hóe duurder een behandeling,hoe beter'"
Daarom gaan vele mensen graag naar de partikuliere artsen in de steden
en zijn ze niet tevreden voordat deze hen een hele waslijst mot medicijnen
heeft laten kopen,Bij voorkeur krijgt men flink wat injekties voorgeschreven,
want die "helpen beter dan pillen".
Kaast het argument dat "de dokter in de stad tenminste de tijd neemt om
je te onderzoeken",speelt waarschijnlijk ook mee dat iemand zijn status
verhoogt door te laten zien dat hij naar de partikuliere arts gaat.
Ko.ar er zijn ook een aantal falctoren die de gang naar de moderne gezond
heidszorg bemoeilijken:
-schaamte en/of angst voor de dokter of hot ziekenhuis.
We hebben de.indruk dat dit in sommige gevallen de diepere reden is om
niet te gaan,als men vanuit Touiref v/ordt doorverwezen naar bv. El kef..
Onderstaande redenen,die men vaak hoort,zouden dan rationalisaties zijn,
waarachter men zijn ware reden verbergt:
* ik heb geen geld voor de bus
"• ik kan de kinderen niet alleen laten
* Kef is te ver weg om op 1 dag heen en weer te gaan,dus als ik in
dat ziekenhuis lig kan er geen bezoek komen.
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-persoonlijke moeilijkheden,bv. met de verpleger die als erg onvriendelijk
en weinig behulpzaam bekend stond,of riet de "agent de santé "»die niet
veel zou uitvoeren,
Waarschijnlijk speelt hierbij ook mee dat men gelooft dat een behande
ling alleen helpt,wanneer de genezer werkelijk zijn patiënt wil helpen
("avec un bon coeur",vgl. de 'medeb1»zie verder).
-gebrek aan kennis bij de bevolking,bv. over;
het nut van vaccineren,het bestaan van een ziekte als tbc,de manier om
een "carnet de soin" te krijgen en de rechten die dit carnet geeft,enz.
-moeilijkheden bij de uitgifte van het "carnet de soin" : men kan hier
toe slechts gedurende een bepaalde periode van het jaar een verzoek in
dienen.Bat geldt ook voor het laten bijschrijven van nieuwgeboren
kinderen e.d.
-de onregelmatige komst von de algemeen arts
-het feit dat de apotheek vaak slecht bevoorraad was
-de problemen on een anbulance te krijgen als die nodig was.
Ha deze beschrijving van de moderne gezondheidszorg geven we enkele aan
tekeningen over de traditionele gezondheiszorg.
4.4.Genezers__in de_traditionele gezondheidszorg.
1.de 'm.edeb'. Dit is een Koran-geleerde,hij leert zijn vak op een soort
school,Onderdeel van zijn geneesmethoden is het lezen uit de koran of
andere heilige boeken.Dit moet hij met "bon coeur" doen,dwz. hij moet
willen helpen,anders lukt het niet.De 'medeb' kan vooral helpen bij Irinder*ziekten,want kinderen zijn nog onschuldig.Volwassenen kan hij vaak: niet
helpen,die moeten dan naar naar een dokter gaan.Sen 'medeb' is enigszins
te vergelijken met oen dokter: beiden leren hun vale en worden voor hun
diensten betaald.
2.specialisten. 3r zijn verschillende soorten specialisten»In Touiref kwamen
wij te gen s-sp e ci alist es voor kinderziekten?dit waren bepaalde oudere
vrouwen,die goed op de hoogte waren van alle "huismiddeltjesr'.
-specialisten voor êên bepaalde kinderziekte,(zo was er oens
een nan in het dorp gekomen bij wie men alle kinderen met
Trinkhoest had gebracht),

3.de 'marabout1, j'en 'marabout' is een overleden plaatselijke heilige?ook
zijn/haar graf heet 'marabout'.Sr doen vele wonderverhalen de ronde over
verschillende 'marabouts' en ook genezingen spelen hierin een rol.
In een bijlage willen we beschrijven welke methoden uit de volksgenees
kunde we in Touiref hebben gezien of gehoord (bijlage II«4.).

1.
^.Analyse van de gezondheidssituatie vtm Tunesië en het Gouverooraat le Kef,

1.Bevolking en gezondheid.
le Kef

Tunesie
5.366.000 inwoners

34-2.300 inwoners ('71)

("72)

38 $ verspreid wonend

64.?' verspreid wonend

45/ van 0-14- jaar

4.9A van 0

bevolkingsgroei 2,8^

bevolkingsgroei,excl. migratie 2,3A

14 jaar
incl, migratie 0,8£

kindersterfte,geschat 11^

sterfte 0 - 1 mnd

1,6-3,^^^^

lmnd - 1 jr 5,8-7,#)
ljr - 6 jr

7,4 - 10,

4»l-8»7/t

3 evensverwachting 52 jaar
gem. gezinsgrootte 5,6 pers.('65 - *68)
2.Infrastrukrur gezondheidszorg
Tunesie

Ie Kef

aantal artsen 847 (r72)

aantal artsen 30,waarvan 7 Tunesische!

paramedisch personeel 6460

paramedisch personeel 214

1,7 artsen/10,000 inw«

0,9 artsen/10.000 inw.
0,5 artsen/lO.OOO rurale inw.

24-, 5 bedden/10.000 inw.

18,9 bedden/10.000 inw.

1 vroedvrouw/35.000 inw.

1 vroedvrouw/34.200 inw.

31,2):' van geboorten vindt plaats
in instellingen.

1 regionaal ziekenhuis
5 hulpziekenhuizen

4 BH-centra
18 dispensaires
3»Knkele statistieken over de gezinsekonomie.
Tunesie

leKef

gem. uitgaven/hoofd,jr. 71,48 ITT
(1DT - + f 6) ('68)
5% van werkende bevolking werkt
in landbouw en visserij
13 - 25$ werkloos

(*72)

('71)

51% van werkende bevolking werkzaam in
landbouw
25% werkloos

('71)

B.Protection Maternelle et Infantile(P;M.I.) en Planning Faailial(P«F.) in het
Gouvernoraat Kef«
1.Inleiding:

+_
Van de
P.Î1.I.-centra in TunesiS blinden zich er 3 in h t G 'Kef,waarvan 1 in
de etad Le Keftde hoéfdstad vin het G.
centra.
Verspreid over het 0. zijn er neg 18 dispensaire«(hulp6iMiiimhiiiB>ii).
Er werkt een medisch equipe van Nederlanders en Tunesiërs,die als basis het P.M.I.—
centrun in Le Kef hébben en van daaruit periodiek 10 dispensaires bezoeken.
2»Stafleden en financiering:
Ito staf van hat Nederlandse equipe:Dr.P.J.C. van der Straaten-chef d'equipe Hpediat«
Dr.M.Ginge1eriberg
-gynecoloog
Dr.Pï.Hori
-algemeen arts
V.Terraneo
-vroedvrouw
N.S.L. van Hely
-vroedvrouw
K.v n der Straaten à Campo-diStiste
J'.Chitta Davies
-coördinatrice
financiering:Voor 1 jan»1975 werd dit equipe betaald door de Nederlandse regering v:
het K.I.T.
Vanaf 1 jan. 1975 is dit overgenomen door United Natione Fund for
Population Aetivities(ü.N.F.P.A»)
De Tunesische stafialleen in het P.K.I.-cent rum in Le Kef en de mobiele equipes:
1 secretaire régional
1 vroedvrouw
1 éducateur sanitair
1 vaccinateur
10 aide seyante
1 portier
2 aide soyante obstétricale
1 -typiste
2 animatrices
1 werkster
financiering:door de Tunesische renting behalve 8 vrouwen die voedingsdemonstraties
$even en de typiste*
3« Activiteiten op het P.M.I.-centrum in Le Kef:
Men werk1; vanuithet volgende model:

l ADMINISTRATION(
lANIMATRICESt
jVISITE A DOMICILE

ISËRVlCBPE LIGATtlRES I
lOTJTftlTIÖNf
Z
.

MATERNITE!

IPKDTA'

VACCINATION

' > PRîNATALlf
POSTNATALE
1
EDUCATION

MOTIVATION
f
*
INSCRIPTION
INSCRIPTION
1»—
ENFANT
MERE
In concreto houdt dit in:
6 dagen per weekwordt er spreekuur gehouden gedurende de ochtenduren.
Het centrum is van 1-2.30uur gesloten en van 2.30-6.00uur worden er statistieken
bijgehouden,huisbezoeken gedaan en besproken en schoongemaakt.
De gang van zaken bij de spreekuren:
a.Inachri.iving van 8.30 - +I0«30uur.
Mensen,die weinig verdienen,hoeven niets te betalen(zij zijn in het bezit van een
speciale kaart)|De anderen betalen 1 TB» + f6,Bij eerste inschrijving krijgt men een fiche,waarop genoteerd worden:
-als het de moeder betreft»datum inschrijving
leeftijd,naam,adres,beroep
idem van echtgenoot

3»
pariteit,vrijze van bevalling,abortussen,doodgeboorten,
overleden kinderen,levende kinderen
datua laat ate swangersohap,menslrruatie
bloedgroep,Hhesusfaktor.
-al® het het kind betreft:
naam,geboortedatum
»oeder:leeftijd,trouwdatum,aantal kinderen,abortussen,opleiding,beroet»,pf
vadertberoep.
sociale klasse (betalend of niet)
woning:aantal vert rekken,personen.watervoorziening,toiletvoorziening,
datUK inschrijving
vaccinaties,gewioht,temperatuur,ev.hypotrofie
Bij volgende bezoeken worden deze gegevens bijgewerkt naar de situatie van
dat moment.De bezoeker neemt na de inschrijving sijn kaart mee naar het
betreffende spreekuur en levert hea daar weer in.De kaarten worden bewaard
op het FMI-eentrum.
Bij het wegen van het kind houdt het kind sijn Weren aan,(d.i. ong.250 gr.
extra)Oit wordt niet in mindering gebracht op het afgelesen gewicht.
Be »oeders «elf nemen de temperaturen op,wat weinig betrouwbare uitkomsten
geeft.
In de wachtkamer (waar de inschrijving plaatsvindt) loopt een aide noyante
road om de vrouwen voor te lichten over family planning (pf).(voor een
uitleg van de funktie aide soyante sie onder B.5.b.)
Er bestaan ook plannen om in de wachttijd korte lesjes te gaan geven over
hygiene,voeding,etc.,een flanelbord is al aanwezig.
b.spreekuur prenataal
Dit wordt verzorgd door een aide soyante obstétricale.(«ie ook B.5.b.)
c.spreekuur gynecoloog (dr.
Singelenberg)
Oit spreekuur begint tegen 10 uur,omdat de gynecoloog voor die tijd in het
ziekenhuis bezig istuitvoering van ligr.turen en abortussen (vaak 7 per
ochtend).Op het FWI-centrum houdt hij zich bezig met:(Not-maLbev aoefc
-algemeen gyneoologisch onderzoek
m ro«oU «-,,«« out
ww lHX
-controle loop (»spiraaltje) en pil
«.a*b«v ap ^ko^fcis..
'q^ecoUot,
-Inbrengen loop en voorschrijven pil
WWvxoU U oio.* dlatn ^
Het aantal oonsulten per dag is zeer hoog,* 70.
gevalle* .)
d.spreekuur pediater
"*
De kindzorg wordt verricht door een kinderarts (dr. van der straaten) en e«n
algemeen arts (dr.Hovi),die het werk onderling verdelen.
Tijdens ons bezoek was dr. van der Straaten op vakantie,zodat we nog niet de
gewone situatie gezien hebben.
Ook dr. Hovi is tot half tien in het ziekenhuis bezig,waar ze beschikt over
10 bedden.
iet spreekuur houdt het volgende ins
-controle vaccinatie®,hierbij kijkt men naar:
BOG (tbe) en DTK (difterie,tetanus,kinkhoest).
Zo nodig wordt het kind doorverwezen naar de vaccinateur (zie verder),
»controle van de longen,zo nodig kan men een foto laten maken op het ziekenhu:
—controle ogen,o.a. op anemie.Zo nodig worden er ijzertabletten verstrekt#
-controle van de fontanellen en de ribben op rachitis.Zo nodig doorverwezen
naar de keuken,waar een vit.D-cepsule wordt verstrekt.
-buikcontrole voor diarree.Pij diarree wordt het kind doorverwezen naar de
keuken (zie aldaar).
/

4
-Aan de hand van het ge-wicht op het fiche en de leeftijd wordt robv de Harvardtabel het kind ingedeeld volgens Gomez (Jelliffe,1956).
Tegen deze werkwijze sou men als bezwaar aan kunnen voeren:
= er wordt niet gekorrigeerd vor het gem cht van de kleren van de kinderen,
=de Harvard standaarden worden gebruikt zonder dat men gewicht relateert aan
lengte,of dikte onderhuids vetweefsel.
Er bestaan al plannen bij het equipe om een kaart in te voeren waarop een
groeikurve wordt getekend,waarop aangetekend zal worden wat in de keuken is
gedaan en waarop vaccinaties en vitamine-supplementen worden vermeld.Voorlopig
zijn deze kaarten echter nog niet beschikbaar,
Ock hier ligt het aantal consultaties erg hoog,+ 70 per ochtend.De meeste
kinderen zijn verkouden of hebben diarree,wat niet verwonderlijk is ivm het
slechte (instabiele) klimaat en de slechte kleding.
e.keuken
Alle voedingsaktiviteiten in SI lief en de dispensaires staan onder supervisie van
mevr. van der Straaten.
In de keuken in Kef werkt 1 vaste kracht,die het werk in de praktijk heeft
geleerd,en zij wordt geholpen door (telkens andere) aides soyantes.De keuken is
erg klein,de uitrusting bevat o.a. twee 5-pita-gasstellen,een aanrecht met
kraan en een ijskast.Er worden dan ook hoogstens 3 vrouwen tegelijk binnengelaten,
dit is ook vanuit voorlichtingskundig oogpunt een goede zaak.
In de keuken maakt men in het begin van de ochtend een grote pan bouillon (met
verse groenten) en een pan rijstewater klaar.In de loop van de ochtend deelt men
kommetjes bottillon of rijstewater uit vaan kinderen die daarvoor in aanmerking
komen (zie verder).Dit dient om de voorlichting aan de moeders te ondersteunen.
Zo maakt men ook pannetjes pap klaar,soms samen met de moeder,en dan voert de
moeder die pap aan haar kind.
De vrouwen die worden doorverwezen naar de keuken zijn in te delen in 4 groepen:
1.met kinderen met te laag gewicht,
2.kinderen vanaf 3 mnd,die alleen borstvoeding krijgen,maar niet ondervoed zijn,
3.moeders die geen borstvoeding willen of kunnen geven,
4.kinderen met diarree.
De PT'1 heeft de mogelijkheid melkpoeder en VGB-neel uit te delen.
(Y/heat Soya Blend) is meel,"donated by the people of the United States",
via CAEE/iSDICO. Samenstelling per 100 gram

T.73B

calorieën
eiwit
koolh.
vet

J>60
20 g
60 g
6 g

vit.A
B.
Bp
PP

1658 IU
1,49
0,59 ng
9,1 mg

vit.C 40 mg
D 200 IU

P 562 Bg
Fe 20,8 mg
K 624 mg

Een vergelijkbaar lokaal prodükt is hst meel van 'pois-chiches'.Het Y/'SB is
echter rijker aan eiwit,Ga,7e,vit.3. en B^.De bereidingswijze en het uiterlijk
van beide meelsoorten zijn hetzelfde.De vrouwen zien WSB ook als een soort
"rijker pois-chiches-meel",omdat het hun zo wordt uitgelegd op de voedings
demonstraties,'"en kent hier nl. geen soja,dus een juiste uitleg is moeilijk.
Bij de demonstraties wordt voor de vrouwen die rijk genoeg zijn om zelf meel
te kopen,pois-chiches-meel gebruikt.
Melkpoeder: het grootste deel hiervan is afkomstig uit Nederland."erk en samen
stelling hangen af van wat Nederland op het moment beschikbaar heeft.Een klein
gedeelte komt van de Tunesische regering.Tijdens ons verblijf werd gewerkt net
ïïIDG-iaelkpoeder, Samenstelling:
Ha oplossen in de voorgeschreven hoeveelheid water krijgt men melk,die gedeeltelijk
ontvet is en waaraan suiker is toegevoegd: vet
19»3 g/liter,
sacch. 49»5 g/liter.
De kinderarts bepaalt aan de hand van de graad van ondervoeding van een kind,

5.

ai jn leeftijd er'(ie hoeveelheid moedermelk,hoeveel WSB «n melkpoeder de
moeder meekrijgt.
Bv.een kind va» 5mad met gewioht 6 kg (du* hypotrofie II)
dm moeder geeft 300 ml, melk
dan sou het kind elects
4,5 g eiwit/dag krijgen
in so'n geval geeft men
30 g WSB/dag «
6
g eiwit/dag
180 g melk/dag s
6
g eiwit/dag
(al» poeder)
,
.
.
totaal
16,5 g eiwit/dag,d.i. 2,75 g/kg lieh.gew./dag,
In dé praktijk maakt de kinderarts niet telkens ro'n gedetailleerde bere
kening,maar sehat hij o.g.v. ervaring de benodigde hoeveelheden«
De WSB en de melkpoeder «orden uitgedeeld in hoeveelheden voor 14 dagen,
daarna kan de moeder terugkomen,Hierdoor heeft mm een kontrole of het kind
vel groeit.Oe melkpoeder wordt gegeven in blikken,de WSB #ordt overgeschept
uit een grote sak in eâa plastic tas,die de moeder self meebrengt.Al» se
geen plastic tas bij sich hefft,wordt se teruggestuurd om er een te hale n:
men gefft het meel niet mee in stukjes papier,sakdoeken,e.d.,dit om 2 rede
nen,nl,uit oogpunt van hygiene en omdat in de ogen van de moeder iets dat
zomaar in een stukje papier wordt meegegeven nooit iets waardevols kan sijn.
Kr is geen kont role op hoe het meel en de melkpoeder thuis gebruikt worden«
Het is de bedoeling alleen meel en melkpoeder uit te delen aan moeders die
het niet self kunnen betalen.Een krlterlum hiervoor is o«a. ef het kind
minder dan zijn standaardgewicht weeft.
De filosofie Achter de distributie van WSB en melkpoeder is:
»een aanvulling op het menu var het kind
«een ondersteuning van de voedingsdemonstraties
«een bijdrage in het gezinsbudget.
De genoemde groepen vrouwen krijgen de volgend® voorlichting:
ad 1.0e eerste keer wordt hun verteld hoe se de W3B moeten klaarmaken als
pppje of farine grillée (sie receptenbijlage) en hoeveel het kind daatw
van per dag mont eten,Alleen als de moeder onvoldoende molk heeft,wordt
ook de melkpoeder hierbij betrokken.
Is het kind ouder dan 3 mnd,dan leert men de moeder een volgende keer
hoe se bouillon moet maken.Olt om de moeder niet te overspoelen wet in
formatie en het kind te laten wennen aan de bijvoeding,
ad 2.Aan dese moeders leert men wat ze hun kind als bijvoeding moeten geven.
Hiervoor gebruikt men farine grillé,WSB-pap en bouillon (.zie recepten),
ad 3,In de keuken staat men zeer sceptisch tegenover vrouwen die beweren
geen melk te hebben:men haalt de borst te voorschijn en knijpt er eens
goed in,Meestal spuit dan inderdaad de melk eruit.Dan krijgt de moeder
in geer. geval melkpoeder mee,soms wel meel voor siehself,en men drukt
haar op het hart dat se het kind de borst moet geven.In geen geval maakt
men flesvoeding klaar.
Het komt voor dat moeders die wel borstvoeding kunnen geven,hun kinderen
voeden met gekocht melkpoeder.Als dan, na een veek of so, hun laetatie &
Is afgenomen,komen se op de FMI met een dramatisch vertaal dat se geen
melk meer heeft,om daar melkpoeder te krijgen.
daarom de vrouwen so graag flesvoeding geven,is voor on s nog een terrein
van onderzoek (is het alleen prestige,gemakzucht?).
Als d® moeder echt geen borstvoeding kan geven,leert men haar het kind
te voeren met pap van WSB en me1kpoeder.öit niet dmv. een fles,maar in
een kommetje met een lepel,om de kans op infectie te verkleinen,
ad 4-«De moeder krijgt in de keuken een kommetje rijstwator voor het kind
en dan wordt haar uitgelegd dat se thuis de hoeveelheid rijstwater
langzamerhand moet verminderen on geleidelijk meer pap moet geven»
f.vaccinateur
Hij geeft,nav.vervi i abriefjes vue k3i derart s en gynecoloog,vaccinaties en
medicijnen.
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g.Coördinatrice»
Haar taak is het onderhouden van de kontakten net de buitenwereld en het
stimuleren van aktiviteiten "binnen het team.Zij is bv degene die de plannen op
stelt voor lesjes in de wachtkamer.Tot nu toe is er van haar ideeën nog niet
veel uitgewerkt,misschien door gebrek aan mensen?
h.Sekretaris.
Dit is een Tunesische funktionaris.Zijn taak is ons niet duidelijk.
4.^tiviteiten_in de_dis£ensaires.
Er zijn 2 mobiele equipes,nl equipe A,bestaande uit:
-kinderarts dr. van der Straaten of dr. Hovi,
-vroedvrouw Vera Terraneo of Hicky van 7/ely,
-aide-soyante voor de kinderzorg,
-aide-soyante-obstêtricale voor family-planning en gynécologie,
-2 aides-soyantes voor voedingsdemonstraties,
en equipe B,bestaande uit:
-een Bulgaarse kinderarts (is in dienst van het ziekenhuis in El Kef),
-een Tunesische vroedvrouw,
-aide-soyante voor planning,
-aide-soyante voor de kinderzorg,
-aide-soyante voor voeding.
Deze equipes worden in de dispensaires geassisteerd door 5 - 7 lokale krachten
(aides-soyantes en animatrices).Vooral de animatrices zijn vaak erg enthousiast
en kennen hun bevolking dmv huisbezoeken goed.
Het bezoekschema:
5Q.UIF3 A
SQUIHI 3
DAG
plaats
dctivitëiten
plaats
d:tiviteiten_
ma

Tadjerouine

di

Touiref/
ITebeur
(afwisselend)
kinderarts
Dahmani
(='ÏTbba Ksour) kontrole pf
prenataal
vaccinatie
voeding
als Dahmani
Siliana en
Kalaat Senan
als op maandag,
Tadjerouine
maar zonder de
vroedvrouw van
het equipe A,
en Djerissa
kontrole pf
prenataal
Sakiet
als Dahmani

WO

do
vr

za

kinderarts
kontrole pf
prenataal
vaccinatie
voeding
apotheek
kontrole pf
prenataal

iTaktar

kinderarts
kontrole pf
prenataal
vaccinatie
voeding

—

Sers

als ï'aktar

-

-

—

Aktiviteiten:
a.inschrijving:deze is hetzelfde als in Kef,alleen wordt er niet gewerkt aan
groepsvoorlichting in de wachtkamer,
b.spreekuur £lanning_en prenataal zijn gekombineerd en worden uitgevoerd door
een vroedvrouw en een aide-soyante-obstêtricale.
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c.spfkuur "kindsorg t dit gebeurt door de kinderarts er. aide so vante.De inhoud van
h«t spreekuur is hetzelfde als in Kef,alleen *ijn er in de dispensaire» minder
faciliteiten,erig "ov, vaak geen water of tafel voor ondersoek zodat de moeders
hon kindaren op schoot TOOETen houden,De kinderen worden raak niet uitgekleed
ivm. de koude spreekkamers.
d.keuken.De op*èt van de keuken is hetzelfde als in le Kef,maar de uitleg is vaak
nog korter.H«t enthousiasme van de aides soysntes is er^ wisselwad.Soms worden er
erg veel vrouwen tegelijk binnegelaten (zo'n stuk of 8),waardoor de informatie
natuurlijk ook moeilijker overkomt,want iedereen praat door elkaar.
e.vaeoinatsur.Overal is een locale vaccinateur aanwezig.
5.3^opffey^ns*n

a.enkele statistische gegevens uit het Jaarverslag lc-73:
-aantal consultaties pediatrie in Ie Kefs
11.763
idem in T adj erouine,Dahrnni,Kalaat Senan en Sakiet samen: 4.^15
50% van de.kind**5»i» jonger d?n 1 jaar.
-aantal ing'esohxwjm" kinderen in le Kef: 4000
in de A genoemde dispensaires samen:
4-000
-de ondervoedingaproad van de kinderen die de centra bezoeken (volgens Gomes):
hypotrofie I
: 20 - 30?
hypotrofie II en III: le Kef
: 10%
dispensaires:
20f.
u#
-aantal bezoekers van de keuken in le Kef: £&£
in de U genoemde dispensaires tijdens 4-de trimester:506
(andere cijfers hebben we niet).
melk distri butie totaal 6000 blikken (inhoud 500^,wat overeenkomt met 2,7 1, melk
Dit cijfer zegt niet zoveel,omdat de distributie niet in alle centra gedurende
het hele jaar heeft pisat igevonden.In enkele centre is men pas in de loop Tan het
jaar begonnen.3omma ook was de melk tijdelijk niet aanwezig,zodat de distributie
stilsttod,fiants het nartal afnemers is helaas ook niet bekend.
-percentage van de bevolking dat bereikt wordtt
voor de dispensaires geldt:
25% van de vrouwen zijn ingeschreven
1/3 hiervan,dus S - IQ; komt regelmatig en daarvan is weerl/3 afkomstig uit de
rurale gebieden.

b.organisatie.
Ter inleiding een omschrijving van de bestaande funkties:
-aide sovante (a.s.) De ople.'ding wordt verzorgd door de äsole de Santé Publique
in le Kef,duur 2 jaar,* et- aide soyarite is een hulpverpleegater.
Jit jaar ('7^)is de onleiding i.s. vervangen door een opleiding infirmier («ver
pleger).Ket Äederl^ndae equipe g^at lesgeven in dese opleiding.
-aide seyante obstétricale (P.S.o.) "en aide soyante kan een aanvullende kursus
volge van 3 rand,waarin se les krijgt in pediatrie,voeding,planning familial,
het is de bedoeling dat een aide soyante obstétricale kan verken onder supervi
sie van een arts of een vroedvrouw e.d.Het nederlandae equipe geeft lessen in
deze kursus.
Doorgaans wordt een keus gemaakt uit de lokaal aanwezige aides soyantes,die al
betrokken zijn bij moeder- en kindserg of planning f»imil5'l,Fa de opleiding wor
den se dan weer teruggeoleatst.
De salariëring is' redelijk hoog:afhankelijk van de leeftijd 35 - 4-0 TD.(1 TD=s +f 6)
per maand,Verdere arbeidsvoorvaaröen zijn een 6-Jaa^se werkweek,! mnd vakantie on
ziekteverzekering.
De bedoeling is Vit ie aso ir: haar
-SpensR re
met huisbezoeken - spreekuren
en administratie eer, fVll-time baan krijgt,De huisbezoeken zullen geselekteerd
worden uit de kaartenbakken van ieder centrum en tevens zal als rechtsnoer ge
bruikt worden de lijst vnrj pas geborenen »Dess-a hui sbezoeken dienen ter begeleiding
v»n het werk vpp het FWI-centrum.In Kef worden al af en toe huisbezoeken afgelegd
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in de dispensaires worden te huisbezoeken nu af en toe afgelegd door de leden Tan de
mobiele equipes («aar dat is dus niet het uiteindelijke plan.

In 1973 en 1974 «ijn 16 aso opgeleid,waarvan er 10 in het gouvernoraat le Kef zijn
geplaatst.Somwige werken goed,anderen waken er een potje van,omdat ze te geïsoleerd
werken,te weinig begeleiding krijgen.O® dit te verbeteren is men bezig een werkpro#
gramma voor hen op te stellen,Ook probeert men een struktuur te vinden om hen vanuit
le Kef te begeleiden,bv.in de vorm van wekelijkse werkbesprekingen,waarbij dan aanwesig sijn de hele staf van de dispensaire en 1 vast staflid uit Kef,
-sage fsmme nolwalerte Men start waarsohijnlijk in sept.'7*5 een kursus voor (al
als sodanig werksame)vroedvrouwenjhet is de bedoeling dat zij ns die kursus do spil
kunnen worden van een planning familial en moeder- en kindzorg centrum.
-aide sanitaire Dit is eer kracht die voorheen werd ingezet bij het anti-raai ariaprograxraa.Nu de malaria in Tunesie vrijwel is overwonnen,wil men sijn taak gaan uit
breiden.Het wordt een vooruitgeschoven post van de gezondheis2org,die huisbèsoeken
makt,waarbij hij o.a. op de volgende dingen moet gaan lettenJhuis,hui sraad,hygiene,
afval,afvoer,gezondheid (kontrole zwangerschap,voeding ouders - kinderen,vaccinaties,
aas.) Duur opleiding 2 jaar.Vorig Jaar voor het eerst heeft de equipe sich bemoeid
stet de opleiding,oradat dese te theoretisch was.Men geeft nu les in kindergeneeskunde
«n planning familial.Bovondian werden de stages,die vroeger uitsluitend in het siekenhuis werden doorgebracht,veranderdtde aides sanitaires leggen nu huisbezoeken af
in le Kef,naast 1 amd stage in het ziekenhuis.Op het ogenblik is Kef daartoe verdeeld
in 5 wijken,«a in elke wijk opereert een groep van 8 aides spn5taires.De bedoeling is,
naast individuele hulp aan het gezin,de 3evensomstandlgheden in le Kef in kaart te
brengen.De gegevens moeten dan ook uiteindelijk bij de plaatselijke autoriteiten te
recht komen.
Vie sijn enkele keren met telkens 2 aides sanitaires on huisbezoek geweest.Sommige
hebben veel interesse voor hun werk en de gezinnen die ze bezoeken,maar vele beperken
sieh ertoe snel de vragenlijst in te vullen.Toch lijkt het ons een onderdeel van het
werk dat zeker de moeite waard is door te zetten.
-animatrice sociale Zij is een soort, hnIn-Maatschappelijk werkster.De opleiding
wordt ia Tunis gegeven en duurt .3 jaar.In elk dorp hoort een animatrice te bitten.
yoer de organisatie var de hele gezondheidszorg in het gouvernoraat bestaan op het
ogenblik enkele plannen.daartoe behoren de wekelijkse werkbesprekingen in de dispen
saires en (maandelijkse?) vergaderingen in le Kef.Bij die laatste zouden sok moeten
worden betrokken alle artsen uit het gouvernoraat (dus ook de algemeen artsen en de
artsen uit de ziekenhuizen)en de administrateur van het ziekenhuis in le Kef.Deze
vertegenwoordigt de "politiek" als lid van de Tunesische regeringspartij (de NeoDestour) en van de gemeenteraad.Alle plannen van het equipe moeten altijd eerst door
de administrateur worden goedgekeurd.
Plaanen om het pro,1ekt over te draden aan Tunesië:
Deze sijn al vrij konkreet:
Ka 2 jr worden de Hederlandse vroedvrouwen en dietiste vervangen door Tunesische
krachten;op het ogenblik is de iieiiste ul bezig een "homologue" in te werken.
Ook een algemeen arts vertrekt,mer» probeert hem te vervangen door Tunesische coassistenten.
Ka U jr wil men de gynecoüoog en de kinderarts vervangen door Tunesische artsen»
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BBÜÜMÏN;
1.Analysa syatematique.Inat, Kat. de Nutrition eil de Techn,Alimentaire,afdeling
Nutrition Applique», •_1972,
2.Profil® Demograohiqnea Socio-economiques et Sanitaire» Régionaux.
Inat.fcat, de PF et de la FWI,Mini stère de la Santé Publique, zonder jaartal,in elk
gérai na l-7-'72,
3.Jaarverslagen ('73) en kwartaalverslagen ('73 en eerate be]ft '74) van het Eruipe
Médicale Néerlandaise in le Kef.
4.Projet Tuniso-ho11andal• pour la planification agricole regionale,document de tra
vail no, 1, Mars 1974-.
5.Mondelinge informatie van de leden van het Nederlandse equipe.
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Methoden van onderzoekÎ Onderwerpen die aan de orde kwaiien "bij het
G
eerstei_ojriëntemde_bezoek.
KB. Deze bijladen over de vragenlijsten die we gebruikt hebben geven
alleen aan welke onderwerpen in elk geval aan de orde zijn geweest 5
ze geven niet precies de formulering van de vragen weer.Deze werd
door ons en onze tolken steeds aangepast aan de situatie van elk
gesprek,

1.Personen die tot de huishouding behoren;
naam,geslacht,geboortedatum en -plaats;faniliorelaties of e\r. andere re
laties tussen de leden van de huishouding.
2.'jijn er overleden kinderen?Ko ja,op welke leeftijd en waaraan?
3.Hoe lang wonen man en vrouw (ofs de huishouding) al in ïouiref?
4.Heeft nen naaste familie in ïouiref wonen?
5.V/at is het beroep van de nan en ev. van de vrouw?ïïoe hoog ligt het
inkomen ongeveer?Landbezit,veebezit?
6.Hoe voedt de vrouw kinderen in de leeftijd van zuigelingen (als ze die.
nu heeftshoe voedt ze diej anders s hoe voedde ze vroeger haar kinderen,
e.d.),borstvoeding of flesvoeding?
7.Is de vrouw zwanger?
8,Voning; welk bouwmateriaal,aantal vertrekken?
BIJLAGE 1.2.3.3.
Methoden van onderzoek: Onderworpen van het onderzoek naar bestedings
patronen.
1.Koopt u wel eens op krediet?:3o ja,gedurende hoe lang (bv per 14 dagen,
per maand) en bij T.7ie?
O^en van de redenen dat we deze vragen stelden was dat xie bij de kruide
niers wilden vragen naar de inkopen von gezin x over bv de laatste maand,
natuurlijk net toestemming van dat gezin.?Ut kon niet doorgaan,want de
kruideniers schreven alleen de bedragen op waarvoor een gezin inkocht,
niet; de artikelen.Daarmee verloor deze informatie veel vim zijn waarde.
We hebben do krediet-adninistratie van de kruideniers,die vrij noeilijk
te ontcijferen was,dan ook niet onderzocht.)
2.Hoeveel hebt u nodig van de volgende Produkten en hoe kont u eraarf?
(Doorvragen naar -eigen tuin of land

-als 'msia' (vooral "kram rab')

-eigen vee

-kopen

-loon in natura

-krijgen van voedseldistributie.)

- q6 Produkten s
-melkpoeder
-tarwe en/of meel
-'kouskous' en 'mhamz' -Cerelac(kindermeel)
-'dra'
-gerst
-gekocht e aeelprodukten -cacaopoeder
-rijst
-Cist
-snoep
-olie
-biscuitjes
-suiker
-zout
—'nui.x a'
-sigaretten
-thee
—frisdrank
-koffie
gas
-t onatenpuree
-petroleum
-'harissa'
-hout
-'harissa'-poeder
-schoonmaakmi ddel en
~p ap rikap o e c' er
~batterijen(voor raclio)
-zwarte peper
-tuinbonen
••azijn
-pois-chiches
-bioemenwat sr
-aardappels
-geconc.melk in blik

•uien
knoflook
-peterselie,selderie,
'seis' en 'sebneg'
-tomaten
-pepers (Capsicum spp)
-courgettes
-" :c kommers
-overige groenten
fruit
-melk
-'leben'
-boter
-vlees
-kir

•eieren.

3,Wat hebt u de laatste keer op de markt gekocht?
Vat koopt u gewoonlijk op de markt?
4.Wie beslist wat er gekocht wordt (man of vrouw)?

BULACH 1.2.3.4.
liethoden van onderzoek; onderwerpen bij het onderzoek naar de naai tijdpatronen.
1«Wat hebt u gegeten als ontbijt (doorvragen naar aantal 'ghobsaantal
potjes thee,e,d.)
2»Vvie hebben ontbeten?
3.V/at hebt ti gegeten tussen de middag (doorvragen naai* hoeveelheden,
vooral van groenten,vlees,mol1:prodiüctent ens «)?
4.Wie hebben tussen de middag gegeten?
5e!%t hebt u 'n avonds gegeten(doorvragen als bij ''tussen de middag")?
6.'.Tie hebben 's avonds gegeten?
7.Hoeveel 'ghobs taboe.ua' hebt u vandaag gebakken?
8.Koe vaak is er thee,kof::ie of frisdrank gedronken?Door wie?
9 «Hoe vaal: is er fruit,snoep, biscuit ge geteil? Dooi- wie?
10.Wat hebt u gedaan met ev. resten van de maaltijden?hoeveel resten waren er ?
11.Wat hebt u vandaag gekocht,of van iemand gekregen?

Dit was een groep Produkten die onze tolken uit eigen beweging soms navroegen.
De gege vens zijn echter niet volledig genoeg om te verwerken.
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1.2.3.5.

Methoden van onderhoek; onderwerpen bij de bezoeken ter aanvulling van in
formatie (bij elk sezin werden alleen die vragen
Gesteld waarvan de antwoorden nog ontbraken).
A.% zwangere en zogende vrouw.
1 • At u bepaalde dingen wel/niet tijdens de zwangerschap?^aaron?
At u een andere hoeveelheid clan norraaal?Waarora?
2.V.erkte u tijdens de zwangerschap harder of minder hard dan normaal?
"tfaaron?
3..Jaar bent u bevallen?Uaarora?
4.Als vraag .1.1, eni.2.,naar nu. voor de eerste 7 dagen na de bevalling,
5.Als vraag A.1. en A,2,,maar nu voor de periode van 7 - 40 dagen na
de bevalling,
6.Als vraag A,1,,aaar nu voor de latere periode van zogen.
B.Zuigelingenvoeding en -verzorging.De vragen hebben betrekking op het jong*,
ste kind,

1.Wanneer hebt u voor het eerst iets anders dan borstnelk gegeven?
Gaf u dit naast of in plaats von borstnelk?
2.Waarom deed u dat opjdatjno/aent?
3.Wat gaf u toen als bijvoeding?
4.Hoe gaf u dat (fles of niet)?
5.Waarom gaf u deze bijvoeding?
6.kanneer at het kind normaal nee met het gezin (ev, een periode gedurende
welke het langzaamaan ging neeëten)?
7.V/aarom ging het toen neeëten net het gezin?
8.'wanneer speende u het kind?
9.Waarom op dat noaent?

10,Hoe speende u?
11.Hoelang duurde het spenen?
12.Snoerde u het kind, in?Hoe lang?
13«V/anneer waste u het kind voor het eerst?IIoe,net olie of net watorc^iloe
vaak waste u het kind?
C.Gegevens rabt. de gezondheidszorg.
1.Leeftijd vrouw,
2,leeftijd waarop zij het eerste kind kreeg.
3.Leeftijd waarop zij het (tot nu toe) laatste kind kreeg.
4.Aantal levende kinderen.
5.Aantal overleden kinderen,net de leeftijd waarop ze zijn overleden en
de doodsoorzaak.

- 98 6.1s het gezin in het bezit van een 'carte de soin'?
7.''ijn do kinderen ingoönt (DTCVBCG,cholera,pokken,polyo)?
8.V/at doet u als uw kind diarree heeft 5 gaat u naar de dokter of zoekt
u middelen in de volks3eneeskimdc?Idea voor mazelen,kinkhoest.
9«Als u zelf (=de vrouw des huizes) ziek bent,wat doet u dan?Gaat u
naar de dokter of zoekt u middelen in de volksgeneeskunde?
10.Gebruikt u een methode van planning faniilial?(deze vraag werd alleen
gesteld als de sfeer daartoe de nogclijkheid leek te bieden).
11.Bent u wel eens in de dispensaire in ïouiref geweest,of in het zieken
huis in Jendouba,of in dat in le Kef?>iebt u betaald voor de behandeling?
D.Tinkele algenene gegevens.
1.Het bouwmateriaal van de 'gourbi1.
2.Hoe wordt het water in huis bewaard,hoeveel gebruikt nen per dag,
haalt de vrouw des huizes dit?
3.Op welke braaidstof kookt men?
Is er een schoorsteen boven de kookplaats?
4.Is er een toilet?
5»%alt de vrouw hout uit het bos?Hceft ze werk naast de huishouding?
o.C-aan de kinderen naar school?

1.

1.»Kier ligt dan het Voorlopig Verslas van ons verblijf in Touiref»
Het is de bedoeling hierin beknopt aan te geven wat we zoal te weten sijri
gekomen over de levenswijze en -wijsheid in ons dorp,
2« Het ontstaan van Touiref.
Totairef stamt uit + 1929»toen de Fransen daar een mijn openden.Het
waren echter Italianen die ter plaatse het kader vormden,de fransen
gaven geld,maar woonden zelf in l'unis«Anvankelijk trok men voor de mijn
Lybiërs aan,die vertrouwd waren met het werk in een mijn,daarna
Algerijnen en tenslotte Tunesiërs.
In 1958 werd de mijn gesloten en vertrokken de ï'ransen,nadat ze het
materieel grotendeels vernield hadden,en in 1961 resp. 19^2 trokken
Lybiërs en Algerijnen vreg (1962 - einde Algerijnse oorlog)«
Sindsdien komen er in Touiref elk jaar meer Tunesiërs wonen,die aange
trokken worden door faciliteiten als werkverschaffing,school,dispensaire,
e.d.De mensen komen vnl, vanaf het platteland rond Touiref omdat daar
de bestaansmogelijkheden afnemen»Vroeger nl. was de situatie op het
platteland als volgt:
Er waren grote boeren,die voor de bewerking van him land (vooral bv, de
oogst) en voor het hoeden van hun vee arbeiders in dienst namen.Bezen
werden vaak in natura betaald,daarnaast hadden ze vaak een eigen stukje
land en wat vee.Ook •waren er kleins boeren die leefden va» hun stukje
laad en hun vee«,
Door de mechanisatie op de grote bedrijven veroiii&erde echter in de
laatste 5 jaar de werkgelegenheid voor de plattelandsbevolking en velen
trókken naar Touiref,,Ook kwam het voor dat er na de dood van een kleine
boer niet genoeg land -was voor alle zonen,zodat er enkele wegtrokken.
Kaast de mensen uit de omgeving van Touiref zijn er ook enkele families
van ver weg gekomen,o.a. uit Kasserine,in de hoop er (in de tijd van do
Fransen) een beter bestaan te vinden.
Zo is Touiref een mengelmoes van families uit verschillende strekan
ge-worden en waarschijnlijk verklaart dat ook voor een deel het .gedrag
van de mensen,zoals de vrij individuele instelling (ieder huishouden
op zich) en het feit dat voor vrouwen de 'souk* nog volkomen verboden
terrein is (mijdt men kontàkt net elkaar omdat men eikaars normen

niet kent,of om andere redenen,of houdt raen zich extra sterk aan de tra
ditionele normen omdat nen zich "nieuiskomer" voelt in het dorp?).
In ieder geval kunnen vre konstateren dat Touiref nog groeit,ook al trek
ken er heel wat mensen via dit dorp nog verder weg naar Jendouba,Kef,
Tunis of het buiten],and.
Punkties tov. het achterland.
Belangrijk zijns
a.Werkgelegenheid:er is werkverschaffing in het kader van de Bosdienst.
Hierin kent men 3 kategorieën werknemers:
-permanente: de "gardiens des forêts*',
-vrij permanentes "gardiens" die alleen in de zomermaanden werken en
dan bosbranden moeten signaleren,
-losse werknemers: hiervan zijn er volgens een lijst van de 'omda'
239 ingeschreven voor het gebied van Touiref.Deze mensen krijgen bij
toerbeurt werk,waarbij het erop neerkomt dat elk 14 dagen per 2 mnd
werkt.
Het loon voor alle 3 d'> kategorieën is 0,7 DT/dag,
b.Gezondheidszorg:er is een dispensaire,»vaar de hele week behalve sater
dag en zondag een "verleger" aanwezig isjdeze woont in de dispensaire.
Twee ochtenden in de wek en -/el woensdag»- en vrijdagochtend komt er
een arts uit J-ïebeur.Tijdens ons verblijf Jrwam er de eerste 6 weken
geen arts.Begin juni kwam er een nieuwe arts,die helaas echter ook maar
tijdelijk is.Bén keer per 14 'lagen komt het mobiele épuipe uit Kef voor
de consultaties planning familial,pre- en postnataal en binnenkort
voedingsdenonstraties.
c.de School: in Touiref bevindt zich één van de grootste lagere scholen
van het Gouvernoraat KL Kef,met 570 leerlingen,16 klassen en
13 ondervd-jsers.
d.de wekelijkse Harkt op vrijdag,en 'e vaste Winkeltjes: 17 kruideniers,
6 groentelui en 3 slagcrs,e.a.
e.de Garde National (soort politie),
f.het 'Office des Cerëalea' (staats,graanhandel) had er een vestiging,
g.de Bus: Touiref is een eindstation« 2x/dag vertrekt er een bus naar
Jendouba en 2x/dag komt er een bus aan.
h.het Postkantoor.

3.
Administratieve situatie.
Administratief maakt het cheikhat Touiref deel uit ven de delegatie
Kebeur,behorende tot het gouvernoraat A1 Kef,
T'aar uit het bovenstaande blijkt al dat Touiref voor het grootste
gedeelte gericht is op Jendouba;dit blijkt verder nog hieruit s
-Jendouba ia dichterbij (30 km) dan Ml Kef (60 km).De bus van Touiref
gaat rechtstreeks naar Jendouba,terwijl je als je naar Kef vri.lt via
Jendouba moet gaan of moet overstappen bij de brug over de Mellègue.
-Het ziekenhuis van Jendouba is veel dichterbij dan het ziekenhuis van
Kef. Als er nu een urgenti egeval in Touiref is,zoals een ongeluk,
ernstig zieke of een bevalling, moet men naar Kef bellen voor de ambulance
die bestemd is voor Touiref en ITebeur,om de patient op te komen halen
voor het zieknhuis in Kef.Het zou evenwel veel gemakkelijker,sneller
en goedkoper zijn als men een ambulance uit Jendouba zou kunnen bellen.
-De telefoon loopt,als hij loopt,via de centrale in Jendouba evenals de
post die via het postkantoor van Jendouba Touiref bereikt.
-Ook de handelslui (kruideniers,groentelui,e.d.) koren in Jendouba in
en daar Touiref in een ander gouvernoraat ligt,moeten ze voor het trans
port Jendouba - Touiref betalen.
Uit dit alles is het niet zo moeilijk te begrijpen dat men in Touiref
niet zo gelukkig is met cle huidige indeling.Het zou beter zijn,ook voor
de ontwikkeling van het dorp»als het onder het gouvernoraat Jendouba
zou vallen.
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3.Beschrijving van de bevolking (populatie van onderzoek).
De sektor Touiref heeft 4430 inwoners en het dorp zelf + 1000;zoals al
eerder gezegd groeit het nog steeds.
Populatie van onderzoek,
Touiref kun je globaal gezien in 4 wijken verdelen:
a.de 'souk' en de stenen huizen (+ 55 huizen),

b.de wijk langs de weg naar Jendouba,aan de kant van het Office des
Cére'ales (24 huizen),
c.de wijk op de heuvel tegenover de 'souk* (+ 80 huizen),
d.de wijk tussen de oude nijngeeouwen en de boerderij van het*Office des
Terres Domaniales' (+ 50 huizen).
Voor ons onderzoek hebben we de 5 arnste wijken b,c en d gekozen,waarbij
b in zijn geheel en 7 huizen van d door Louise en haar tolk bezocht
Y,-erden (steekproef 1a),en 29 huizen van MJK c door Simone en haar tolk
(steekproef 1b).In totaal hebben we dus 59 huizen bezocht (steekproef 1).
Vlo zijn begonnen met open gesprekken om zodoende wat gegevens over al die

59 huishoudingen te verzamelen.Van de totale steekproef Icuimen we zeggen:
De leeftijdsopbouw.
Op p.4a staan 5 demografische tabellen,waarbij de gearceerde gedeeltes
geschatte leeftijden zijn,daar -,re de exakte gegevens niet hadden.
"orraaal gespróken heeft

f-m

der-ografische tabel in een ontwikkelingsland

een brede basis (0 - 4 jr) en zal do kategorie 5 -

9

jr door de hoge

kindersterfte veel kleiner zijn.Vreemd is dat bij onze steekproef dit
juist andersoa ligt,ofschoon het niet erg veel verschilt:
0 - 4 jr

5 - 9 jr

verschil

steekproef 1a

24

51
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steekproef 1b

25

24

1

totaal

49

55

-o

Een juiste interpretatie van dene getallen is zeer moeilijk te geven:
in de eerste plaats is de steekproef erg klein en in de tweede plaats KOU
je raeer gegevens moeten hebben over bv. de laatste 10 jaar.Toch willen we
enkele mogelijkheden geven:
-de kindersterfte is de laatste jaren toegenomen;dit lijkt ons niet erg
waarschijnlijk daar we nergens aanwijzingen in die richting hebben

5.
gevonden.' isschien dat het klimaat of andere milieu-faktoren de laatste
5 jr ongunstiger waren naar ook dit is speculatie.
-een iets sympatiekere verklaring is dat het een ;evolg kan zijn -/an de
doorsijpelende bewustwording van farnily planning?ook deze uitspraak is
nog niet voldoende gefundeerd»daar in een beperktere steekproef (zie verder)
bleek dat van de 20 vrouwen er slechts 6 aan planning doen5opmerkelijk is
echter dat 9 het van plan zijn.De verdeling ligt als vol.7t:
-planning

reeen pftwel van plan.

spiraal

2

pil
ligatuur
ongedefinieerd

I(,MaMS5S)
I
3
"2
_2

totaal

geen pf

3
6

696

geen pf,want vrouw te oud of man dool: 6.
Be gezinnen waar wel aan planning wordt gedaan hebben de volgende grootte;
1 kind
2 kinderen
3 kinderen

1 gezin,spiraal
1 gesin,ligatuur
2 ges.,spiraal + pil.

6 kinderen; 1 gesin,ligatuur
7 kinderen: 1 gezin,ligatuur

-3en laatste oorzaal: zou kunnen sijn lat een bepaalde groep potentiële
ouders van 0 - 4jarigen nagenoeg ontbreekt en wel rannen ên vrouwen tassor.
50 - 40 jr in wijk c en tussen 25 - 35 jr in wijk 1:> en d.IIet zou kunnen
dat deze groep het meest geneigd is weg te trekken uit ïouiref,terwijl de
ouderen in het dorp blijven evenals de jonge gezinnen,die eerst enkele
jaren in of naast het ouderlijk huis Van de mem gaan wonen (patrilokaal).
Cok in Touiref zien we»hoewel minder overtuigend dan ïïans Voorzaat (een
medisch student) in Sidi Mansoer vond,dat de groep mannen tussen 30 - 40 jr
vrij klein is,waarbij nog op te merken valt dat in wijk b en d vooral de
mannen van 20 - 55 jr ontbreken,terwijl in wijk c dit een grotere leeftijdskategorie bestrijken!» 20 - 50 jr,
Be gesinsstruktuur.
In dit hoofdstuk willen we een beeld geven van wat voor soort huishoudingen
we bezocht hebben.In bijgaande grafieken staat het aantal huishoudingen
van verschillende grootte aangegeven.In totaal sitten in onze steekproef
294 mensen (steekproef 1a: 148,steekproef 1b: 146),gem.4,9 man/huishouding.

Ket leek ons interessant te weten welke typen huishoudingen het zijn en
hierbij maken we onderscheid tussen:
-normaal gezin,dwz nan,vrouw en evt. kinderen,

CU

-drie-generatie-gezin,dwz aanwezigheid van 3 generaties,
-gezin zonder man,dwz dat er geen enkele man aanwezig is,

orcD

-overige,
de verdeling kan worden weergegeven mbv grafieken:
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De grote piek "bij huishoudingen van 2 personen wordt vnl gevormd door het
grote aantal in wijk c en in deze wijk zijn het vooral de normale huishou

dingen die in grote:- getale aanwezig sijn; dit zijn 4 oudere echtparen,
die al uit de kinderen zijn.
Verder zien we een groot aantal gezinnen waar geen man aanwezig is;
slechts in 6 gevallen werken de -mannen elders,de andere zijn gezinnen van
gescheiden vrouwen (2) of weduwen (10).Het blijkt dat vooral in de kleine
gezinnen (2 en 4 pers.) geen man a-snwezig is.In wijk h en d zijn duidelijk
meer mannen afwezig (12) dan in wijk c (6).

Ais je de typen gezinnen naast elkaar uitzet:
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zien we dat het aantal normale gezi«nen veel groter is dan het traditio

nelere 3-gea» gezin.141 lean natuurlijk koraen doordat de mensen wegtrekken
uit het familieverband naar een iets grotere agglomeratie els ïouiref;
er is geen land of ander bezit dat hen bindt.Het kan ook zijn dat zo lang
zamerhand deze vorm van samenleven in Tunesië verdwijnt.

Het aantal levende kinderen per vrouw.
Helaas weten we dit niet van alle vrouwen.Toch kunnen we uit de gegevens
van 49 vrouwen een gemiddelde berekenen.
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Het aantal overleden kinderen per vrouw.
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1 /We zien dat er weinig* verschil is tussen beide -wijken. /3 van de vrouwen
heeft geen overleden kinderen,maar ook

/3 heeft 2 overleden kinderen.

'Het gemiddelde per vrouw is 2 overleden kinderen.Dit list hoger dan in

Sidi l!ansour,vmar Hans Voorzaat seniddeld 1,4 overl.Icinderen/gezia vond.
De kans dat een kind sterft is 34 ^,dit is enorm hoog.Zelfs al zou je de

uitschieter van 11 overleden kinderen niet meetellen,dan kom je nog op 32
en hierbij hebben we no;; niet eens de spontane (pathologische) abortussen
meegeteld,omdat dit aantal ons niet volledig bekend was.
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Leeftijd. van de overleden kinderen.
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Deze grafieken zijn moeilijk te interpreteren daar er teveel overleden
kinderen zijn waarvan de leeftijd niet "bekend is.Voel vrouwen wisten het
niet meer of wilden het niet neer- weten.

Oorzaken van overlijden.
Dit was ook een moeilijk punt en vaak niet te achterhalen.
De gevonden informatie wordt weer^e-even in onderstn-mde tabel:
1 jr

1-2 jr

2-4 jr

4 ;}r

totaal

mazelen

2

kinkhoest/bronch,

1

diarree

1

O

koorts

2

7

10

jaloezie
ongeluk
o veri/r

17

O

74

65
Onder de "overige" gevallen vinden we o.a.
door een beest gebeten.

zonnesteek,te -.reird;* ne7Jc,eri

Ook in ïouiref is een van de grootste problemen de werkgelegenheid.^oals
we al eerder gezegd hebben komen die mensen naar ïouiref die geen land raeer
bezitten.Het grootste gedeelte van de grond is in handen van een tiental

grote boeren.die door de toenemende mechanisatie nauwelijks nog arbeids
krachten nodig hebben.^r zijn slechts enkele kleine boeren.Op 3 km afstand
van ïouiref ligt een staatsboerderij (Office des Terres Domaniales),waar
23 mensen werkzaam zijn.Ook de Bosdienst (Service des Porets) bezit veel

grond,waar ze vele mensen te werk stelt,de zg werkverschaffing of chantiers
(volgens een lijst van de 'oiada' zijn 239 mannen hiervoor ingeschreven).
Daar er teveel arbeiders zijn en te weinig werk (tgv financiële limieten),
werkt men bij toerbeurt.Het komt erop neer dat je dan 14 dagen per 2 innd

kunt werken,tegen een loon van 0,7 Dl'/dag = + 10 Dï/2 rand.Dit is dus bitter
weinig en we zien dan ook dat vele mannen in de tijd dat ze niet wer!-:naam

zijn in de werkverschaffing,newnbaanijes zoeken,maar die liggen ook niet
voor het oprapen.

In de mijn werken nog + 30 mensen,die op eigen houtje het lood en zink
omhooghalen onder vaaK levensgevaarlijke omstandigheden.De verdere verwen
king gebeurt niet meer in ïouiref zoals vroeger,mar in Bou Salem,doordat
het erts aan het Office dos I'ines ver tocht wordt.
Als verschil met het platteland waar -sen vooral van landbouw en veeteelt
leeft zie je in een dorp als ïouix^ef dat vele mensen leven van tijdelijke
baantjes,in de handel,huizenbouw en verdere dienstensektor.
Enkele suggesties ter verbetering va» de werkgelegenheid hebben we

verzameld in een brief die oorspronkelijk bedoeld was voor de Délégué van
Kebeur,naar die toch maar niet verstuurd is.
Om een idee te geven waar de bevolkixr.; zoal van leeft,wat voor beroepen ze

uitvoeren,willen we onze steekproef eens bekijken op dit punt:
aantal potentiële kostwinners/gezin

steekpr»1 a

steekproef 1b

1

21

15

2

5

9

3

-

1

totaal: 67 rml.kostwinners,8 vr.
Onder potentiële kostwinners verstaan we mannen van 20 jr en ouder onö.at
dit de leeftijd lij::t dat een jongen volgens de bevolking begint te werken.
We hebben geen maximale leeftijd gesteld:de mannen waarvan we wisten dat ze
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niet werkten omdat ",e te oud varen,'ie'-]:'en '••• emit gelaten.In steekpr.la
s at en 4 vrotivïen die uit "werken Minsen,waarvan 3 als enige kostwinner en
" .rouw die alleen van 'mzia's' leefde;in steekpr.lb slechts 2 als enige
kcs+ttónner en 2 van 'nzia's'.be werksaû .heden van een vrouw die uit werken
gaat zijn: 'kouskous * en 'nhanz* maken,wol bewerten,helpen bij de oogst
(zie verder),huishoudelijk were ^ealc wassen,e,d.
De beroepen van de mnnen hebben we nis vol.-^t ingedeeld;
-loondienst: hieronder verstaan we mannen in vaeie dier.:?t var> een ander
(onderwijzer,'medeb',arbeider bij

rot'; boer),

-werkzaam in de werkverschaffing,
-kleine zelfstandige (kruidenier,strovernaxelaar,stenenna!rer),
-geen werk: hieronder vallen mensen «li* -,-srk soe;:en,invalide ^ijn of vrai
verkoop van eigen bezit leven,
lïet vollende tabelletje laat de verdeling aien:
loond. werkv. seifst, geen elders in Tunesië
«rt.1a

5

5

r

«t» 1b

__2

10

totaal 13

10

1S

4+3 *

5

Trnnl rijk

Ivbië

:

?#vactrvan 5 jf® Prient _1_
11

IA

..1

>
3

'van dese 3 i^ het -,7e Ï& onbekend.
totaal 66 en jceen 67 omdat 1 nan voer 2 gezinnen kostwinner ia,
We zien dan dat het grootste deel ven de warmen toch oimen ïouiref

werk

zaam is,nl. 30 van de 06, 0 mannen hebten geen wer:,waarvan er 3 werk Koeken
en de overige 5 invalide zijn,dus var' een schamel Mandaat of giften leven,
17 mannen werken permanent buiten T'ouirei",4 nu eens in 'Tunis dan weer in
Touiref,
Inkomen.

Dit is een gegeven waar je erg moeilijk achter komt. 'e weten het vaak niet
precies (we hebben ni. mL. met de vrouwen gesproken terwijl de in,-vanen
meestal het geld verdienen eu beheren),het wisselt nogal,en bovendien vinden
ze het vaak niet

7,0

prottig erover te praten.Toch hebben we geprobeerd o-s op

grond van de veri:rogen infornatie «:«n indeling te -vv en.be!; is wel a-V! te
raden deze getallen met een bepaalde re serve te bekij' en,want de werkslijkheid kan best heel anders liggen.
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Indeling gezinnen in inkonenskategorieën:
vaste beroepen

Masel end© beroepen

<10

10-20

20-50

>50

si Ta

-

6

1

7

at,1b

_1

jS

'5-»5

totaal

1

12

6

4

<10

7"*?
14

1$

10-20

20-50

>50 DT/mnd

67

12

_X

_2

-

-

13

10

1

2

Tijdens liet onderzoek zijn 2 hui -houdens van. een lagere naar een hogere
kategoria verschoven,doordat de mannen Iruiten ïouiref gingen werken;dit is
aangegeven met 5-* 3, dus 7-*?#
"it de tabel iri t--> sien d-<t de nen-en •

nd.ssele?ide bnantje s i.h.n. on

layer inkovien hebben 5® • ïensen '"'et vwce hninnynat rdot "'^sr,/onderlijk i-?#
^e M erboven geno-'n/'i-; inkn'---n'.- r.j"•

<>

•

rdij' :•-» xvih/nvn;.-vak no \

dnv helpen bij de oogst en 'hrv' rob' of andere *--'•sin'-relatie3 "dj elkaar
vergaart,is hierin niet vendiokonteord.
Tiet systeem van oosten: vroeger werd er vnl. net de hand geoogst. 1/10 van
het geoogste was het loon.Tegenwooi'dig is dat no5; hetrnnlfne,•-aar door do

opkomende mechanisatie worden alleen non de slechter».,steile gronden net de
hand geoogstjdaar is dan bovendien de oogst schameler en dus het 1/10 <ieel
ook.De combines hebben wel de mogelijkheid geschapen dat wensen achter de

machines aan nogen lopen o"1 alles n?,t het gevaarte laat nellen en staan ie
verzamelen.We hoorden van. verschiliende nensen dat er tegenwooroig greinig
meer te verdienen valt net de oogst,terra.jl anderen zßiden dat het juist
meer was,je moest alleen een oude machine tre ffen.1 :«ar een feit is dat er
nu voor minder nensen werk is in de oogst.het aijn vooral vrouwen die uit

oogsten gaan en het sou interessant sijn liet verband na te gaan tussen het
wexk buitenshuis van een vrouw en de kinderverzorging (bv. welke vrouwen
gaan uit oogsten?}.
In een rurale ekonorde waar de geldekonomie beperkt is,kun je in je bestaan
voorzien door zelfvoorzienend te zijn,V/at zijn de mogelijkheden hiertoe in
Touiref?

De grond tussen de hui3en is van de .'-osd:i enst.dinds de ko?'ist van

een nieuwe agent technique des forets,2 of 3 jaar goleden,wordt oogluikend
toegestaan dat de mensen deze .grond gebruiken,en sijn er tuinen rend de
'gourbi *s'.Hoewel,tuinen is een groot noord,de oppervlakten lopen uiteen van
15 - 500

n~el tuin

geen tuin

st.1 a

21

?

st.1b

16

IJ

totaal

37

22

1?.

Wat men in deze tuinen verbouwt varieert van groenten (al dan niet geïrri
teerd) via granen tot fruitbomen.De tuinen leveren in de meeste gevallen
door de kleine oppervlakte slechk* oen aanvulling op het menu.^en echte
^roentetxiin zie je zelden,vaak rruden ze '?at graan op hun veldje en halen
er dan 20-50 2:g af.he intensiteit van de bewerking hangt vaak af van de
beschikbare hoeveelheid arbeid om het land te bewerken en evt, -vrater te
halen,'7e kregen de indruk dat do tuin een mannenaangelegenheid is.
Kaast een tuin rond de 'gourbi' zijn er slechts •' huishoudens die elders
land hebben»dat in de meeste gevallen door een ander (vaak broer) bemerkt
wordt,het kan best zijn dat er r-eer huishoudens zijn die land bezitten,
omdat land-en veebezit minstens zozeer privé-zaken aijn als inkomen.
De laatste faktor bij zelfvoorziening is dus het vee dat een belangrijke
bron kan zijn,helaas moesten we konstateren dat men vroeger in deze streek
en ook elders in Tunesië neer vee had dan tegenwoordig»Oorzaken hiervan zijns
-meer land is in kuituur gebracht,
—het sluiten van bossen voor de :udden en het verbieden door de overheid
van het houden van geiten;dit om erosie te vooikenen.heze maatregel "wordt
nu niet meer toegepast,
—het direkt na de oogst omploegen van de stoppel velden,-wat vroeger pos veel
later gebeurde zodat het vee er rustig op kon grasen.
Al deze oorsaken hebben tot gevolg dat het erg moeilijk is voor het vee
voldoende '•eer te vinden.
™en van de gevolgen van de verni i.'ierP-' veestapel is de melkschaarsto/ elk 2.3
nauwelijks te koop en alleen zij die self vee hebben of 'v/iens buren vee heb
ben,beschild:en over dit uit voedingsoogpunt zo belangrijke vocht.be hoiiding
tov. melk is erg positief,men zo t wol tnelk vallen <•'<rinken,maar. » •
risschien dat in dit probleem ook de toegenomen bevolkingsdruk een rol
speelt,er is daardoor nl. neer nodig.
Het veebezit in onze steekproeven vordt v/eer.gegeven op bi?;. 14.
15 huishoudingen klitten geen vne»17 gezinnen beschieten over nel!:voe#de
opbrengst daarvan loopt uiteen vn -j - 'j l/gesin/dag.Deze cijfers zijn een
momentopname,v/ant het veebezit fluktueert sterbe,zeker wat de kippen betreft.
Oit aantal zal na de 'Rama lan' z-er g1 slonken zijn,als ze dan tenminste nog
niet door de kippep.est

:;e-torven

zijn.be eiei*en v/orden vaak zelf gegeten o"

op de 'soidc' verkocht om o.a. thee en suiker te k-yanen kopen."et ver:o- en
van eieren is nl een van de naniertjes van de vrouw om zelf aan geldtekorten.
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Tot zover deze korte nchets van de middelen van bestaan»
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4.Materiële situatie.
Konstrukti'e van het huis:
In de wijken die wij bezocht hebben leken de huizen op het eerste gezicht
allemaal hetzelfde.Toch leun je wel degelijk verschillende typen onderschei
den.Als we de muren en het dak apart beschouwen zien we het volgende:
De muren kunnen bestaan uit:a.stenen net wat klei ertussen;de stenen kun
je in de buurt vinden,
b.stenen bepleisterd met leen,of uit
c.stenen bepleisterd met cement.
'De daken kunnen bestaan uit sa.balk en net takken en .stro,
b.balken -iet stro en leen,of uit
c.golfplaten.
Deze 2 onderdelen kun je ntet elkaar korabinex*en,waardoor er allerlei typen
huizen ontstaan.Typen,waarvan we nee;- dan 5 huizen vonden,zijns
muur

aantal huizen
stpr.la stpr.1b totaal

dak

typë a

type a

3

3

6

II

0

11

a

6

-

5

II

b

H

b

3

14

17

II

0

»

c

13

7

20

Zodra de mensen wat

geld hebben gaan ze hun huis verbeteren en ze zien die

verbetering in een verschuiving van a-^c,zowel voor dak als muur.Be vloeren
zijn meestal van leem,een enkele keer van cement (zelfs met een zeer ver
nuftig afvoergootjej),wat een duidelijke verbetering is uit oogpunt van
hygiëne (beter schoon te houden)•Dakgoten en regentonnen ontbreken vrijwel
overal.Deuren zijn niet zeldzaam,hoewel ze allesbehalve tochtvrij zijn.
In vrijwel geen enkel huis is een toilet aanwezig,zelfs een apart vertrekje
voor dit doel (bv. de dierenstal) is uitzonderins.Meestal gaat men gewoon
"ins I?reien!,,wel bij voorkeur 's nachts.
Vanuit de Bosdienst en een Belgische organisatie (Int. Douworde) bestaat het
plan om iets aan verbetering en/of vernieuwing van de huizen te doen.
Uitrusting^

1.Watervoorziening: het water voor ïoniref is afkomstig "tût een bron op
2 km afstand.Het wordt naar de dorpspomp geleid,waar «ie hele dag door
water uitstroomt voor wie het naar cpvangt.Bovendien wordt een de»l van
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het water verder geleid naar d.e boerderij van het 'Office des Terres
Domaniales * en naar enkele hxr sen : »et stromend water.Dit water wordt
gechloreerd.Sr is niet altijd genoeg water en in dat geval sluit men
"beurtelings liet water voor de boerderij en de huizen af,maar nooit de
dorpspomp.I^r is ook een put tussen de wijken "b en d,waar water uit de
oude mijnschachten naar buiten komt;dit water is echter niet gezuiverd.
In onze wijken zijn geen huizen raet stromend water,alleen 1 huis met een
aftakking van de leiding naar de boerderij,die buiten het huis eindigt,
liet water wordt dus gehaald uit de dorpspomp en door de bewoners van
wijk b en d bovendien uit de mijnput (dit water wordt door bijna niemand
als drinkwater gebruikt).De vrouwen halen gewoonlijk niet zelf water,
dat doet de man of meestal de kind1-ren.Vaak draagt rien het in emmers
naar huis (zeer swaar), -Jons b ;eft en een -nel --et tonnetjes of rolt ven
een grote ton over straat.^en vez'b.,-tering in de •-/at^rvoorziening lijkt
ons erg gunstig: het zou positieve gevolgen kunnen hebben voor de
hygiëne en het zou veel werk besparen.
2.Elektriciteit: er is elektriciteit in Touiref,maar niet in een van de
huizen in onze wijken.
3.Verwaraingî in de winter vervormt 'en de huizen zo goed en zo kwaad als
het gaat met de 'canoun' of soms met een primus of grote petroleumlamp.
4.Kookgelegenheid: er zijn 3 mogelijkheden: -hout,
-primus,of
-gas.
De verdeling is ongeveer zo: de helft van de vrouwen kookt op hout,de
andere helft op primus,een enkeling heeft gas.Daarnaast gebruikt elke
vrouw hout voor het bakken van. brood.
Hout kun je kopen of zelf uit het bos halen,Behalve in de zomermaanden
(juni,juli en aug.) mag je 2 dagen in de week dood hout uit het bos halen;
de vrouwen kunnen in die 2 da^n genoeg halen voor het koken.In de
zomermaanden mag er eigenlijk geen hout gehaald worden,raaar de Dosdienst
is niet te streng:.Het hout halen is zeer zwaar werksde vrouwen gaan er
tot 7 hm ver voor en dragen ladingen van 50-80 kg.
Hout is de goedkoopste brandstof ais je het zelf haalt,de duurste als je
het koopt.-las is in het gebruik goedkoper dan de prirus (op petroleum)
maar de eerste aanschaf is vrij duur.
In Touiref is geen bakker,dus elle, gezin Met zijn eigen brood in de
'taboena* of men
't énne p?.atte broden,het 'ghobs tasjine'.
liet koken op hout en de verwarming dmv de 'canoun' is vaak een erg roke
rige toestand (goede schoorst-.-iier: vind je nauwelij':s), aisschien draagt
dit ook bij tot de ziekten va.- de • >.leïahalingswegen,die men vrij veel
ziet (tbc,bronchitis)?

26.
VOEDIIIG VAN ZUIGELINGEïï Elf KLSIIS KIHIEKBN.
Gelukkig beschouwen de vrouwen in onze wijken eensgezind de moedermelk
als de beste voeding voor de zuigeling.Pas als de borstvoeding problemen
geeft gaat men andere wegen zoeken en doet soms de fles zijn intrede,
Wanneer £eeft men de_eerste_ bijvoeding?
Hier is duidelijk een verandering waar te nemen tov. vroeger,nl dat ver
eerder gaat bijvoeden."7e kregen de volgende antwoorden:
leeftijd
in rand

s<4

norm»omst»

2

bijz.omst.

6

totaal

8

5 en 6

7 en 8 9 en 10 11 en 12 >16

2

9

2

5

1

5

10

2

5

1

^4 ;andi Als men al op deze leeftijd iets anders geeft dan alleen de borst,
is er meestal iets aan de hand.ïn 5 gevallen waren de moeders in
slechte konditie,(1 geval van tbc )»waardoor se weinig melk hadden
(die ze zelf bovendien vaak te licht vonden) en daardoor waren de
kinderen mager en sons ziek.Gebrek aan hygiëne speelt hierbij
ook een rol.In 1 geval had de moeder vanaf de geboorte van haar
kind helemaal geen me11;.
5 en 6 mndj Ook dit is in de ogen van de vrouwen nog vrij vroeg om met
bijvoeding te beginnen.Als "bijzondere omstandigheid" zagen
we hier o.a. dat de vrouw zwanger was geworden en daarom 'Tilde
gaan spenen.
7 en S mnd: Bit lijkt op het ogenblik een vrij normale leeftijd om net
bijvoeding te beginnen.Redenen die men hiervoor opgeeft,zijn bvï
het kind wordt groter,de raelk is niet neer voldoende,het kind
begint self te grijpen,liet ene "bijzondere geval, hier is een
vrouw die eerder dan ze gewend was (12 mnd) net bijvoeding
begon,omdat ze zelf weinig melk had en haar kind mager was.
9 t/m 12 m T'îen aanzienlijk aantil vrouwen gaat pas op deze leeftijd bijvoeden» Redenen die we vonden: de melk raakt op,of: liet is niet
goed als het kind te vroeg teveel eet,want dan blijft het klein
en dilc.

27.
Wat £eeft_ men als §jieciale_bljvoeding?
Onze indruk is dat men zelden iets speciaals als bijvoeding voor het kind
klaarmaakt,naar dat men gewoon probeert of het kind wil eten van wat in
huis voorhanden is (ook broertjes en zusjes of de vader beginnen hier vaak
mee),of iets kant en klaar voor het kind koopt.
Als er geen bijzondere omstandigheden zijn (zoals ziekte van het kind of
gebrek aan melk bij de moeder) begint men in de regel met biscuitjes (al
dan niet vermengd met water en suiker),gevolgd door brood.!Ten denkt dat
biscuitjes licht verteerbaar zijn en lekker zoet en dus erg .geschikt als
eerste bijvoeding.Ook begint men vaak met geconcentreerde melk uit blik
(naast de borstvoeding) of koemelk/geitemelk;of men zegt dat men dit graag
zou doen,maar geen geld heeft voor geconcentreerde melk en niet aan verse
melk kan komen,(koemelk wordt zelden verkocht in "ouiref;alleen als men
zelf koeien of geiten heeft of de buren hebben ze,beschikt nen over raelkprodukten).Melkpoeder wordt niet gegeven in normale omstandigheden,daarbij
speelt waarschijnlijk ook een rol dat het niet verkrijgbaar is in het dorp.
De houding van de vrouwen tov melk voor hun kinderen lijkt dus gunstig.
Kr zijn echter vrouwen die geloven dat hun kind ziek wordt als ze tegelijk
met de moedermelk nog andere melk (koe"ïelk,geconcentreerde melk) geven
("de melk mengen").
Andere dingen die men de kinderen vaak geeft naast borstvoeding,zijn snoep,
dadels,fruit,•icouskous*(net melk of met olie en suiker)»aardappels en
eieren (enkele vrouwen zeggen dat een kind geen eieren mag hebben voor het
kan praten,anders leert het nooit goed praten;maar we hebben niet de indruk
dat dit een rotsvaste overtuiging is).Het valt op dat groenten bijna nooit
genoemd wordenjmisscliien ondat groenten,op de normale manier bereid,vaal:
te pikant zijn om aan een kind te geven.Zo gaat een kind langzamerhand de
normale dingen eten,behalve de pikante.
Soms zijn er speciale omstandigheden,zoalsÏ
-het kind groeit niet goed,blijft mager,heeft diarree;de moeder heeft niet
genoeg melk.Vooral bij latere kinderen (6e bevalling en later) zien we
deze samenhangende faktoren,
-de moeder is voortijdig opnieuw zwanger.
In deze gevallen zie je grote onzekerheid bij de moeder,ze weet niet aan
wie ze moet vragen wat ze moet doen,de buren vreten het ook niet.Dus gaat
ze een beetje experimenteren,waarbij soms ook de nan invloed heeft met wat
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hij weet van kinderverzorging én omdat hij de boodschappen doet.
Andere informatiekanalen zijn de apotheek (die melkpoeder verkoopt) en in
ernstiger gevallen de arts.
Wat do9.t_men_zo_al_ in_deze_ ^evallen^
I5en gaat gewoonlijk door met "borstvoeding (tenzij de vrouw zwanger is en
daarom zo snel mogelijk val spenen)»daarnaast probeert men bijvoeding te
geven zodat het kind meer binnenkrijgt."en probeert bv of het kind de gewone
bijvoeding (biscuitjes,koemelk,geconcentreerde melk) ml nemen,maar nu dus
op jongere leeftijd dan men er in normale gevallen mee zou zijn begonnen.
Of men probeert bijvoeding te geven met de fles: we zijn in totaal
5 vrouwen tegengekomen die de fles gebruikten of hadden gebruikt,alle 5
vielen onder de "bijzondere omstandigheden".
De leeftijden van de betrokken kinderen bij het begin van de flesvoeding:
4 mnd

: 3 kinderen,

5-6 mnd : 1 kind,en
7-8 mnd : 1 kind.
Bijvoedingen die men zo (vaak na elkaar,al dan niet met de fles) probeert,
zijn bv Oerelac,melkpoeder'dra'(= sorghum-meel).Als een kind diarree
krijgt,houdt nen vaak op met de bijvoeding die men op dat moment geeft
en krijgt het kind alleen nog de borst.
Wacneer eet het kind_mee_met_de_rest_van_de familie?
De periode waarin het kind borstvoeding ên speciale bijvoeding krijgt is
gewoonlijk vrij kort (in de meeste gevallen niet langer dan J maanden,
vaak zelfs minder dan een maand),dan begint men het kind te geven wat de
rest van de familie eet.Hoelang het kind nodig heeft voor het normaal met
de familie mee-eet,varieert nogal bij de verschillende moeders, (van 2 mnd
tot 2 jaar),maar velen schatten het or

jaar.

De leeftijden waarop de kinderen net de familie mee-eten worden dan:
leefti.id
aantal kinderen,
van wie bekend

12 n - 1--V .Ir
7

1y ,jr - 2 .Ir
7

2 - 24- ,jr

y,2l ,jr

14

Spenen^
De leeftijd waarop men speent s meer dan de helft van de kinderen werd ge
speend tussen de 1 en 2 jaar,en ongeveer 1/3 na 2 jaar.Verreweg het groots
gedeelte van de kinderen was toen al begonnen net de farnilie nee te eten,
enkele kinderen besonnen daar pas mee toen de moeder« ring spenen.
De reden die men opgeeft om te spenen is meestal dat de vrouw weer in
verwachting is.Sen enkele vrouw geeft fils reden dat de nelk opraakt.
Methoden van spenen: er zijn 3 typen te onderscheiden,nl
-een toegeeflijke (het kind iets lekkers geven als het de borst ml hebben
bv snoep,koemelk),
-een afwerende (het kind slaan,of 'harissa' op de borst sneren),en
-de methoden van de •medeb*: als een moeder hierom vraagt,neemt de •medeb*
een ei en schrijft daar enkele moorden uit de Koran op.Dit ei moet de
moeder dan een nacht in het "wvk-«r laten staan en de volgende «'.ag koken

en aan het kind g3 ven.Daarna vraagt hot kind niet neer ora de borst (?').
'Of de 'medeb' schiljft enkele woorden uit de Koran op een papiertje en
dan hangt men dit om de hals van het kind,aan een touwtje.Ook dan vergeet
het kind de borst(hoopt men).

Alle 3 de methoden worden ongeveer even vaak gebruikt,en alle kombinaties
zijn mogelijk.Hoe lang het spenen duurt is wisselend,de vrouwen die naar

de 'medeb' gaan of •harissa' gebruiken zijn iets meer geneigd te zeggen
dat het binnen een week lukt dan de andere vrouwen.

Enkele beelden van Touiref

1a. Gezicht op het winkelge
deelte,de 'souk*.

1b. Marktdag in Touiref:
zicht op het "parkeer
terrein",waar de ezels
geduldig staan te wachten.

1c. De "pomp" in het dorps
hier stroomt kontinu water
(gechloreerd) uit een buis.
Het water komt uit een bron
2 km verderop.

1d. De "dispensaire",
het centrum van de
gezondheidszorg in
Touiref.

3nkele typen 'gourbi's' in
Touiref
2a. 'gourbi * met muren van gesta
pelde stenen en dak van balken,
takken en stro»Dit is de van de
weg afgekeerde kant van het huis.
Men ziet de ingang naar de binnen
plaats,met rechts daarvan de
'taboena',links de houtvoorraad.

2b. Bij deze 'gourbi* heeft men
de muren van het woongedeelte
(= het rechtergedeelte op de foto)
bepleisterd met leem.Ook het dak,
van takken en stro,is met leem
bedekt»

2c0 Deze foto laat de naar de weg
toegekeerde kant van een *gourbi'
ziens i0h.a0 bestaat deze zijde
uit een blinde rauur.

2d» Dit is de binnenplaats van de
'gourbi' van foto 2c.

3.

Werkzaamheden in de huishouding
3a. Het reinigen van de tarwe,voor het
malenskaf,steent jes,e.d<, worden gescheiden
van de tarwekorrels.

3b. Koffie klaarmaken voor
onverwachte gasten: hier gaat het
in een pannetje boven de primus.

3c. 'Konskous'bereidingïnen ziet de grote
metalen hak,waarin zich het meel bevindt.
Er ligt een zeef in,die ook bij de
bereiding gebruikt wordt»

3d„ Wolbeweiking:
Kleden en dekens worden in deze
streek geknoopt , en geweven op
vertikaal staande weefgetouwen.
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Tarwobewerking schematisch weergegevens
-we gaan uit van de tarwe zoals men hem koopt,
-hieruit moeten de steentjes en andere ongerechtigheden gehaald worden,
-daarna wordt de tarwe gewassen,
-naar do molen gebracht,
-waar hij gemalen wordt.(vroeger deed men dit zelf tussen 2 stenen).
-hierna wordt het meel thuis met verschillende zeven tot verschillende fraktics
gezeefd.Sij 1 keer zeven scheidt mon in 3 fraktics;
dón fijne fraktie die door de zeef valt,
ôôn grovere fraktie die op do zoef tegen de buitnkant aan blijft liggen,
en één grove fraktic die op de zeof in het midden blijft liggen.Doze laatste
fraktie schept men met de handen af,zodat de 3 frakties gescheiden zijn.
De splitsing van de frakties boven op de zeef wordt veroorzaakt door een speciale
manier van draaien tijdens hot zeven.
Hoeveel verschillende soorten meel mon uit de tarwe haalt is por huishouding ver
schillend.Wel

is hot zo dat fijn,wit meel meer status heeft dan grof,bruin meel.

Hot maken van 'kouskous' en 'mhamz'.
Zoals reeds eerder vermeld wordt er tegenwoordig in de meeste gezinnen een
jaarvoorraad 'kouskous1 en 'mhamz' aangelegd,dwz. dat er 1 maal por jaar gedu
rende + 3 dagen 'kouskous' en 'mhamz' gemaakt wordt.
.Ms het mogelijk is trekt de vrouw des huizes zich in deze dagen terug van haar
normale huishoudelijke taken en draagt doze bv. geheel over aan een dochter.
Als binnen do huishouding to weinig arbeid beschikbaar is,komen vrouwelijke
familieleden of buren helpen met het 'kouskous* CÏ; 'mhamz' maken.Hot is zwaar w
work en men vindt dan ook dat raen in die de. ,.ui goed moet eten.Hiervoor zorgt do
huishouding waar men werkt en men eet dan de nieuwgemaakte 'kouskous1 of 'mhamz'.
Do vrouwen vinden hot bovendien een feestelijke gebeurtenis,er wordt tijdens
het werk veel gelachen en gepraat.
De bereidingswijze komt in hot kort hierop neer?
Hen zit op de grond met oen grote metalen schaal tussen de bene,waarin zich oen
grote hoeveelheid tamelijk grof meel bevindt.Hieraan wordt oen beetje fijn meel
toegevoegd,waarna beide meelsoorten set do handen gemengd worden;er wordt ook

oen bekertje water toogevoogd,waardoor klontcring ontstaat.Doze klontjes worden
door een zeef gewreven en dit wordt enkele keren herhaald met steeds fijnere
zeven.
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Tenslotte houdt mon van de grote hoeveelheid meel waarmee men begonnen is op
de zeef een kleine hoeveelheid moelbolletje van de goede grootte over.Dit is
de 'kouskous' of 'mhamz' ('kouskous1 bestaat uit kleinere bolletjes dan 'mhamz').
Bij het overige meel in de schaal v/ordt weer wat meel toegevoegd (grof en fijn)
en de bewerking herhaalt zich.
Met do zo gemaakte 'kouskous' en 'mhamz' kan men twee dingen doen;
1.op een grote kouskouspan de kouskous/mhams voorstomen.QLt duurt + 30 min.
De kouskous/mhamz is dan al gaar.Hierna wordt hot in de zon gedroogd.
Bij do bereiding van de maaltijd hoeft men deze kouskous/mhamz slechts 1 keer
te wellen,waarna hot op de kouskouspan in 5 - 10 min. warm gestoomd wordt.
2.of alleen in de zon drogen.Dit doet men meestal als men geen brandstof (hout)
hooft.Het nadeel is dat do bereidingswijze van do maaltijd ingewikkelder
wordts ipv. 1 keer stomen moet men dit 3-4 koer doen,doordat do kouskous/
mhamz gaar moet stomen.
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Deze bemerking is op te delen in een aantal fasens
1 eIIet wassen van de wol.Dit is erg" zwaar werk.De vrouwen nemen meestal hun

wol mee naar een bron of een put om aldaar te wassen«,
2»Het drogen van de wol.In plukken wordt de wol buiten over een waslijn
gehangen.
3.Gewassen wol gaat in elkaar zitten«De volgende fase is dan ook de wol weer
uit elkaar te trekken.Hierbij worden meteen ongerechtigheden zoals distels
en uitwerpselen van het schaap verwijderd»Dit is een karwei dat door de hele
familie gedaan kan worden.
4»Wa deze ontrafeling wordt de wol 3^ over een hekel gehaald (d.i. een grote
plank met aan één eind grote loodrecht erop staande ijzeren tanden).Op deze
manier wordt de wol nog verder uit elkaar gerafeld*
5.Hierna wordt de wol gekaard;dit kun je vergelijken raet kammen.Het gebeurt met
twee kaarden (dat zijn een soort grote borstels),die in tegenovergestelde rich
ting over elkaar gehaald worden,terwijl de wol zich ertussen bevindt.Zo
ontstaan er plukjes gekamde wol die tot rolletjes dubbelgevouwen worden.
6.Van deze rolletjes worden draden gesponnen rabv een spintol.
Deze bewerking is zeer tijd- en energierovend.De oorzaak hiervan is o.a. dat
men de wol eerst wast.'/aarom men dit doet (itt ïïederland,waar men de vette,
vuile wol meteen mbv een spinnewiel spint) weten we niet.JtLsschien is de wol
te vet en vuil om meteen gesponnen te worden.
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Hen kent verschillende soorten brood.Hieronder zullen er aon aantal met hun
bereidingswijze besproken worden.
-'ghobs tabouna's men neemt meel,wat zout en gist in een metalen of houten schaal.
Hieraan voegt men in kleine beetjes lauw water toe (niet te heet anders gaat de
gist dood).?Tot de handen wordt hot deeg + 20 min. lang gekneod,waarna het onder
oen deken of doek weggezet wordt om te rijzen.Ka 1 uur kneedt men het nog eens
flink,waarna men van het deeg een aantal platte rondo broden maakt van een
duimbreedte dik.Deze worden ook weer oven toegedekt weggezet.
Ondertussen stookt men de 'tabouna' mot veel hout goed heet./ils het hout
opgebrand is worden de stukjes met eon stok naar hot raidden geduwd en veogt men
de hete wand van hot oventje oven schoon.De platte broden worden natgemaakt en
tegen de binnenwand aangeplakt.Er kunnen verscheidene broden in 1 koer in de '
'tabouna',variörend van 7-12 stules »dit hangt af van de grote van hot oventje.
Vlak voordat de broden van do wand los laten worden zo er af gepalet en
omgekeerd op de bodem tegen do wand aangezettot zo aan boido kanton bruin zijn.
Op deze manier brood bakkon gaat vrij snol,afgezien van de langdurige voorberei
ding wat het docgmakon betreft.Het is wel warm werk,want do vrouw hangt voortdu
rend met haar hoofd boven hot oventje en gaat mot haar hand erin.
-'ghobs tas^i*10'(act als variant 'ghobs mbassos' waarbij mon boter aan hot doeg
toevoegt).Dit brood bovat dezelfde ingrediënten als 'ghobs tabouna',mot uitzon
dering van de gist.Doordat men ge«-?n gist toevoegt gaat de bereiding van het deeg
sneller.Men bakt dit brood in een aardewerken schaal,de 'tazjine',op oen open
houtvuur.Telkens palet men van do deegbal eon stukje,dat men mot meestal veel
olie vermengt en daarna platslaat met do handen,dubbel vouwt (d.i. het principe
van bladerdeeg) en vervolgens wosr platslaat.Hierna legt men het in de hete pan,
waarna het af on toe omgedraaid wordt mot do vingers.Op deze manier duurt hot
broodbakkon veel langer,omdat er elke koor maar éôn brood in de pan kan.Een
voordeel is dat hot deeg sneller klaar is.
Ook 'ghobs tazjino' bakken is oen warme aangelegenheid omdat men lang vlak naast
een open vuur zit en mon do hoto brodon in oon nog hetero pan met do vingers
omdraait.
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In Touireuf bestaan 4 vormen van. gratis distributie van voedsel en kleren:
1.kinderen van 3 - 7 jr uit arme gezinnen,Dit is een programma van de
üHSSCO,die ook alle grondstoffen levert.Het loopt sinds 1969.

De 'cheich' van Touireuf bepaalt welke kinderen in aan merking komen,
op het moment van ons onderzoek ging het om 371 kinderen.
Deze kinderen konden elke morgen een ontbijt komen halen in een
gebouwtje op de 'souk',behalve op zon- en feestdagen.
Dit ontbijt bestaat uit een kom pap of xaelk en 1/6 brood per kind.De
pap wordt bereid van'GbK-instantanê1 (Corn-Soya-Ialk) en andere ingre
diënten,in de volgende verhouding:
12,5 1 water

3,5 icg cyM
0,7 kg suiker
1

1 olie

Fen gebruikt 4" zak meel (=22,5 kg) per dag.De C3M wordt aan gevoerd van
uit kef,en wordt afgewisseld met melkpoedersDan bereidt men een tijdlang
melk ipv. pap,waarbij men 14 kg rielkpoeder per dag gebruikt.
Het brood wordt in een naburig dorp (ITebeur) gebakken en elke avond met
de bus naar Touireuf gebrachtjraen heeft 60 broden per dag nodig.
Sr zijn 3 wensen werkzaam bij deze uitdeling? 1 man voor de bereiding
en uitdeling,1 voor de administratie en 1 om de spullen uit Kef te halen.
2«schooUcinderen uit arme gezinnen.
Aan dit programma namen 320 kinderen van de lagere school van Touireuf
deel..Deze kregen allemaal's morgens melk,terwijl om 12 uur een warme
maaltijd werd verstrekt aan 240 kinderen,en een koude aan 80.De armste
kinderen kregen de warme maaltijd,dit ter beoordeling van de direkteur
van de school.
Bij de warme maaltijd werd groente en fruit gegeven,die gekocht werden
bij een groenteman in het dorp,Deze leverde in 1 weel: bv.334 kg,waarvan
30 kg aardappelen
6 kg uien
30 kg worteltjes

15 kg pois-chiches
120 kg sinaasappels,
en verder peterselie e.d.

30 kg knollen
Dit zou dan neerkomen op + 230 g groente en fruitAind,maaltijd.

îr wordt ook

2x in de week vlees "bij geseten,in totaal 18 leg/week,dwz.

+ 75 s/kind,weel;.
De koude maaltijd bestaat uit brood,melk en olie.
De direkteur van de school beslist over de inkopen,er zijn 2 mannen die
koken.Tijdens ons onderzoek was het zomervakantie en we hebben deze uit
deling dan ook niet in werking „.ezien,
3.Jensen die niet in staat zijn te werken doordat ze oud of ziek zijn.
De 'cheich' bepaalt weer wie hiervoor in aan merking komen.In de tijd
van ons onderzoek waren dat 189 mensen in de distrikten Touireuf en
' ellella,minder dan 20 hiervan wonen in het dorp Touireuf.
Van november tot mei wordt elke maand aan deze mensen uitgedeeld:
10-15 kg meel/gezin
2 -

4 1

olie/gezin

5 kg melkpoeder/gezinslid,
.'e hebben zelf niet kunnen nagaan of deze uitdelingen inderdaad
(regelmatig) plaatsvonden,
4.Onder "armen" (in de praktijk iedereen die komt,volgens de 'cheich')
wordt 3x per jaar,ter gelegenheid van een feest,voedsel en kleren ver
deeld.De laatste keer is bv. 1000 kg meel + 200 1 olie + 100 kg suiker
+ 4 balen kleren verdeeld onder 200 mensen.
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GEGEVENS H3R GEZHT
gezin inkomen
(.DT/m)

aantal
c.e.

. meelkons«,
gezinsl.
(kg/m)

exxital

gekochte
aieelpr.
(kg/m)

olie thee aantal
(l/ia)(kg/m)theedr,

1a

40-50

5,9

8

145,5

5

15

0,5

2

3a

40-50

3,8

5

42,8

4

15

0,75

3

5a

20-30

4,9

7

66,6

2

6

0,6

3

6a

10-20

2,9

4

51

0

2

1,0

2

7a

20-30

4,6

0,4

2

8a

10-20

2,8

4

39,8

1

3

0,4

1

11a

40-50

3,1

4

56,8

8

4

1,0

4

14a

20-30

2,4

0,8

2

15a

20-30

2,3

3

58

4

4

0,4

2

17a

50-60

3,9

5

66

5

10

0,8

2

27a

10-20

2,5

4

39

4

6

2b

50-60

7

108,3

4

15

1,5

2

5b

10-20

5,2

10b

10-20

4,9

7

109

2

5

0,4

1

11b

3O-4O

4,7

8

84,7

3

7,5

1,0

3

12b

4O-5O

5,9

8

110,5

3

10

1,2

3

13b

2O-3O

3,6

5

54,5

5

12

1,6

2

15b

5O-6O

6,4

1,0

4

17b

5O-6O

7,7

9

124,8

12

16

1,6

5

18b

10-20

2,8

5

36,3

-

4

0,4

3

19b

5O-6O

7,2

11

122,7

8

10

1,6

4

24b

3O-4O

3,3

5

35,5

4

6

0,4

1

26b

3O-4O

1,3

2

25

4

4

0,2

1

27b

2O-3O

5,9

7

121,3

10

8

0,8

4

10

(een open plaats "betekent dat het betreffende gegeven niet aanwezig is;dat
gezin is dan niet betrokken in de verwerking van het betreffende voedings
middel.
een - betekent een waarde nul.
gegevens waarbij staat: /m zijn opgegeven ger maand.
voor de definitie van c.e.= consumptie-eenheid zie bijl. II.3„3.1.c.)
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GEGEVENS PER GEZIN,vervolg.
gezin

koffie
(kg/m)

uitgaven ^groent|- groente-^
specerijen kons.
uitgaven
(D'-e/m)
(kg/m)
(DT/m)

vlees
(kg/m)

kip
(st./m)

eieren
(st/m)

1a

0,3 •

2,69

35,9

3,97

5

2

5

3a

1

4,40

26

2,24

4

-

16

5a

0,5

5

-

+

6a

-

16

1,44

0,5

-

-

7a

0,4

38,75

1,69

3

-

6

0,80

12

0,77

-

-

-

8a
11a

0,5

2,11

24

2,28

4

1

-

14a

0,125

1,30

24

1,88

1

-

-

15a

0,25

2,53

24

2,64

1,5

-

3

17a

0,5

3,50

24,75

2,67

2

3

14

16

1,42

0,5

_

-

6

-

-

0

-

9

27a
2b

0,5

5b
10b

-

23

2,68

-

-

32?

11b

-

23

2,42

6

-

-

12b

0,5

37

3,73

2

-

-

13b

-

26,7

2,86

1

1

8

15b

0,25

34

3,54

6

4

+

17b

0,5

49,5

5,25

7,5

3

3

18b

-

20

1,52

3

-

-

19b

1

3,42

50,5

4,98

4

-

12

24b

0,5

2,53

26

2,48

6

+

48

26b

0,125

18

1,94

4

3

+

27b

0,25

26

2,60

6

1

48

1

2,19

3,83

tomatenpuree,'harissa'»paprikapoeder en zwarte peper.

2

aardappelen,uien,tomaten,pepers,courgettes en komkommers.
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ANALYSE K0NSUI-OT3E—ONDERZOEK

We hebben onderzocht of er verbanden bestaan tussen de konsumptie van de
verschillende voedingsmiddelen,de wijze van verwerving van die middelen,
het inkomen en de gezinssamenstelling:
-voor de konsumptie van de verschillende voedingsmiddelen gebruiken we de cij
fers van de bestedingsonderzoeken (gekorrigeerd mbv. de maaltijdonderzoeken
voor de 12 gezinnen die aan beide onderzoeken hebben deelgenomen),
-voor het inkomen is de indeling gebruikt van bijl, Iï.3.3.1.b.(zie ook p.l6).
Om de analyse eenvoudig te houden is het onderscheid "vast"-"wisselend" infe
komen vervallen,er is dus alleen gewerkt met de hoogte van het inkomen.
Het is zeker dat dit de resultaten enigszins vertekent,bv:
gezin 8a,dat een -wisselend inkomen heeft,bespaart op de huidige bestedingen
om te kunnen investeren in tarwe voor de rest van het jaar.
-voor de gezinssamenstelling hebben we o.a. gewerkt met "consumptie-eenheden"
(c.e.),als maat voor de verschillende behoeften van de gezinsleden.Het bleek
niet mogelijk in de literatuur een exakte omschrijving hiervan te vinden
(misschien staat zo'n omschrijving echter in Gopalan et al,,1971).Daarom
hebben we zelf een exakte omschrijving opgesteld,naar analogie van een metho
de in de FAO Manual on household food consumption surveys,19^7

;

op basis van de kalorische behoeften van de verschillende kategorieën,zoals
die staan vermeld in de ITed, Voedingsiaiddelentabel,hebben we de volgende ver
deelsleutel opgesteld;
zuigelingen (dwz.die niets anders dan borstmelk krijgen): 0
kinderen tot 7 jr:

0,5

kinderen 7 tot 13 jr:

0,8

jongens en mannen ouder dan 12 jr:

1.

meisjes en vrouwen

0,8

„

„

12 jr:

zogende vrouwen:

1

Deze "c.e." is dus een relatieve maat voor de kalorische behoefte,maar
daarnaast hadden -,/e de indruk dat de c.e. de verdeling benadert van som
mige voedingsmiddelen in het Tunesische gezin,met name van de kalorieënleverende voedingsmiddelen en de daarbij horende bijgerechten.Om deze reden
hebben we bij daarvoor in aanmerking komende voedinsmiddelen onderzocht of
er verband is tussen aantal c.e. en konsumptie,e.d.(zie het vervolg over de
verschillende voedingsmiddelen).
Het bleek al spoedig dat het ook nuttig was de korrelatie te bepalen
tussen inkomen en aantal c.e.
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Voor het berekenen van de korrelaties is ge'oruilc gemaakt v&n de rangkorrelatietoets van Spearman (aie o0a. Van den Endo,1971).

Resultaten van de analyse;
0.Korrelatie inkomen - aantal c.e.(berekend over de ge zinnen die betrokken
waren bij de analyse van de meelkcnetUBptie,zie bijl. II.3»3.1
r

).

0.62

=

s2

(d =504»5

toetsingsgrootheid T voor aantallen groter dan 12 =3»36

dus

een sign.positieve korrelatie voor gt=0,005*). (Van den ]3ndc,1971)
Of dit een kausaal verband is,kunnen we niet zeggen.Dit is mogelijk in
die zin dat een gezin,naarmate het groter is,kans ziet zijn inkomen ook
te verhogen.
De korrelatie bemoeilijkt wel de analyse, doordat het nu vaal: onmogelijk is
vast te stellen of inkomen dan wel aantal c.e, verklarende variabele is
voor de lconsumptie.Bij enkele voedingsmiddelen wordt hier nader op ingegaan.
1.TAKTE en/of KESLt
De lconsumptie is omgerekend naar meelkonsumptie/maand,mbv. een omrekeningsfaktor zoals die ons door de mensen zelf is verteld?100 kg tarwe levert
80 kg meel (50 kg "blank" en 30 kg "zwart" meel).
Bepaald zijn (alle variabelen zijn gemeten per gezin);
-meelkonsumptie - aantal c.e.; r = 0,88
2
^
(d =164
T=7>73
dus sign.pos.korr. voor.g=0,005)
-meelkonsumptie - aantal gezinsleden? r = 0.82

2

(d =243

T=6,02

s

dus sign.pos.korr. voor g^=0,005)

-meelkonsumptie - inkomens r = 0,49
2
®
(d =679
T=2,38
dus sign.pos.korr. voor g*=0,025)
Interpretatie:
Aantal c.e. en aantal gezinsleden verklaren vrijwel evenveel van de variantie in de meelkonsumptie en er is dus niet veel reden onderscheid te maken
tussen deze twee variabelen als het gaat om de meelkonsumptie.
Het aantal konsumptie-eenheden verklaart meer dan het inkomen.
Er zijn nu 3 mogelijkhedens
a.er is sprake van kausale verbanden volgens:
inkomen
aantal c.e."
meelkonsumptie
(een zg."spurious relationship" tussen meelkonsumptie en inkomen,zie
Van den ISndc,1971).
*

de letter g wordt hier gebruikt als symbool voor "onbetrouwbaarheidsdrempel".
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b.er is sprake van een kausaal verband aantal c.e. - «œelk&nswptie en een
toevallig verband aantal cce. - inkomen in deze stekproef,en daarmee
tussen inkomen en meelkonsumptie.
Dwz, het aantal c.e. bepaalt de meelkonsumptie.
c.er is sprake van 2 kausale verbanden}ni„ s
inkomen - meelkonsumptie
aantal c.e. - meelkonsumptie,
dwz. de meelkonsumptie wordt bepaald door en aantal c.e, en inkomen.
Mogelijkheid a. en c. zijn in principe van elkaar te onderscheiden door na te
gaan of het verband tussen inkomen en meelkonsumptie blijft bestaan binnen de
verschillende kategorieën van aantal c.e,Dit blijkt echter niet na te gaan,
doordat de aantallen hiervoor te klein zijn,
vie kunnen dus alleen onze subjektieve konklusie gevensnl. dat het meelgebruik
grotendeels wordt bepaald door de behoefte van de gezinsleden (en dus het aan
tal c.e.) en slechts in geringe mate door het inkomen.
2, GEKOCHTE HKSLMOimTM.
Berekeningen?
-inkomen - konsumptie van gekochte meelprodukten: r = 0.65
2
®
(d =459
T=3,68
dus sign.pos.korr. voor g=0,005)
-aantal c.e. - konsumptie van gekochte meelproduktens r = 0.42
2
®
(d =770
T=1,97
dus sign.pos.korr, voor g*=0,025).
Interpretatie s
De konsumptie van gekochte meelprodukten lijkt in belangrijker mate
bepaald te worden door het inkomen dan door het aantal c.e. in een gezin,
3.OLIE
Berekeningen?
-inkomen - oliekonsumpties r =0.72
2
^
(d =377
T=4»36
dus sign.pos.korr, voor g=0,005)
-aantal c.e. — oliekonsumptiet r =0.75
2
s
(d =327»5
T=4f87
dus sign.pos.korr, voor g=0,005)»
Interpretatie Î
de oliekonsumptie wordt bepaald zowel door het inkomen als door het aantal c.e»

- 133 4.a.THEE
Berekeningenî
-inkomen - theekonsuniptie: r =0.55
?
(d =793,5
T=2,96
dus sign.pos.korr. voor §=0,005)
-aantal c.e. - theekonsumpties r = 0.59
p
®
(d =734
ï=3,23
dus sign.pos.korr. voor g*=0,005)
-aantal theedrinkers — theekonsumptie: r = 0.71
2
^
(d =518
ï=4,48
dus sign® pos*korr. voor g*=0f005)
(aantal theedrinkers = het aantal mensen in het gezin dat regelmatig
thee drinkt;dit was ons door de gesprekken bekend).

Interpretaties
Het theegebruik wordt het beste verklaard door het aantal theedrinkers
in een gezin.Om na te gaan of het verband tussen inkomen — tho ekonsumptie
misschien "spurious" is,is dit verband bepaald binnen twee kategorieën van
de variabele "aantal theedrinkers",maar ook hier is door de kleine aantallen
geen zinnige uitspraak te doen.
b.K0F?I3
Berekeningen:
-inkomen - koffiekonsumpties r = 0,74
2
^
(d =452,5
ï=4,99
dus sign.pos.korr. voor g=0,005)
-aantal c.e. - koffiekonsumptie; r = 0,46
P
s
(d =960
1=2,30
dus sign.pos.korr, voor gs=0,025)

Interpretatie:
De koffiekonsumptie wordt meer bepaald door het inkomen dan door het aantal
c.e.
5.SrECBRLTEIv
Tomatenpuree,'harissa'»paprikapoeder en zwarte peper zijn gebruikt voor de
analyse,daar dit de belangrijkste specerijen zijn.
Berekeningen:
-inkomen - uitgaven aan specerijen: r = 0,78

2

(d =47,5

s

dus sign.pos.korr. voor g=0,005)

-aantal c.e. — uitgaven aan specerijen: r = 0,71

2

(d =64,5

s

dus sign.pos.korr. voor g»0,025)

Interpretatie:
De uitgaven aan specerijen worden zowel door het inkomen als door het aantal
c.e. bepaald.
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6,GROENTEN
Voor de analyse zijn die groenten gebruikt die ten tijde van ons onderzoek
op de markt waren:aardappelen,uien,tomate£,pepers,courgettes en komkommers.
Knoflook,peterselie e.d zijn niet opgenomen omdat ze ons tijdens het onderzoek
minder belangrijk schenen en daardoor onze gegevens erover te summier zijn.
De peulvruchten zijn ook niet opgenomen,tuinbonen en doperwten waren nl. niet
op de markt.Pois-chich.es hadden beter wel opgenomen kunnen worden in de analyse,
maar waarschijnlijk zou het resultaat er niet veel door veranderen.
Berekeningen?
-inkomen — groentekonsumptie (gerncht)s r = 0,70.

2

(d =457

T=4,31

s

dus sign.pos, korr. voor g*=0,005)

- inkomen - uitgaven aan groenten? r = 0,70

2

(d =454

T=4,34

s

dus sign.pos.lcorr. voor g=0,005)

-aantal c.e. - groentekonsumptie (gewicht): r =0.75

2

(d =386»5

T=4,93

s

dus sign.posckorr. voor g*=0,005)

-aantalc.e. - uitgaven aan groenten;

2

(d =390,5

T=4,97

dus sign0 pos. korr. voor g!=0,005)

Interpretaties
Omdat bij de groenten ook andere bronnen dan kopen een rol spelen,is gewerkt
met enerzijds uitgaven aan groenten als variabele,anderzijds de totaalkonsumptie van groenten,uitgedrukt in het gewicht,als variabele.Het blijkt echter dat
beide variabelen dezelfde korrelaties opleveren,wat erop wijst dat deze twee
variabelen identiek zijn.Bit komt gedeeltelijk doordat onze gegevens niet al
tijd duidelijk maken of gezinnen op het moment van onderzoek hun groenten uit
eigen tuin betrokken en we in dat geval aangenomen hebben dat ze kochten.Faar
het wijst er toch ook op dat de rol van andere bronnen dan kopen betrekkelijk
gering is.

y\
De sterke korrelatie tussen uitgaven aan groenten en kósumptie (naar gewicht)

is alleen mogelijk doordat de prijzen van de verschillende groenten elkaar
weinig ontlopen.
Deze samenhang maakt het onmogelijk te konkluderen of Gewicht of Kosten van
de groenten in een gezin de doorslag geven als het gaat om de vraag hoeveel
groente er gegeten wordts
als de hypothese•"men koopt in voor een bepaald bedrag.waarvan de hoogte afhangt
van het inkomen op dat moment',1 juist is,dan. verwacht je een sterke korrelatie
tussen -uitgaven aan groenten en inkomen.(r

S

blijkt 0,70).

Maar als de hypothese:"men koopt zoveel groenten als het gezin,afhankelijk
van zijn samenstelling,nodig heeft" juist is,dan verwacht je een sterke
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(r blijkt 0,75)»
S
Op grond van deze analyse is geen duidelijke uitspraak mogelijk,

7.VLEES
Berekeningen!
-vleeskonsumptie - inkomen: r = 0,70

2

(d =690,8

T=4,60

s

dus sign.pos.korr. voor gs=0,005)

«vleeskonsumptie - aantal c.e.s r = 0.51
s
2
(d =1138,5
T=2,75
dus sign.pos. korr. voor g=0,01)
Interpretatie s
De vleeskonsumptie wordt vooral bepaald door het inkomen.
8.EIEREN
Berekening?
het verband tussen inkomen en eierkonsumpties
eierkons.

inkomen
laag(^ 30û/m)

»
hoog(>30D/in) j

laag
G< 3/mnd)

4

10

hoog
(>3/mnd)

8

I 14

12

Î 24

12

Er blijkt geen duidelijk verband tussen het inkomen en de eierkonsumptie bij de lage inkomens,terwijl bij de hogere inkomens de eierkonsumptie iets stijgt.
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BIJLAGE

INDELING I'lAALTIJIKOMPOMF^rai,

Om tot een beter inzicht te komen in het maaltijdpatroon hebben we de
verschillende komponenten waaruit een maaltijd kan bestaan als volgt ingedeeld;
noodzakelijk
thee
brood
'kouskous'

niet-noodzakelijk
. ...
koffie
macaroni
'chorba'

'mhamz'

groente

meelpap

biscuit

suiker + olie

vlees
kip
ei
'leben'/ melk
pastèque
fruit

Enkele opmerkingen bij deze verdeling",
-groente is hier als volgt gedefinieerds als er naast uien,knoflook en
tomatenpuree (of in de zomer verse tomaten) nog andere groenten gebruikt zijn.
De bevolking ziet nl. deze eerste groep produkten als specerijen,smaakmakers
(dus noodzakelijke voedingsmiddelen in onze klassificering),terwijl de overige
groenten als bijgerecht (dus niet-noodzakelijk in onze klassificering) worden
beschouwd,
-het eis uit het bestedingenonderzoek lijkt er geen verband te zijn tussen
inkomen en eierkonsumptie.Ook de 'leben*/melk-konsumptie is niet direkt
afhankelijk van het inkomen.
De bevolking ziet deze voedingsmiddelen echter als niet-noodzakelijk en daarom
delen we hen bij deze groep in.
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BIJLAG:;

AAJITALLEN

gezin

aantal
warme
maalt.
/dag

11a

ÏÏAALÏIJDEI ESP, DAG.

17u

15a

1a

12b

19b

11b

17b

13b

°l

5b

3

1 ;

2

2

2

2

2 ^

9

12

9

16

19

5

3 It

1

3

5

1

1

j

12

17

16

19

20

totaal

7a

1

1

5

6

9

15

8

7

14

12

14

8

3

5

1

5

2

19

17

19

14

16

19

20

reden voor 1 warme maaltijd:
geen

4

totaal

1

3

melk/leben
aametie

i

geen geld

3

6 | 12

moeder
weg/ziek

reden voor 3 warme maaltijden;
totaal

i

1

rest van
\
vorige dag I

2

geen

bezoek

j

14

4

4

2

1

1

1

1

31
2

12

1

5

geen brood
in huis

1

-We hebben alleen die dagen in rekening gebracht waarop alle 3 do maaltijden
doerhet gezin (of een deel daarvan) thuis gebruikt waren.
-Onder warme maaltijd verstaan we alles wat gekookt of gestoomd moet worden,
behalve de dranken koffie,thee en 'bsissa'.Bovendien wordt sla (salade) ook
tot de warme maaltijden gerekend,omdat deze uit groenten bestaat.
-De huishoudingen staan gerangschikt van hoog naar laag inkomen/c.e.(van links
naar rechts).
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TUSSïïlTDOORTJ?JS «

BIJLAGE

Gezin

j 11a

17a

15a

0 ,9

-

1a

12b

19b

11b

17b

13b

-

2,4

0,5

1,2

-

8a

7a

0,2

0 ,9

5b

uitgave j
per mnd j
snoep

j 6,0

0,9

biscuit I -

0,6

0,5 0,6

0,36 -

0 , 3 8 0,21

gazeuse 10,2

0,84 0 , 4 8 1 , 6 8 0,96 0,36 0,48 0 , 6

0,48 -

0,24 -

fruit

0,15 0,38 1,0 1,2

-

! 0,56 1 , 5 8 0 , 3 7 0,90 0 , 3

3,38 1 ,19 0 , 9

pastèque! 9, 9 6 5,58 9,60 9,60 7,4 10,0
nuffa

j 0,8

sigarett|4,2
TOTAAL

-

-

4,2

4,2

0 , 7 5 0,38 0 , 8
-

4,2

-

0 , 2 3 0 , 4 5 0,72 0 , 3 5

8 , 5 12,0 5 , 4

1 , 3 8 4,56 2 , 4

0,1-9

-

-

-

0,5

-

12,6

7,2

-

1,82 1,68

21,7 1 3 , 7 1 4 , 8 14,2 14,2 18,1 1 1 , 3 27,9 13,7 2 , 0

Inkomen
geschat 45
per mnd

55

25

45

45

55

35

tuss./
ink p rand48 25

60

31

31

33

31

55

51

9,1

0,45

5,1

DINAH TUK.

25

15

25

15

DIMR ï®.

56

14

36

24

%

(?i)

In deze tabel is het gebruik van alle tussendoortjes in geld uitgedrukt on een
totaalbeeld te krijgen van de uitgaven aan deze voedings- en genotmiddelen in
relatie met het inkomen.
Door de bestedingen aan een produkt in de verschillende gezinnen te vergelijken
ontstaat een beeld van het relatieve verbruik.
We zijn bij de berekening van de volgende gegevens uitgegaan?
1 kg snoep

=450 mill, (f 2,93)

1 paie biscuit (12 st.) = 75 mill, (f 0,49) Hierbij is ook de biscuit geteld
die af en toe gebruikt wordt bij ontbijt of kindervoeding,
gazeuse groot (1 l)
klein (0,3 1)
fruit /kg

=120 mill, (f 0,78)
= 50 mill, (f 0,33)
=150 mill, (f 0,98),d.i. een gemiddelde.Om de relatieve
konsumptie te kunnen vergelijken is ook niet gekocht
fruit in geld erbij opgeteldfalleen huishoudens 17a en
1a lconsumeren veel ni et-gekocht fruit,

pastèque /kg

- 80 mill, (f 0,52),ook dit is een gemiddelde.Deze vrucht
hebben we niet bij de rest van het finit gerekend,omdat
de konsumptie orvan enorm afweek van het andere fruit,

nuffa / 10 g

=25 mill, (f 0,16)

sigaretten / paieje

=140 mill, (f 0,91).
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-Alleen gegevens tav. fruit- en pastèque-konsumptie zijn verkregen uit de maal
tijdpatronen,de rest van de gegevens uit het bestedingspatroon.De oorzaak
hiervan is dat de fruitkonsumptie nogal varieert met het seizoen,de andere
Produkten daarentegen niet.Daar mj ons maaltijdpatronen-onderzoek gedaan
hebben in de tijd dat de pastèques rijp waren,en we over deze tijd dus
nauwkeurige gegevens hadden,hebben we deze getallen gebruikt in de bovenstaande
tabel.
-De huishoudens zijn gerangschikt van hoog naar laag inkomen /c.e.
Opmerkingen s
Mq zien tot onze verbazing,daar we het idee hadden dat men niet zoveel
tussendoortjes gebruikte,dat men een aanzienlijkgedeelte van het inkomen hieraan
spendeert (variërend van 13,5 - 60 $).Oorzaken hiervan zijn vooralÎ
-het feit dat deze tussendoortjes (genotmiddelen) nogal duur zijn,
-de enorme hoeveelheden pastèque die men in deze tijd at.Het is echter mogelijk
VC/'

dat in deze gegéös fouten geslopen zijn,bv. doordat de pastèque lichter van
gern cht was of goedkoper Ag.Toch mag gekonkludeerd worden dat in de zomer <3e
konsumptie van deze vrucht enorm hoog lag,zodat een groot gedeelte van het
inkomen hieraan "verloren ging'V./e zeggen "verloren ging" omdat een pastèque
in feite niets anders is dan "luxueus verpakt water"shet voordeel was echter
dat de pastèque als dorstlesser uit hygiënisch oogpunt veel betrouwbaarder
was dan het drinkwater.
-het sigarettenverbruik Î ook hieraan verdween een groot deel van het inkomen.
We vragen ons af in hoeverre men ook werkelijk zelf al die sigaretten koopt
of dat men er ook een aantal krijgt van anderen ('mzia')?
We zien wel dat de behoefte om te roken van (in de meeste gevallen) 1 of (soms)
enkele personen in het gezin enorm drukken op de gezinsuitgaven,
-de snoepgewoonten verschillen per gezin.Bij gezin 11a,17a qn 1a krijgen de
kinderen elke dag wat geld om te versnoepen;in gezin 1S!b koopt men het snoep
voor alle kinderen tegelijk,zoals dit in de meeste gezinnen ook met de
biscuits gebeurt.
-praktisch iedereen koopt wel eens biscuits en gazeuse.
-Omdat in de meeste gezinnen de bestedingen aan sigaretten en nuffa slechts
aan 1 persoon toekomen,hebben we ook een overzicht gemaakt van de tussendoortjes
zonder deze 2 produkten :
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Besteding aan tussendoortjes zonder sigaretten en nuffa.
mz m

11a 17a

15a

1a

12b

19b

11b

17b

13b

8a

. 7a

5b

best. |16,32 9,5 10,6 13,46 9,66 17,34 11,13 15,3 6,47 2,03 6,8

2,96

aant.
o.e.

3,1

5,2

best.
/c.e.

5,26 2,44 4,61 2,28 1,64

3,9

2,3

5,9

5,9

7,2

4,7

7,7 3,6

2,8

4,6

2,41

2,37

2,0 1,8

0,73 1,40 0,57

DINAR TUN.

DINAR TUN.

He zien dat de uitgaven aan deze tussendoortjes /o.e. afnemen naarmate het
inkomen /c.e. afneemt.
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BIJLAGE II.3.3.2.d.
BIJLAGE "LICHT ES ZÎ7JLAR VOEDSEL".

Onze informanten in Touiref deelden voedsel in in "lioht"en "zwaar" voedsel.
Jat precies de basis van deze indeling vormde »hebben we niet leunnen ont
dekken,maar wel zijn we tot enkele hypothesen gekomen:
a.de indeling berust op een religieuze basis,in die zin dat "zwaar" is
datgene wat in de religie en in de traditie een belangrijke plaats in
neemt.Deze hypothese is afkomstig van prof.Jongraans (Kon.Inst. voor de
Tropen,Amsterdam,persoonlijke mededeling).Enkele voorbeelden die deze
hypothese ondersteunen zijn*
-'kouskous',het gerecht dat een rol speelt bij elke belangrijke gebeur
tenis, is zwaarj
-'chobs mbasses,,d,i, brood zonder gist (vroeger bakte men nooit brood
met gist) is zwaar5
-'chakchouka',dat wordt bereid van groenten en dus een "modem"
gerecht is,is licht.
b.of de indeling heeft een fysiologische basis,dwz, dat "zwaar" is
datgene dat goed vult,waar je niet veel van hoeft te eten om je maag
vol te krijgen.Sen van onze tolleen meende dat de indeling hierop gebarseerd was,
c.TIen derde mogelijkheid is dat beide indelingskriteria naast elkaar
gebruikt worden.Hierdoor leunnen verschillende indelingen ontstaan,

alnaargelang het indelingscriterium dat iemand in een bepaalde situatie
gebruikt.Dit zou tot gevolg hebben dat niet alle mensen tot dezelfde
indeling komen en zelfs dat <5<Sn informant verschillende indelingen
maakt,afhankelijk van het ki-iterium dat hij in een bepaalde situatie
gebruikt.
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BIJL/IC^, "LIGHT EI ZWAAR VOEDSEL" »vervolg.

We hebben een voorlopige indeling gemaakt van voedingsmiddelen in
"licht" en "zwaar".Dit is gedaan mbv. de antwoorden van de vrouwen
uit steekproef 3 op de vragen naar de voeding rond de bevalling.De
geldigheid van de lijst is daarom beperkt tot deze situatiess

licht

aantal
malen
genoemd

zwaar

aantal
malen
genoemd

situatie

'ghobs taboena*

4x

'ghobs taboena'

1z

tijdens
zwangerschaj

•ghobs tazjine

4x

'ghobs mbasses'

4x

macaroni
mharaz of
chorba

4x

macaroni of
nihamz

2x

kouskous met mellj 1x

kouskous

4x

weinig olie

2x

assida

1x

melk

1x

vlees

1x

macaroni
rihamz of
chorba

2x

*)
;

I

?

]na bevalling
4

idem met lcippevlees

1x

lcouskous

1-°-

weinig olie

1»1

vlees

3x

vlees als 'meshwi' 1x

veel olie

1x

zri^r

1x

melk

1x

i
I
i
5

1

eieren gekookt

2x

1

groenten

1x

assida

1x

assida

12

1
}
1<

chagchouga

12

chagchouga

1x

sla
macaroni
moedermelk

1x
1x
2x

kouslcous

1s

i

; normale
'situatie
moeder ziek

'deze tegenstrijdigheid is misschien te verklaren,doordat de bereidings
wijze (veel of rreinig saus) bepaalt of macaroni e.d» "licht" dan wel
"zwaar" is.
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BIJLAGE II.3.5.2.O.
BIJLAGE

VLEES-,KIP- EN EUvONSUMFTIE.

Tabel 1 : het middagmaal.
/#1\
11a 17a 13a 1a 12b 19b 11b 17b 13b 8a 7a 5b v u
met gast
1
1
- -- -- -- - 1(*3)
Vlees

geen gast

"mét'gast

©i

Tabel 2

-

•»

-

kip

1

-

-

-

2__

-

TT*4)- -~---1---

2

geen gast
met gast

- ~~ =f

1
"f * 'i

1
1

7_
4

geen gast

-

1-

-1--2--1

9

4

11

-

3

«T

-

- '

-

î het avondmaal.
11a 17a 15a

vlees

-_1

TOTAAL
3

1a 12b 19b rib 17b 15b

mot gast

5--3-21

geen gast

1

met gast

-

geen gast

-

1

1

5

5

3

1

4_ _6_

3a

7a

5b

1

1(*2)-

-

14

1

-

-

27

-

_

JWÏAAL

-2--------1

-

1

2

-

1

-

-

-

1

met gast
oi

geen gast

2
6
2

-2---21-1-1

1

8

(*1)

De huishoudens staan gerangschikt van hoog naar laag inkomen/c#e.

(*2)

de 0,5 kg vlees heeft de vrouw gekregen van haar gasten.

(*3)

De 1 kg vlees werd gekocht ter gelegenheid van de verloving van de dochter,
dit was dus duidelijk een uitzondering op de normale besteding,

(*4)

Gezin 15a komt tot zo'n hoge vlees-Aipkonsumptie per c.e. per maand,
omdat juist in de maand van het maaltijdpatroon-onderssoek hun kippen de
kippepest kregen en daarom werden opgegeten.

Koriklusies:
Uit de tabellen 1 en 2 blijkt dat 17- een gast aanwezig was van de 4&x dat er
vlees gegeten is,en.4x van de 12x dat er kip gegeten is.De eieren laten we buiten
beschouwing omdat deze niet op êên lijn te zetten zijn met vlees en kip.
Uit het bovenstaande blijkt nog niet of de aanwezigheid van een gast de vlees- en
kipkonsumptie bepaalt.We hebben daarom nog gekeken hoe dit verband ligt s
's middags
gast
vlees/kip

wel

niet
9

wl

j

5

niet

{

37

«s avonds
gast
vlees7kip
wel

wel

niet

16

33

20

We zien dat de aanwezigheid van een gast bij het middagmaal de frekwentie van
vlees en kip nauwelijks verhoogt.Waarschijnlijk zal het hier afhangen van de aard
van de gast.Bij de avondmaaltijd zien we dat,als er gasten zijn,de aanwezigheid
van vlees of kip wel gewenst is,maar geen noodzaak.
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BIJLAGE II.3.3.3.a. DE VOEDHIGSWAiLRDE VM HET 70EDSELPAT.R00N

1.De 3 gezinnen zijn gekozen ogv twee kriteria:
-inkomens gezin 1a

: 7,6 DT/mnd,c.e.

gezin 7a

* 5»4 DT/itg34tc.e.

gezin 12b

s 7»^ DT/mnd,c.e.

-"moderniteit/traditionaliteit".
Enkele kenmerken van gezin 1a,die ons ertoe brachten dit gezin "modern" te
noemen; 'Ze hadden 6 jr in Kef gewoond en hadden plannen om naar Kef,Tunis of
Frankrijk te verhuizen.Alle kinderen gingen naar de lagere Schoolbook de meisjes.
De vrouw ging wel eens naar het ziekenhuis in Jendouba en experimenteerde met
flesvoeding bij haar jongste kind.Haar ideeën over de voeding tijdens de
zwangerschap waren niet traditioneel,
Enlcele kenmerken die gezin "Ja. tot "traditioneel" stempelden,waren: Ze hadden
op het platteland gewoond,daarna in Touiref.De dochters waren niet op de lagere
school.De vrouw had een duidelijke voorkeur.voor vroeger ("toen was alles beter")
en traditionele opvattingen over de voeding,ihb tijdens de zwangerschap,
liïnkele overwegingen bij de indeling van gezin 12b

als "traditioneel":

In dit gezin had.de man erg veel invloed.Hij beschouwde zichzelf als "nietmodern" (kleding,woning)jhij was 'medeb'.De vrouw leek meer open te staan
voor nieuwe ideeën.Ze hadden altijd in Touiref gewoond5h.ech.tten veel waarde
aan de school,maar waarschijnlijk alleen voor de zoons,De vrouw ging naar de
moderne gezondheidszorg in gebruikte'médicaments arabes'.
2.Verwerking van de konsumptiegegevens van de 3 gezinnen.

*)

Om tot de da^'onsumptie van 1 c.e.

te komen,zijn we als volgt te werk gegaan:

¥e hebben per type maaltijd (ontbijt,lunch en diner) opgeteld wat er met die
maaltijd tijdens de 3 weken in totaal gegeten is,en we hebben per type maaltijd
opgeteld hoeveel c.e. er steeds bij elke maaltijd aanwezig waren,Door deze 2
getallen op elkaar te delen,verkregen we de gem. konsumptie per maaltijd (ont
bijt,lunch of diner) per c.e.En vergelijkbare methode is gebruikt om tot de
gem. konsumptie aan tussendoortjes en olie per c.e. per dag te komen.
Tenslotte hebben we deze waarden opgeteld om tot de gem. totale konsumptie/.
c.e.,dag.De uitkomsten hiervan staan in bijlage II.3.5.3.b.(deze methode is,
enigszins gewijzigd, overgenomen uit l'AO,1967).
De suikerkonsunrptic is als volgt berekendsde totale hoeveelheid suiker verbruikt
in 3 weken,is gedeeld door het aantal kopjes thee en koffie.Dit geeft de gem.
hoeveelheid suiker/kopje.Vervolgens is bepaald hoeveel kopjes thee en koffie
een "theedrinker" per dag drinkt.Hi eruit berekenen we dan hoeveel suiker een
"theedrinker" gem. per dag binnenkrijgt.

*)

Voor de definitie van 1 c.e. zie bijlage II.3.3.1.C.
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Hog enkele opmeïkAngen tav do berekeningen:
-de gewichten van de broden:
*ghobs tazjine1 s 250 g meel;dit is een schatting,en waarschijnlijk aan de
hoge kant.
'ghobs taboena*: 175 S meeljdit is geschat *p grond van het gemcht van een
gebakken 'ghobs taboena*.
brood van bakkers 400 g meeljdit is een standaardbrood.
~Be nutriënten die de verschillende voedingsmiddelen leveren,zijn berekend
mbv een Tunesische voedingsmiddelen tabel (1974)»behalve enkele die daar
niet in stondenjdeze zijn berekend mbv de Nederlandse Voedingsmiddelentabelî
•leben* als "karnemelk"

biscuit

eieren

gazeuse als "overige frisdranken"

olie
vlees alsMschapevlees"

geconc.melk als "gecondenseerde melk met suiker"
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BIJLAGK II.3.3.3.C. Berekening ITPÜ van het eiwit in de voeding.
We hebben voor deze berekening het gevragen gemiddelde berekend van de ÏÏFU's van
het eiwit uit de verschillende bestanddelen van het voedselpakket.
Voor gezin 1a levert dit bv:
1TFU w>,=>rHw»-^
0

ïnro

tarwe + 20 ITFCJ gr en fr + 4 HFÜ erwt +15 HPU dierl.

100

(vgl bijlage II.3.3.3*b.,tabel 5)
De resulterende NFÜ-voeding verschilde weinig tussen de 3 gezinnen:
gezin 1a : HKUvoeding = 56» 2
gezin 7a : I'HJ-voeding = 51 >6
gezin 12b : IIFÜ-voeding = 54»4
NPU ei
en de resulterende eiwitbehoefte,berekend uit: eiwitbehoefte=0,57 W5n
iü-Tj voedang
bedraagt 1 g/kg lieh.gew.,dag.
Gebruikte ïïFO-waarden.
In de literatuur is weinig overeenstemming te vinden tav de opgegeven ÏÏKJ-waarden
dit is een gevolg van methodologische,maar ook van biologische variatie bij de
bepalingen.wij hebben gebruikt:
voedingsmiddel

IIHJ

bron

ei
rundvlees
melk
dierlijk,gem.
tarwe
erwt
groente en fr.

100
80

•iTHO/FAO 1965

75

80
52
44
50

id.
id.
id.
id.
Âsmoredj0,1976.

z 6 g benutbaar vlees-eiwit f
Prijs van de verschillende soorten eimt
iwit: f 13»
f0
1
g benutbaar groente-eiwit j0f
voor 100 millirnes kocht m e n — < 9
g benutbaar tarwe-eiwit.
\.65

BIJLAGE II.3.4.1.1.a
Verdeling van de vrouwen over de verschillende variabelen.
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betekent dat de betrokken vrouw die waarde van de variabele aanneemt,als in

de kop van de tabel is vermeld.Ren open plaats betekent dat zij de tegengestelde
waarde van de variabele inneemt.Ren ? betekent dat de waarde onbekend is.

BIJLAGE II.3.4.1,1.TD,
BIJLAGE

Aanbevelingen tav. de voeding van zwangere en zogende vrouwen

vanuit de vo c dingswot enschap »

1.Zwangere vrouw.
a.kaiergie; er is een extra behoefte aan energie,die kan worden opge
vangen door meer voedsel of minder lichamelijke aktiviteit.In
westerse landen beveelt men aan ong, 200 kcal/dag extra te eten,
net name in de laatste 6 maanden van de.zwangerschap.
b.l'limtï ook de eiwitbehoefte is verhoogd,net 5-10 g/dag gedurende
de laatste 6 maanden.
c.IJser: anemie tijdens de zwangerschap is zelfs in de westerse
landen geen uitzondering,De ijzerbehoefte van zowel de moeder als
de foetus is verhoogd.Men beveelt een extra I^e-koiisunptie aan van
3 ng/dag,
d.Calcium! een extra konsumptie van 500 rag/dag v/ordt aanbevolen.
e.Vitaminen: de aanbevolen hoeveelheden van alle vitaminen zijn iets
verhoogd tov. niet-zwangere vrouwen.
Vaal: wordt extra mei!; (bv. een halve liter per dag) aanbevolen on in
de gestegen behoefte aan eiwit en Ca te voorzien,
2,..ogende vrouw,
In deze periode heeft de moeder voedingsstoffen nodig voor de melkproduktie,maar zelfs als de voeding van de moeder onvoldoende is,kan
zij nog veel nelk geven: de nolkproduktie gaat dan echter ten koste
van de moeder.
De belangrijkste aanbevelingen zijns
a.Hnergie: + 500 kcal/dag extra (tov, do "normale vrouw")
b.äiwit: 15 g/dag extra
c.IJzers 3 ö/dag extra
d.Ca: 500 rag/dag extra.
e.Vitaminen: voor alle vit ordnen worden iets verhoogdo hoeveelheden

aanbevolen.
Ook voor de zogende vrouw wordt extra nelk (bv 0,5 l/dag) als een goede
mogelijkheid aanbevolen om in de verhoogde eiwit- en Ca-behoefte te
voorzien.
BRON s Davidson o.a.,1972 en Nederlandse voodingsmiddelcntabel,1975»
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BIJLAGE II.3.4.1.4.a.
BIJLAGE ÎI0R1TALJ3 VŒDHÏG VAÏÏ DE VROÜV7
Op grond van een indruk van het voedselpakket en va» medische gegevens
(de vroedvrouw van het Equipe Médicale Néerlandaise konstateerde herhaaldelijk
dat vrouwen die de dispensaire van Touiref "bezochten mager en anemisch
waren) vermoedden we dat de belangrijkste tekorten in de voeding van de
vrouw zouden liggen bij s
1.kalorieën
2.eiwitten
3.de mineralen Fe (en Ca?).
We hebben nu als aanwijzing voor de hoeveelheid eiwit en mineralen de
konsumptie van groentenjj>eulvTOciiten,vl e es en_kipx en_melk onderzocht
(eieren vervielen door onvoldoende gegevens).
a.Groenten.
Uit de gegevens over de bestedingspatronen (zie hst.11,3.3.100.11 bijl.II.3.3-1 «b)
is de groentelconsumptie /c.e. berekend.Vervolgens zijn de gezinnen verdeeld
in die met "hoge groentelconsumptie" en met "lage groentekonsumptie",met
als kriteriums
7 kg of meer groente /c.e./mnd

= "hoog"

minder dan 7 kg groente/c.e./mnd

= "laag".

Als grens is 7 kg genomen,omdat dit (afgerond) de mediaan van de groentelcon
sumptie /c.e./mnd was.
b.Peulvruchten.
Onderzocht zijns
-tuinbonens verse en droge,
-doperwtens verse (doperwten worden niet gedroogd en bewaard),
-pois-chichess droge (pois-chiches worden nauwelijks vers gegeten).
Wät de verse peulvruchten betreft s
we hadden de mensen gevraagd hoeveel ze hiervan per week gebruikten,tijdens
het seizoen dat ze op de markt waren.Hit seizoen schatten we op 12 weken
ogv.

gegevens ovor do prijzen vnn deze peulvruchten op de markt.

Op deze manier konden we de aankopen aan verse peulvruchten per jaar
berekenen.Door hierbij op te tellen de hoeveelheid verse peulvruchten
uit eigen tuin (geschat mbv. de opgave van de mensen zelf) kwamen we
tot de konsumptie aan verse peulvruchten /jr.
Om deze lconsumptiecijfers te kombineren riet die voor droge peulvruchten
is een omrekeningsfaktor gebruikt ogv. het eiwitgehalte van droge en
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verse peulvruchten?
droge peulvruchten

20 y:. eiwitJ
:

verse peulvruchten

2 % eiwit:

als we de konsumptie aan verse peulvruchten
door 10 delen,hebben we de konsumptie van

een vergelijkbare hoeveelheid droge peulvruchten.
Voor de droge peulvruchten hebben we de konsuraptie per jaar bepaald.
Daarna zijn de gegevens van verse en droge peulvruchten gekorabineerd tot
de totaalkonsumptie aan peulvruchten (drooggew icht) /gezin/jaar.
Hieruit is deze konsumptie /c.e./jaar berekend en tenslotte zijn ook hier
de gezinnen verdeeld in die met "hoge peulvruchterikonsuraptie" en met "lage
peulvruchtenkonsumptie",volgens s
10 kg of meer

/c.e./jaar

= "hoog",

minder dan 10 kg/c.e./jaar

= "laag".

Deze grens is zo gekozen,omdat 10kg /c.e./jaar de mediane konsumptie was.
c.Vlees en kip.
We hebben de gegevens uit de bestedingspatronen over vlees- en kipkonsumptie
gekombineerd,waarbij 1 kip is gelijkgesteld aan 1 kg vlees.
De op deze manier bepaalde vlees+kip-konsumptie /gezin/rand is omgerekend
naar vlees+kip-konsumptie /c.e./rond.Daarna zijn de gezinnen verdeeld in die
met "hoge vlees+kip-konsumptie" en met "lage vlees+kip-konsurapties
1 kg of meer

/c.e./mnd

minder dan 1 kg/c.e./mnd

= "hoog",
= "laag".

Ook Mer vormde 1 kg /c.e./mnd de (afgeronde) mediane konsumptie.
d.Kelk.
Uit de bestedingspatronen konden we aflezen of er in een gezirWel of niet
melk (of 'leben') werd gebruikt,De gezinnen zijn als volgt ingedeeld?
wel melk /'leben'-gebruik,
geen melk /'leben'-gebruik (of bij hoge uitzondering).
3ij de kombinatie van deze resultaten hebben we verondersteld,dat elk van de
4 onderzochte voedingsmiddelen even belangrijk is voor de totale voeding.
Daarom hebben we per gesin bekeken hoe vaak ze"hoog" skoorden op de 4 voedings
middelen.De definitieve indeling tenslotte volgde hiex-uits
—"gunstig" voedingspaldcett een "hoge" skore op meer dan 2 .groepen voedings
middelen,
-"ongunstig" voedingspakketÏ een "iioge,,sl:ore op 2 of minder groepen voedings
middelen.

- 153 Enkele opmerkingen bij deze methode;
1.Zoals in het eigenlijke verslag al vermeld,geeft deze methode een "moment
opname" van de voedingsvoor groenten en vlees gelden de konsumptiecijfers
alleen voor de maand waarin het onderzoek werd gedaan5voor de melk- en
peulvruchtenkonsumptie voor een iets ruimere periode,bv. het afgelopen
jaar.
2.Bij .groenten,peulvruchten en vlees+kip is gekerkt met de konsumptie /c.e.
Dit is alleen zinvol (als maat voor de voedingswaarde van de voeding
van de vrouw) als de verdeling van deze voedingsmiddelen binnen het gezin
inderdaad naai' konsumptie-eenheden gaat.(zie bijlage II.3.3.1.c.).
Ve hebben de indruk dat dit voor deze voedingsmiddelen wel het geval is.

3. Be verdeling van de gezinnen in gezinnen met "hoge" en "lage" konsumptie
mbv. de mediaan geeft alleen informatie over de relatieve waarde van
het voedselpakket (ni. tov. de andere gezinnen) en zegt niets over de ab
solute waarde van het voedselpakket.
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BIJLAGE NORIIâLE VOIDING VAN DE VROÜïï, vervolg.
J3e konsumptie van 4 belangrijke groepen voedingsmiddelen.(zie ook volgende blz.)
gezin

groente
per c.e
(kg/mnd)

peulvruchten
tuinbonen

doperwt

vers/
droog/
vers/
gezin
gezin
gezin
(kg/jr) (kg/jr) (kg/jr)

pois-chiches
droog/
gezin
(kg/jr)

1a

6 ,1

30

18

30

65

3a

6,8

12

-

12

3

5a

9

18

-

18

7a

8,4

36

30

8a

4,5

11

27

1

11a

7,8

24?

4

24?

15a

10,4

0 - 24?

14

17a

6,4

40

50?

27a

6,4

12

2b

totaal
totaal
drooggew. drooggew.
per gezin per c.e.
(kg/jr)
(kg/jr)

89

15

5,4

1,4

20

23,6

4,8

10

49

10,6

28,2

10,1

24

32

10 ,3

26

43

18,5

48

10

160

-

13

16

19

7,6

120

54

120

-

78

11,1

-

0 - 24?

-

41

10b

4,7

12

-

12

20

22,4

4,6

11b

4,9

36

-

12

3

7,8

1,7

12b

6,3

24

-

12

9

12,6

2,1

13b

5,6

36

-

48

12

20,4

5,7

15b

6,4

0 - 24?

100

0 - 24?

13

123

19,4

17b

7,7

0 - 24?

18

0 - 24?

36

59

7,7

18b

2,8

12

13

12

2

22,4

8

1$b

7,2

36

-

36

36

43,2

6

24b

3,3

12

27

12

18

47,4

14,3

26b

1,3

12

36

12

10

48,2

37,2
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De konsumptie van 4 belangrijke groepen voedingsmiddelen,vervolg.
gezin

vlees
melk
+ kip
per ce
(kg/mnd)

igroente'kons.
"hoog"

peulvkons.
"hoog"

vlees melk+ kip kons.
"hoog" "hoog"

totaal
skore

voed.paid:et
gunstig ong.

1a

1,2

+

3

3a

1,1

+

2

5a

1,0

+

?(1)

3

7a

0,7

-

1

2

*

8a

-

2

*

11a

1,6

+

1

4

15a

0,7

-

1

2

17a

1,3

+

3

27a

0,2

-

0

2b

0,9

+

10b

-

-

0

11b

1,3

-

2

*

12b

0,3

-

0

*

13b

0,6

•f-

2

15b

1,6

*i~

3

17b

1,4

+

2

18b

1,1

19b

0,6

-

1

24b

1,8

-

3

*

26b

5,4

4

*

?(1)

3

3

I

i

*

1

*
*

*

- melk s een + betekent dat het gezin wel melk gebruikt,oen - dat het geen
melk gebruikt,
- groente-konsumptie "hoog",peulvruchten-konsumptie "hoog",vlecs-kensumptic
"hoog" en raelk-konsumptic "hoog" s eon 1 betekent dat de betreffende
konsumptie als "hoog" is aangemerkt,
- totaal-skore shet cijfer geeft het aantal raaien dat het betrokken gezin
"hoog" skoorde voor een voedingsmiddel,
- voedingspakkot gunstig / ongunstig s een * onder de kop "gunstig",resp.
"ongunstig" geeft aan dat het voedingspakkot van het betrekken gezin als
"gunstig"}resp, "ongunstig" -wordt ingedeeld.
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BIJLAGE NOIÏÎÎAAL WERK.
We hebben de variabelen gezinsgrootte,hulp in de huishouding en of de vrouwzelf hout moet halen uit het bos onderzocht.
Gezinsgrootte is verdeeld in "klein"ïminder dan 6 pers.en "groot"Ïmeer dan 6
of 6 personen.
Als op 2 of neer variabelen ongunstig werd gesl:oord,werd het werk beschouwd als zwaars

gezin

gezin
groot

geen
hulp

hout halen

tot.slcore werk
ZTiaar
licht

1a

3a
5a
Ta
8a
*

11a
15a
16a
17a
18a

*

19a

*

24a

*

27a

*

30a

*

2b
3b
10b

*

11b

*

12b

*

13b

*

15b

*

17b
18b

*

19b

*

22b

*

24b

*

26b
- gezin groots oen 1 botckont dat hot betrokken gezin als "groot" wordt
gcklassificcerd;analoog voor do kolommen "geen hulp" cn "hout halen".

- 157 BIJLAGE 11,3.4.2.
BIJLAGE BIJ TE "ZT7AIÏGERE EH ZOGEÏÏDE TOOUW©!".
Bepaling van de verbanden tussen de verschillende variabelen die in de analyse
zijn betrokken.
1 . Voeding (wetenschappelijk beoordeeld) en konditie van de vrouw

a."noraale" voeding en konditie van de vrouw
konditie
vrouw

"normale"voeding
gunstig ongunstig

goed

4

6

slecht

5

5

Q= 0,2

geen verband

*)

b.voeding vóór de bevalling en konditie van de vrouw
konditie
vrouw

voed.voor bev.
gunstig ongunstig

goed

3

12

slecht

4

5

Q = -0,5

zwak negatief verband

c.voeding na de bevalling en konditie van de vrouw
konditie
vrouw
goed
slecht

voed.na bev.
guniïïg öngunsti g

11

2

4

6

Q = 0,8

positief verband

d.voeding tijdens zogen en konditie van de vrouw
konditie
vrouw

voed.tijdens zogen
gunstig ongunstig

goed

9

1

slecht

é

2

*)

Q = 0,5

zwak positief verband

Q is oen associatiemaat voor kruistabellen,zio Van don Endo,1971.
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2.Voeding ingedeeld volgens de normen van de bevolking en konditie vrouw
a.voeding vóór de bevalling en konditie van de vrouw
konditie
vrouw-

i

voed.voor bev.
normaal" speciaal

goed

4

12

slecht

4

6

Ä

Q = 0,3

geen verband

b.voeding na de bevalling en konditie van de vrouw
konditie
vrouw

voed. na bev.
normaal speci aal

goed

3

11

slecht

3

6

a = 0,35

ye en verband

c.voeding tijdens zogen en konditie van de vrouw
konditie
vrouw

voed.tijdens zogen
normaal speciaal

goed

6

9

slecht

5

5

Q = 0,2

geen verband

d.voeding i.h.a. en konditie van de vrouwj de variabele "voeding i.h.a."
is opgesteld uit de 3 andere variabelen voor voeding volgens de normen
van de bevolking; slcoorde een vrouw op 2 of 3 van deze variabelen
"volgers de norm",dan werd haar "voeding i.h.a." beschouwd als "volgens
de norm"?skoorde zij op 1 of geen van deze variabelen "volgens de norm",
dan werd haar "voeding i.h.a." beschouwd als "niet volgens de norm".
konditie
vrouw

voed, i.h.a.
normaal speciaal

goed

2

12

slecht

4

5

=0,7

positief verband

3.-ferk en konditie van de vrouw
konditie
vrouw

werK
licht
zwaar

goed

4

12

slecht

7

4

•^normaal = niet volgens de norm
speciaal = volgens de norm

o - -0,7

negatief verband
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4.Leeftijd en konditie van de vrouw.
konditie |
ÏS2ÎËM
vrouw
; jonger of
ouder
j gelijk 30 jr dan 30 jr
goed

11

4

3

8

slecht

Q = 0,76

positief ve. band

5.Aantal bevallingen en konditie van de vrouw.
aantal bevallingen

konditie
vrouw

kleiner of
gelijk 4

groter
dan 4

goed

9

7

slecht

2

9

Q = 0,71

positief verband

6.De invloed van kombinaties van variabelen op de konditie van de vrouw.
Deze invloed is het sterkste bij vrouwen die op beide betrokkoa variabelen
gelijk skoren;daarom zijn alleen deze vrouwen in de analyse opgenomen.
ÏCen "gunstige" skore op een bepaalde lcombinatio betekent dan ook,dat de
betreffende vrouw op beide afzonderlijke variabelen "gunstig" scoorde;een
"ongunstige" skore op de lcombinatie betekent een "ongunstige" skore op
beide afzonderlijke variabelen.
1.Leeftijd + aantal bevallingen en konditie van de vrouw.
konditie j
vrouw
j

leeftijd-i-aantal bev.
gunstig" ongunstig

goed

|

9

4

slecht

!
1

1

7

Q = 0,88

sterk positief verband

2.leeftijd + voeding na bevalling (wet.beoordeeld) en konditie van de vrouw.
konditie
vrouw

leeft+voed.na bev.
gunstig
ongunstig

goed

7

slecht

2

q = 1

sterk positief verband

3.leeftijd + werk en konditie van de vrouw.
Voor deze analyse is ''zwaar werk" beschouwd als "

gunstig" en licht werk als

"ongunstig1'. Oit is gedaan op grond van het eerder gevonden verband tussen
werk en konditie van de vrouw.

- 160 konditie
vrouw

leeft.+werfc
rmnstir: ongunstig

goed
slecht

Q = 1

sterk positief verband

7.konditie van de vrouw en problemen net de borstvoeding.
lconditie
vrouw

problemen
geen wel

goed
slecht

16

Q=1

3

sterk positief verband

8.konditie van de vrow en aantal overleden kinderen.
konditie | a£Urta3- ovcrl.kindoren
vrouw

;

goed

minder of
gelijk 1

meer
dan 1

11

5

4

7

slecht

Q = 0,59

positief verband

9.aantal overleden kinderen en aantal bevallingen.
aantal
bev.

aantal overl.kind.
minder of meer
gelijk 1
dan 1

minder of
gelijk 4
meer
dan 4

10

1

5

11

Q = 0,91

sterk positief verband

10.aantal overleden kinderen en leeftijd vsn de vrouw.
leeftijd
vrouw

aantal overl.kind.
minder of meer
gelijk 1
dan 1

jonger of
gelijk 30jr
ouder
dan 30 jr

10

2

6

8

Q = 0,74

positief verband

11.aantal overleden kinderen en hygiëne.
hygiëne

aantal overl.kind.
minder of neer
gelijk 1
dan 1

goed

9

7

slecht

6

5

Q = 0,2

geen verband.
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BIJLAGE II.4.a. (¥0I^3)GEHKESETMI)E

In deze bijlage wordt een inventarisatie gogovon van alles wat we op het
gebied van ziekten gevonden hebben,raet name in de volks genoeskunde.
.'Doordat ons onderzoek niet speciaal hierop was gericht,ontbreekt de mogelijk
heid om te kwantificeren en konklusies te trekken.Liet is dus een opsomming
van gehoorde uitspraken5het getal tussen haai:jes achter een uitspraak geeft
aan hoe vaal: iets gehoord werd.
Eerst is een inventarisatie gemaakt aan de hand van de verschillende ziekten.
Hier is een twee-deling gemaakt in
-ziekten en voorvallen nbt, kinderen,en
-algemene ziekten.
Door de verschillende ziekten onder deze hoofden alfabetisch te groeperen
ontstond de volgende inhouds
A.Ziekten bij kinderen

B.Algemene ziekten

1, Amanaousi

1,Be'valling

2,Bargouthia

2,pijnlijke Borst

3,Bou-narout

3,Bronchitis

4»Bou-seffir

4,Buikpijn

5.Boze oog

5, Djins (= jnoun)

6.Diarree

6,Hoofdpijn

7.Jaloezie

7»droge Huid

8.Kinkhoest

8,Koorts

9.leren Lopen

9,Maagpijn

10.Mazelen

10,-Elashfah

11.van de Huur eten

11,oaliara

*2«Onweer

12,Schorpioenbeet

13.leren Praten

13.Slaiigebeet

14,Waterpokken

14.Tbc

15.2jitaan

15• ui•t.gescheurde Vagina
16,Wond
17.Zonnesteek.

Daarna is nog een (alfabetische) inventarisatie gemaakt naar de verschillende
geneesmethoden.
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1.'Amanaousi' (2)
Symptomen en verloop: het is dodelijk.De borst van. het kind is zwart en het
gezicht bevat krabben van klauwen.
Oorzaak: een grote zwarte vogel (='Araanaousi').Deze komt alleen 's nachts en
wil graag kleine kinderen doden.
1e versie : hij gaat op het kind zitten en slaat zijn vleugels
eromheen,zodat het kind niet meer kan ademhalen en stikt.
0
2 versie ; hij klappert met zijn vleugels,waar gif uitkomt,
waardoor het kind sterft.
Ontstaan van deze geschiedenis: Sr was eens een vrouw die haar kind dood
sloeg.2e is toen in een vogel veranderd en vanaf die tijd wil ze
kinderen doden.Deze vogel hoeft weer eieren gelegd en zodoende
zijn er nu veel vogels van dit soort.
Voorkómen : Als je dit gevaar tegen wilt gaan,moet je henna op je handpalm
smeren.Daarna vraag je de vogel je een hand te geven en geen kin
deren meer te doden.Als hij de linkerpoot geeft,wil hij nog doden,
vraag hem dan de rechterpoot.Als hij deze geeft zal hij geen kin
deren van de familie meer doden.
Opmerkingenso.i. zijn mogelijke andere verklaringen:
-een kat heeft het kind verwond,of
-het kind is gestikt doordat de moeder tijdens haar slaap erop
is gaan liggen.
2jBargouthiaf (1)
Symptomen: het kind huilt,heeft koorts en zwarte stipjes onder de huid over
het hele lichaam.
Hemedie : geen,want iedereen weet dat deze ziekte dodelijk is,
3•'Bou-narout * (9)
Dit komt voor bij kinderen van 0-2 jaar,vooral als het kind begint te lopen.
Symptomen: het kind is mager,heeft koorts,tollende ogen en het hele lichaam
ziet er geol uit,Het kind kan niet eten,heeft geen eetlust en wil
de borst niet,het heeft diarree (groen) en de buik is opgezet.
Het kind is moe en wil steeds slapenjhet houdt de duim in de
handpalmen.
Oorzaken : -de moeder heeft teveel vlees gegeten of geroken,Dit is echter
geen reden om geen vlees te eten,want als het kind 'bou-narout'
krijgt,zijn er wel arabische middelt jesftegen.(4)
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-als de métier die de "borst geeft s
a.zure dingen eet zoals 'leben',citroen,zuur of onrijp fruit (2)
b.vette dingen eet zoals (rimd)vlees,olie,boter (2)
c.pikante dingen eet zoals pepers en 'harissa' (2).
Heme dies -naar de 'medeb' gaan.Deze schrijft dan een bladzij uit de Koran
over op een papiertje (in liet vervolg genoemdseen bladzij van de
Koran) (1)
-vaak vraagt men een specialiste om advies,bv de vroedvrouw van
wijk 1b (4)»deze geeft dan een van de volgende huismiddeltjes:
a.een beetje henna met 'fêgel' (een kruid),'chili' (=olijfblad)
en water mengen,Dit geheel Hordt êên nacht onder de sterren
hemel gezet,waarna het kind het 3 dagen moet drinken en ermee
0
gemasseerd wordt in oren,neus en de rest van het lichaam (1).
1;
. .
b.alfeen 'fêgel' en henna mengen,verder als a, (2)
c.voor het kind de borst krijgt 's morgens een drankje van 'fêgel',
, en 'cliih' in water gekookt te drinken geven (1)
"*'fêgel',olie en water mengen en dit het kind te drinken geven
en op het hoofd smeren (2)
e.de ziekte uit het lichaam wrijven en wel op de volgende manier:
eerst worden de handen van degeen die de ziekte uitwrijft
tegen elkaar geweven.Daarna worden de voeten van het kind gewreven.
De ziekte wordt over de huid weggedreven en de grond ingewreven.
-voor 'bou-narout' kende men ook bepaalde vrouwelijke specialisten.
Deze maakt krasjes op het lichaam,bv 3 krasjes op de neus,het
(voor)hoofd ,de vingers en de voeten.Hierna doet men er een mengsel
van 'fêgel',henna en olie op. (2)
Opmerking:o.i. is 'bou-narout' hetzelfde als toxicose,
4.'Bou-seffir'
Symptomen: het kind wordt geel.Als je in zijn oor knijpt,blijft het oor geel,
de ogen zijn geel/groen en het kind heeft last van de oren (5)
Oorzaken s het eten van rauwe (2) of het ruiken van gekookte (2) tuinbonen
door de moeder.'ilj wordt dan geel (volwassenen kunnen het dus
ook krijgen) en als ze het kind de borst geeft wordt deze ook ziek.
Remedies : -een bladzij uit de Koran van de 'medeb' (1)
"een ketting met 3 of 7 tuinbonen om de hals van de moeder en/of
het kind.De getallen

3 en 7 zijn getallen die veel in de Koran

voorkomen.Zij bieden bescherming, w<et zo'n ketting om kun je ge
rust tuinbonen eten, (2)
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-een bandje van 'methnin1 om de hals.Dit bandje wordt door een
mannelijke specialist,die net zijn handen krachten overbrengt
in het bandje,als volgt genaakt s de plant 'methnin' wordt
ontbladerd.Van de steel worden draden gemaakt,die met speeksel
om elkaar hc engerol d worden. Hierdoor ontstaat een draad,waar 7
knopen in gemaakt worden,Deze draad moet eerst 3 dagen in
water liggen,waarbij elke dag woorden tot Allah gebeden worden.
Na de 3 dagen moet het water gedronken worden en de ketting om
de hals gebonden,Als hij afvalt is het kind genezen, (1)
-een stuleje hout (in het ï;1rans:"robon")om de hals hangen, (1)
-een modderbad nemen van de.grond van marabout 3idi Dahmani, (1)
-de moderne gezondheidszorg,als het ernstig is, (1)

Opia, « volgens ons is 'bou-seffir' hetzelfde als favisme (zie bijlage II,4,a.)
5,het Boze Oog (='ain').
Symptomen S
: zie Creyghton,1969 ?zij heeft hierover uitvoerig in haar
Oorzaken ;
skriptie over -?olk illness geschreven.
Remedies die wij gehoord hebben;
-naar de 'nedeb' gaan,die dan als middel zegt dat je een touwtje
net een stokje ("robon") om je hals moet hangen, (1)
of een handje (Arabischs 'komsa') om je hals hangen dat ook bescher
ming geeft tegen het Doze oog, (1)
-verder hoorden we nog van de gwoonte om het kind met 1 jaar het
haar af te knippen,zodat het mooi haar zou krijgen,Van het haar
wordt een balletje gemaakt dat aan een draad' om de hals geknoopt
wordt.Dit dient als bescherming van het kind (ook tegen het boze oog).
6,Diarree.
Oorzaken

slechte konditie zogende moeder (1)
-verkeerde bijvoeding (1).

Remedieî

-voor een klein kind;warme melk en 'sheb' (soort steen,gemalen) (1),
-voor een groter kind: 3 dagen lang elke ochtend meel van gekookte
pois-chiches te eten geven vermengd met oude boter,honing en poeder
van de schil van de granaatappel, (1)
-pois-chiches roosteren,fijnmalen en cengen met zoute boter. Dit te
eten geven,ïJiet naar de dokter gaan, (1)
-pap van meel met 'sheb' en schil van een granaatappel, (1)
-pap van neel net

zemte boter en schil van een granaatappel, (1)

-niet pikant eten, (4)
-niet zuur eten, (1)
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-!fégel' in water,één nacht onder de maan laten staan.daarna 3 dagen
lang te drinken seven, (1)
-'chili' in prater te drinken geven, (1)
-iets veranderen in dè bij voeding,waarbij meestal swoon
geprobeerd wordt wat het kind wel verdraagt, (1)
-de moderne gezondheidszorg: naar de dispensaire (6) of naar de
dokter in Jendouba (5).Deze gaven als remedie;
-dat een stokje ("robon") gehangen moest worden (3),
-het kind rijstewater gegeven moest worden (l),of
-anijs met melk en water.
Ook werden er medicijnen gegeven.
-sommige mensen doen niets en nemen een afwachtende houding aan.
7.Jaloezie.
Symptomen! het kind huilt voel,vraagt de aandacht en is moe (1),koorts (1),
diarree (l);soms is het verloop dodelijk (3).
Oorzakens -volgende zwangerschap van de moeder (2),
-het kind is jaloers op een volgend kind (1) of op een vorig kind (1).
ilemedie: -naar de 'medeb'ideze geeft een bladzij uit de koran die je op de
kleren van het kind moet spelden of om de hals moet hangen (3).
Soms zeiden de vrouwen zelf dat het niet hielp (2).
-de moderne gezondheidszorg (1).Van deze vrouw hoorden we dat dit
ook niet hielp omdat de dokter jaloezie niet begreep.
8.Kinkhoest.
Remedies

De gedachten achter de remedies lijken te wijzen op een sympathische
denkwijze s zo waren de medicijnen tegen kinkhoest s
-bloed van een schildpad eten (2),
-vlees ven een schildpad eten (1),
-slakken eten (2),
-vis koken;met de daarbij vrijkomende olie moet onder de oksel
gemasseerd worden.Het kind krijgt deze olie ook te drinken tegen
de pijn,daar de keel droog wordt van het hoesten, (1)
-een kaktusblad in twoeön snijden en dan het sap eruit laten drinlcen
met suiker (1),
-met het kind Jx om een oude droogstaande put lopen (1),
-het kind mag niet pikant eten (1),
-wondjes maken op de keel en deze insmeren met roet van de •canoun'O)»

Deze middeltjes verkreeg- men vaak vir. oen algemeen specialiste (2).
Ook kende men een bepaalde mannelijke specialist die sis remedie
met een mes over de keel van het kind wreef (6).Dit laatste werkte
bovendien preventief.
-niet naar de dokter gaan (moderne gezondheidszorg) \10),
-wel naar de dokter gaan (5).
9.leren Lopen.
-"Je moet liet lcind niet te vroeg leren lopen,anders krijgt het kromme benen"(1),
-.'lis je een 'ohorba' met kippepoot kookt en dit aan liet kind geeft,leert het
beter lopen (1).
10,Mazelen.
Symptomen: 3dagen niet lekker,3 dagen flinke koorts,tenslotte (als het goed
gaat) 3 dagen afnemende koorst.Het verloop kan dodelijk zijn.
Als je naar de dokter gaat is het dodelijk.
Oorzaken; 'Djins' (een soort duiveltjes),die voor alle kinderen komen en
besmettelijk zijn.
Hemedies

-geen moderne gezondheidszorg (9)s
-nadat de koorts weg is naar de dokter gaan (1).
Ook hier komt de sympathische gedachtengang weer naar bovens
-Mazelen houdt van rood,dus door het kind in het rood te kleden
en henna te gebruiken (bv water met henna laten drinken) stem
je de ziekte gunstig en verdwijnt hij snel (2).
- ivonso houdt Mazelen van zoet,dus krijgt het kind allerlei zoete
dingen te eten (13)»bv suiker in water gekookt (2),snoep (1) of
honing (1),
-'chakchouka' met geitedarm (en soms nog groenten) koken.Ket gezicht
boven de pan houden met een doek over het hoofd.Op deze manier
verdwijnt de Mazelen.(1)
-iets dergelijks als hierboven beschreven,maar dan,ipv 'chakchouka',
kip koken in een afgesloten pan en het kind de dampen laten op
snuiven,waarna het ook wat vocht uit de pan moet drinken. (1)
-vlees en eieren van een schildpad eten (1)
-darmen van egel eten (1 ),
""niet zuur eten (1),
-niet pikant eten (1),
-het kind masseren met bloemenwater of olie,
-het kind binnenhouden,uit angst dat het kou vat (3),
-in verband hiermee mag het 6 rand lang na de ziekte niet gebaad
worden,wel een beetje gewassen (l)en moet het goed toegedekt worden (1),
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11.van de Kuur eten (2).
Symptomen en verloops het kind wordt geel/groen,heeft buikpijn en diarree,(•*)
het kan dodelijk zijn (1 ).
Oorzaken; het kind eet van de kleimuren van de 'gourbi1.Volgens ons heeft
het kind hierdoor een toxicose opgelopen.
Remedie: -naar de •medeb' gaan die dan een bladzij uit de Koran geeft die

je in stof gevouwen aan. een ketting om de hals van het kind moet
hangen.Volgens de vrouwen hielp dit niet.
De 'nedeb' gaf ook wel eens kruiden,helaas werd niet gezegd wellte,
-het kind hete pepei-s in de mond duwen,telkens als het van de
muren at.Dit hielp wel (1).
12,Onweer.
Als het onweerde maakte men een zwarte vlek op het voorhoofd van een kind,
boven of tussen de wenkbrauwen (2).Sen verklaring:"het was om te voorkomen
dat het kind gek werd,want een blank oppervlak (bv liet voorhoofd van een
kind) trekt de bliksem aan.11
13,leren Praten.
-Je moet een kind nooit eieren geven voordat het kan praten,anders leert het
nooit praten (1),
-een andere versie is dat je een kind nooit het eerste ei van een kip (in
hat Arabischs 'ftouh') mag geven,voordat het kan praten (1),
-Stop de kop van een klein kuikentje in de mond van een kind dat nog niet
kan praten,Het kuikentje piept en het kind kan praten.' (1),
-'Kennani' (een vissoort) laten eten,Hierna kan het kind praten (1),
—Stoom laten afkoelen in een glas en het kind dit laten drinken.Dan kan het
kind praten (1).
14,Waterpokken.
Remedie: hiervoor gaat nen naar een algemeen specialisme (1).
15.'Zjitaan'.
Symptomen: het kind groeit niet goedjhet overlijdt vaak op jonge leeftijd.
Oorzaak

: een 'zjitaan' (een soort boze geest) is langsgegaan bij de geboorte.

Remedie : naar de 'medeb'jdeze geeft een bladzij uit de Koran die je om
de nek van het kind moet hangen.Verder moet je het kind insmeren
net een mengsel van een bladzij uit de koran,olie en water (1).
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ALGEMENE ZIEKTEN.
1,Bevalling,als de placenta niet meekomt.
Remedie :-een warm ei in een doek in de vagina stoppen (1),
-met de voeten op de buik van de vrouw drukken (1),
2,pijnlijke Borst,nl, opgezette "borst.
Oorzaaks teveel melk (1).
Remedies -afkolven met de hand of een apparaatje (1),
-de borst geven (1).
pijnlijke Borst,nl, ontstoken borst.
Remedies -een plantje,'saba tethieb',fijstampen met koeieboter en op de
borst leggen, (1)
3,Bronchitis.
Oorzaken; het komt van het wassen (1),
Remedie s oude

koeieboter op de rug smeren,Indien men geen boter heeft,

eau de cologne met olie gebruiken,
4«Buikpijn.
Remedie s 'chili' in "Tater koken en dit dan drinken met suiker (1),
5,'Djins' (='jnouns') (zie ook Crey-ghton,1969).
SymptcEens een kind dat bezeten is door 'djins' huilt veel,is nerveus en ml

niet aan de borst blijven,Volwassenen kunnen ook door 'djins' ge
slagen worden.Zo kon een vrouw,doordat ze langs een vuurplaats
gelopen was,waar zich 'djins' bevinden,niet bevallen.
Oorzaak

s 'Djins' zijn een soort duiveltjes,die in bloed,as (dus vuurplaatsen,
vuil en ezelsmest) zitten, (1)

Remedie : een dokter kan dit niet genezen,wel een 'medeb'.(1),
De vrouw die niet kon bevallen is naar een specialiste gegaan die
dmv, bewegingen met een sjaal de ban doorbrak.
Door de naam van Allah te zeggen kun je voorkomen dat 'djins' in
je huis komen.
6,Hoofdpijn,
Remedie

:-'chletha',dws kleine sneetjes met een scheermes op het voorhoofd
naken (5),waardoor het (teveel aan ) bloed uit je hoofd stroomt.
Het zou kunnen dat de bonkende,zware pijn van hoofdpijn zo vervangen
wordt door de schrijnende pijn van de sneetjes,wat dan beter te
verdragen is.
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-in de sneetjes wordt soms allcohol,citroen,eau de cologne of
•bloemenwater gewreven (1 ),
-of ze worden met een plantje,'merobia',"behandeld.Dit moet dan
fijngestampt worden,droog of met water of allcohol,waarna het met
een sjaal op de plaats van de sneetjes gehouden wordt (1).
-ditzelfde geldt voor henna dat ook met een sjaal op de plaats
van de wond gehouden wordt (2),
-of hetzelfde net een mengsel van 'aoud* (een kruid) en henna (1),
-'ramram's'narraar' (een kruid) wordt op dezelfde m;anier voor aller
lei soorten wonden gebruikt (1),
-een bladzij uit de Koran van de 'medeb* in een schone doek van
de 'marabout' doen en dit op de plaats van de pijn leggen (1);
aan een stukje stof van de marabout komt men als volgt ;bij een
bezoek aan de marabout (een soort bedevaart) kun je in ruil voor
wat geld een s tuleje stof van de marabout krijgen.
-een mengsel van koffie,thee en'torta' (een kruid) op het vuur zetten
en er dan boven gaan hangen.Sen takje 'torta' op de plaats waar
het pijn doet en dit 3 of 7 s herhalen. (1),
-thee drinken.
Volgens ons zijn een heleboel mensen verslaafd aan de thee.Zodra
ze het niet drinken krijgen ze hoofdpijn en krijgen ze him ogen
niet open.Een middel om dit te verhelpen is clan ook thee drinken,
-geen thee drinken (1).
7.droge Huid.
Remedie s -penicillinezalf erop smeren (1),
-lippestift erop smeren (1).
8.Koorts.
Remedie s -een bladzij uit de Koran van de 'medeb' (1),
-'fégel' en henna op het hoofd smeren (2),
-eau de cologne of 'aoud' (een kruid) op het hoofd smeren (1),
-naar de moderne gezondheidszorg gaan (2).
9.Maagpijn,
Remedie ; -geen thee drinken (1),
-niet pikant eten (van de dokter gehoord),wel gazeuse drinken (1).
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10.Oogziekten»
Elk jaar in aug./sept. hebben vooral de kinderen last van oogziekten.
Tegenwoordig is het iiinder omdat de kinderen beter gewassen worden (1).
Oorzaak ; teveel zon (1).
Remedie : -'khol' (een zwart poeder) in de ogen aanbrengen (1 ).(Y/aarscijnlijk
spoelt het oog door het tranen schoon),
-gal en 'khol' in het oog aanbrengen,
-een vleermuis slachten,drogen en koken »et veel olie tot het zwart
is,daarna fijnstampen.'s ITachts wordt dit in de ogen gesmeerd,
die dan gaan tranen,wat goed is (1),
-honing en 'zanzar' (een soort 'khol') in de ogen sferen (1),
-penicillinezalf in de ogen smerenfdit kun je op de markt en in
de dispensaire (moderne gezondheidszorg) kopen (2),
-naar de moderne gezondheidszorg gaan (1).
11JRashfah'.

Symptomen s gezwollen,harde maag (1).
Oorzaken

; o.a. het horen van slecht nieuws of schrikken.Het Arabische woord
voor deze oorzaal; is 'fesha'.

Remedie

; naar de 'medeb' gaan (2).

12.Sahara s zie Creyghton,1969.
13,Schorpioenebeet.
Verloop t kan dodelijk zijn.
Remedie s -naar een specialiste gaan die net een sjaal werkt (1),
-naar de moderne gezondheidszorg gaan,waai- je tegengif krijgt (1)»
14.3langebeet.
VerloopÎ kan dodelijk zijn.
Remedies een levende kip doorsnijden en op de beet leggen.Deze zuigt het
vuil van de slang eruit.
15•Tuberculose.
Symptomens opgezette aderen,hoesten,overal pijn,hoofdpijn,mager,moe en zwak,
spuugt witte dingetjes op en vaak bloedneus.
Iemand had van de dokter gehoord dat er twee soorten tbc waren:
huid-tbc s niet zo erg,niet besmettelijk,en
bot-tbc s.wel erg,wel besmettelijk.
Oorzaken; kou vatten,vooral na de bevalling (5).Vlak na de bevalling weer
naar buiten gaan (waarschijnlijk hangt dit samen met de gedachte

_ 171 dat iia de bevalling' het lichaam"opeu" is waardoor de kou beter
je lichaam binnen kan dringen.)
Remedie :~gedroogde peterselie in '. hans' doen (1),
-naar de moderne gezondheidszorg gaan (6).
16,uit gescheurde Vagina,na bevalling«,
Remedie s lokale vroedvrouw smoort oude koeioboter op haar (eigen) voeten.
Ze houdt ze boven de 'canoun' en sneert de boter daarna rond de vagina.
De volgende dag moet de vrouw zelf de schil van 'roumane1 (?)
koken in water en zich met dit water rond de vagina trassen (1).
17.Wondverzorging.

Remedie : -'gatabet l'ayreh' (een kruid) malen en ev. met olie vermengd op de
vond brengen (1),
-'merobia' (een plantje) op de wond leggent/
-gemalen koffie op de wond smeren (1).
18.Zonnesteek.
Symptomen Î hoofdpijn.(2)
Verloop

s het kan dodelijk zijn (2),soms wordt je er doof van (1).

Oorzaak

Î overmaat zon.

Remedie

; -zie hoofdpijn,
-rauwe uien eten (1),
-een mengsel van uien,knoflook,henna en scherpe rode pepers op het
hoofd leggen en 'chletha' (sneetjes) aanbrengen (1),
-uien fijnstampen en 3 dagen lang op het hoofd, doen (1),
-op de grond slapen want dat is koeler en niet naar buiten gaan (1),
-naar de 'azem'

gaan,deze geeft dan bovengenoemde huismiddeltjes

(een soort 'raedeb') (1),
-naar de moderne gezondheidszorg gaan (2).
Tot slot nog een beschrijving hoe sommige vrouwen een diagnose kunnen stellen.
Zij rolt een sjaal om een houten lepel over mag,borst of schouder van de patient.
Daarbij neemt men een mogelijke oorzaak van de ziekte in gedachten..Als daarna
de sjaal van de lepel valt,is deze oorzaak inderdaad de juiste.Uit moet herhaald
worden tot de sjaal 3x gevallen is (als de sjaal om de lepel blijft hangen is
de diagnose verkeerd).Daarna neemt de vrouw zout in haar hand,draait er 7x mee
boven het hoofd van de patient,werpt dan het zout naar de 4 windrichtingen en
daarna in het vuur.De patient geneest dan.
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Inventarisatie naar de verschillende geneesmethoden.

'-iOud'

(kruid)

Bloemenwater
'Chili'

tegen hoofdpijn (2),koorts (1),

(water bereid met bloesera van sinaasappelboom)
'oed voor het hart (1),

(kruid)

bieren

algen©en voor een ziek kind,tegen diarree (1),buikpijn (1),
als je maagpijn hebt,moet je geen eieren eten (1),
slecht voor je lever m. als het varra is (1),
slecht voor een kind dat nog niet kan praten (2),

'Pégel'

(kruid)

tegen 'bou-narout' (2),

Henna

(kruid)

tegen 'bou-narout' (2)»hoofdpijn (1),mazelen (1),koorts (1),

'Marmar' (kruid)
'raedeb'

tegen hoofdpijn (1),

(specialist)

voor zieke kinderen (1),voor iedereen tegen het boze
oog (1),

•raerobia' (plant)

tegen hoofdpijn (1), (met olie) tegen harde puisten (1),

'Torta'

tegen hoofdpijn (1).

(kruid)
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i^AVISME,

Ve nemen hier grotendeels de beschrijving van favisme over die te vinden is
in "Food science in developing countries" (Nat,Ac.of Sciences,1974) !
Beschrij^ng_van_het_probleem.
Tuinbonen (Vicia faba) worden veel gegeten in het Middellandse Zeegebied en
sommige landen van het bidden Oosten,Helaas kan het eten van de boon of het
inademen van het stuifmeel favisme tot gevolg hebben,Deze akute,hämolytische
ziekte begint gewoonlijk,spoedig na het kontakt met de tuinboon,met koude
rillingen,slapheid en bleekheid - symptomen die worden veroorzaakt door een
massale intravasculaire heraolyse,gevolgd door hemoglobinurie en geelzucht.
De ziekte komt duidelijk valeer voor bij kinderen jonger dan 4 jaar.
De meeste gevallen herstellen,maar een dodelijke afloop komt ook voor,
speciaal bij jongere kinderen,Het is belangrijk dit risiko voor de gezondheid
uit te schakelen,want het maakt het systematisch gebruik van een goedkoop,
voedzaam voedingsmiddel,rijk aan hoogwaardig eiwit,in de voedii? van jonge
kinderen onmogelijk.
Achtergrondinformatie.
Ken heeft een overeenkomst gekonstateerd tussen favisme en de gevoeligheid voor
bepaalde geneesmiddelen,mn, primaquine,en men heeft dezelfde erfelijke afwijking
aangewezen als mogelijke oorzaak,In beide gevallen heeft men lagere konsentraties
gereduceerd glutathion (GSH) dan normaal en lage konsentraties glucose-6-fosfaatdehydrogenase (:'61'•)) in de rode bloedcellen gevonden.
De fysiologisch werkzame stoffen die do meeste aandacht hebben gekregen zijn
de glucosiden vicine en convicine en hun agluconen divicine en isouramil,
en dihydroxyfenylalanine (DOPA),
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agent de santé

funktionaris voor de gezondheidszorg?in Touiref is hij
vooral "belast met het toezicht op het vóórkomen van
besmettelijke ziekten?vaccinatie-campagnes;bestrijding
van ongedierte.Voor een vollediger beschrijving zie hst.
II.4.1c

Aïcl el Kebir

Het "grote feest",d.i. een zeer belangrijk Islamitisch
feestjaar de bewoners van Touiref ons enthousiaste ver
halen over vertelden.Het wordt gevierd ruim 2 maanden
na het einde van de 'Ramadan'.Oorspronkelijk was het een
feest van de bedoeïenen,die de eerstelingen van hun kudde
offerden.De Islam heeft dit gehistoriceerd tot een
herhaling van het offer van Abraham.Zij die daar maar
enigszins de middelen voor hebben slachten een schaap.
De armen delen mee.Op deze dag steekt men zich zo mogelijk
in nieuwe kleren,men wisselt geschenken uit en brengt een
bezoek aan de doden.(Sperna /eiland e.a.,1975)

Md cl Zrirr

Het "kleine feest".Dit feest vormt de afsluiting van de
'Ramadan'.Het is gebruikelijk dan de armen een gift te
geven en de gelovigen gaan naar de moskee (bij voorkeur
gekleed in iets nieuws).Daarna gaan ze op bezoek bij
familie en vrienden en vergeten ook de doden op de begraaf
plaats niet.(Sperna ./eiland e.a.,1975)

aide-soyante

"hulpverpleegster",in dienst van de officiële gezondheidszorg,bv. het Centre do PïCT in El Kef."Voor een vollediger
beschrijving zie p.7 van bijlage I.1.1t

assidc (of

een soort griesmeelpudding,gemaakt van tarwe (de gebroken

assida)

korrel?) met water of molk,waarover heen soms wat boter
of olie en suiker gestrooid wordt.Als smaakmaker wordt or
ook wel een pasta van de zaadjes van dermeappels aan
toegevoegd.

Bosdicnst

regeringsorganisatie,met als taaie hot beheer van de bossen,
voorkómen van erosie en het aanleggen van wegen.Deze
organisatie biedt velen werkgelegenheid,

bounarout

kinderziekte,waarschijnlijk toxicose.SSie bijlage II.4.a.

"brique â l'oeuf

een flinterdunne,dubbelgevouwen pannekoek,waarbinnenin een
vulling zit.De vulling kan o.a. bestaan uit ei met peterselie of vlees of vis.Het geheel wordt kort gefrituurd.
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dit lijkt org veel op'assidemaar wordt van donkerder
meel gemaakt,dat in een pan gegrilleerd wordt,waarna hot
vermengd wordt met pois-chicho-moel en giorstmeel.Verder
worden er nog enige kruiden,honing,suiker of rozenwater
aan toegevoegd.Dit gerecht wordt vaak door vrouwen na de
bevalling gegeten.

canoun

ronde aardewerken bale met een lage opstaande rand;doorsnee
20 - 40 era.In do canoun brandt men houtskool;do houtskool
dient om er thee op te zotten en voor verwarming,

carte de soin

kaart die enige rechten geeft m.b.t. do gezondheidszorg;
zie hst. II„4.2„

chagchouga

doze maaltijd is te vergelijken met macaroni.I.p.v. macaroni
gebruikt men aan stulejes gescheurd 'ghobs tazjine'.

chakchouka

een dunne groentosaus,waarin zich groto stukken groente
bevinden zoals hele aardappels en pepers,Do basis-saus
bestaat uit olie en verse tomaten of tomatenpuree met
kruiden (peper,zout,'harissa',paprikapoeder).

cheich

vroeger was dit de hoogste bostuursfunktionaris in een
Tunesisch dorp.Tegenwoordig wordt de hoogste bostuursfunktio
naris benoemd door do regering en heet 'onida'.In de praktijk
gebruikt mon de namen 'choich' en 'omda® vaak door elkaar,

chorba.

soep bestaande uit olie,tomatenpuree »kruiden (zout,peper,
chilipoeder) en óf eon soort vermicelli (die heet ook
'chorba') óf gebroken gorstokorrels.

dinar (DT)

geldeenheido 1 Dinar Tunósion =1 DT = f 6,60 (in 1975).

dra

sorghum-moel.

gezin

we gebruiken in dit verslag do begrippen 'gezin' en
'huishouding' door elkaar;als definitie voor beiden geldt:
een groep mensen dio gewoonlijk saraon eten.

ghobs

gourbi

brood; er zijn 3 soortens (zie ook bijlage II.2.2.C.)
ghobs mbasses

% tamelijk plat brood met boter bereid

ghobs tabouna

% rond,gerezen brood

ghobs tazjine

s ongorezon,zeer plat brood

hut 5 voor de konstruktie van de verschillende typen zie
p.15 van bijl, II.2. en de foto's van bijl. II.2.1.

harissa

een soort pasta,gemaakt van hete pepers (Capsicum frutescens)
Het is het beste te vergelijken mot sambal,maar hot is
veel heter van snaak.Hot spoelt oen belangrijke rol in
de Tunesische keuken.
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schande; zie hst.II.2,1.3. en Bo'urdieu,1965

hlalera

macaroni die in de huishouding wordt gemaakt,

horma

oerI zie hst.II»2.1.3. on Bourdieu,1965.

hram rab

het gebruik dat grote boeren aan het eind van het oogstscizoen tarwe uitdelen aan armen.Dit uitdelen is een
'razia'.Zie verder hst.II.2.1.3«

huishouding

in dit verslag gebruiken wc de begrippen 'gezin® en
'huishouding' door elkaar..Als definitie voor beiden geldt s
een groep mensen die gewoonlijk samen eten.

Koran

hot heilige boek van de Islamitische godsdienst.

kouskous

een tarweprodukt5dat bestaat uit kleine meelbolletjes met
een doorsnee van + 1 ram« De bereidingswijze van dit produlct
staat beschreven in bijlage II.2,2.2.a. Voor de plaats van
kouskous in het maaltijdpatroon verwijzen we naar
hst.II.3.3.2. en 31et name p.54.

leben

in de huishouding bereide karnemelk.

marabout

een "plaatselijke heiligeiemand die op de een of andere
manier oen bijzonder mens is of was.Op de plaats waar een
overleden heilige begraven is staat meestal een klein of
groot gebouw dat ook marabout heet»

mcsnwi

vlees dat geroosterd is op de'canoun'.

medob

Koran-geleerde,in dienst van de moskoe (waar hij ook een
inkomen van krijgt).Er zijn vaak meerdere medebs in een
dorp.Ze hebben een taak in do moskee,geven onderricht in
de Kor,an aan jonge kinderen,en treden ook op als genees
heren in de volksgeneeskunde.Creyghton (1969) beschrijft
uitvoerig hun rol in de volksgeneeskunde,

mhamz

een tarweprodükt,dat bestaat uit kleine bolletjes met een
iets grotere doorsnee dan 'kouskous®.Hoe raen mhamz maakt
staat in bijlage II.2.2.2.a. Do plaats van mhamz in het
maaltijdpatroon staat beschreven in hst.II.3«3»2.

mogli

gerecht bestaande uit een scherpe tomatensaus waarin
gefrituurde hole pepers (Capsicum frutescens) liggen.
Verder bevat dit gerecht nog gefrituurde,kleingesneden
aardappels.

razia

vriendendienst.Zie voor een uitgebreider uitleg hst.II.2.1.3,
en Jongnans,1975«

neffa

snuiftabak.

odja
Office de

gerocht,als'mogli',naar aan de saus is nog oen ei toegevoegd,
erres Domaniales

regeringsorganisatie,belast niet het beheer

van een aantal staatsboerderijen.
oinda

de hoogste bestuursfunktionaris in een dorp,enigszins
te vergelijken met een burgemeester,Hij staat in dienst
van de regering.

patrilineaire samenleving

samenleving waarin eon kind zijn naam,

en vaak zijn status en erfenis,ontleent aan zijn vader
(Lionhardt,1969)»
patrilokale vestiging

het gebruik dat een jong echtpaar zich

vestigt in of bij het ouderlijk huis van do man.
pois-chichc

kikkererwt (Cicor arietinum).

Ramadan

de Mohammedaanse vastenmaand.In de Ramadan is van zons
opgang tot zonsondergang eten,drinken en sex verboden.
ÏJa zonsondergang is hot feest vaak tot diep in de nacht.
Zie ook hst,II.3»3«2.s de invloeden van het seizoen op
de maaltijden.

rhcl

plaats waar de voedselvoorraden bewaard worden.Soms is dit
een plank,die bv op stenen of palen rust,waar de voorraden
granen en bonen in zakken op liggen.Vaak nog bedekt met
een doek of deken.Soms is het slechts een hoek in het
vertrek die daarvoor gebruikt wordt.

sebneg

twee kruiden waarvan wc niet hebben kunnen ontdekken hoe ze

selg

(in 't Frans,Nederlands of Latijn) heten.Zo lijken op peter
selie en worden ook op dezelfde manier gebruikt.

Service des Forets
souk

zie 'Bosdienst'.

het gedeelte van een dorp (of van een stad) ./aar zich de
winkels bevinden,en waar markt wordt gehouden.Ook de markt
zelf heet souk.

taboena

broodoventje s een heuveltje van klei (hoogte + 50 era) dat van
binnen hol is (doorsnee + 75 cm) en van boven open.In het
gat «topt men hout,waarnee men hot oventje goed heot stookt.
Hierna worden de deegkookon tegen do binnenwand gaar
gebaldeen (zie bijl,II.2.2,2.e„ ).

WSB

Wheat Soya Blend?©on jneolmengsel van tarwe en soja.Zie
voor samenstelling on gebruik bijl.I.1.1.

zrirr

gerecht dat sommige vrouwen direkt na een bevalling eten.
Het is oen soort meelpap,waardoorheen uion,peporpoedor on
'harissa® gemengd zijn,soms ook olie,suiker of honing.
Het gerecht is pikant van smaak.

