vrouwen
Een onderzoek naar belangen van agrarische

Maria Litjens
m.m.v.
Liesbeth Klaver

Wageningen, april 1991

Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen
Postbus 90652
2509 LF! Den Haag
070-244429

Wetenschapswinkel
Landbouwuniversiteit
Postbus 9101
6700 HB Wageningen
08370-83908/84146

Vakgroep Voorlichtingskunde
Hollandseweg 1
6706 KN Wageningen
08370-84310

Bond
De NBvP is een algemene ledenorganisatie. De
functies
en
taken
Alle
vrouwen.
voor
is een leerschool
in de organisatie worden door leden vervuld, bijgestaan door enkele beroepskrachten. De Bond is
opgericht in 1930 en heeft momenteel bijna 80.000
leden verdeeld over 715 afdelingen voornamelijk in
plattelandsgebieden.
De Wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit
neemt vragen van minder draagkrachtigen in bemiddeling. Hier kunnen groepen uit de agrarische sector
milieuen groepen met problemen op het gebied van
en arbeidsomstandigheden met onderzoeksvragen
terecht. Zonodig laat de Wetenschapswinkel t.b.v.
deze vragen onderzoek verrichten, waarbij zij dan
voor organisatie en begeleiding zorgt.
de
De Vakgroep Voorlichtingskunde is onderdeel van
Landbouwuniversiteit Wageningen en is belast met
onderwijs en onderzoek op het terrein van de voorlichtingskunde.

WOORD VOORAF
Ruim drie jaar geleden diende de Agrarische Beleids Comissie (ABC) een verzoek in bij de
Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit om onderzoek. Het duurde anderhalfjaar voor een
voor alle partijen aanvaardbaar onderzoeksvoorstel klaar was. Doelstelling van het onderzoek
luidde: het verkrijgen van inzicht in de problemen rond belangenbehartiging van agrarische
vrouwen en het formuleren van een visie hierop.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
(N BvP), waar de ABC deel van uitmaakt. Bij het verstrekken van de opdracht benadrukte de
NBvP dat de onderzoeksresultaten alle agrarische vrouwen aangaan en niet alleen de in de
NBvP georganiseerde agrarische vrouwen. Dat is de reden dat een vertegenwoordigster van
een andere plattelandsvrouwen organisatie zitting heeft genomen in de begeleidingscommissie van het onderzoek.
Als contract-onderzoekster heeft Maria Litjens het onderzoek uitgevoerd van september 1989
tot september 1990. De begeleidingscommissie en de onderzoekster hebben bij de start van
het onderzoek de probleemstelling vereenvoudigd tot: wat zijn de belangen van agrarische
vrouwen. Toch bleek deze beperking niet voldoende om de onderzoeksgegevens binnen de
tijd tot een helder rapport te verwerken. Liesbeth Klaver is als contract-onderzoekster aangesteld gedurende de maanden februari en maart 1991 om de veelheid van gegevens terug te
brengen tot het voor u liggend resultaat.
De wetenschappelijke begeleiding geschiedde onder verantwoordelijkheid van de vakgroep
Voorlichtingskunde. De praktische en procedurele begeleiding is verricht door de
Wetenschapswinkel. Het onderzoeksproject is gefinancierd uit het onderzoeksbudget van de
Wetenschapswinkel.
Gedurende het onderzoek heeft een begeleidingscommissie de voortgang besproken. Hierin
hadden de volgende personen zitting:
Mevr. A. de Regt-Kortenoeven (NBvP)
Mevr. A. Koster-Donker (NBvP)
Mevr. G. Middelkoop-v.d. Ploeg (NBvP)
Mevr. R. Gerritzen-Kaalberg (KPN)
Mevr. ir. M. Litjens, onderzoekster
Mevr. drs. F. Heymann, vg. Voorlichtingskunde
Mevr. ir. C. v.d. Hoek, Wetenschapswinkel
Mevr. drs. A. Hobbelink, Wetenschapswinkel
Tot in het najaar van 1990 maakte mevr. ir. M. Huybregts eveneens deel uit van de
begeleidingscommissie.
Tijdens haar werkzaamheden heeft mevr. ir. L. Klaver in de begeleidingscommissie zitting

gehad.
Zowel het proces van samenwerking als van het onderzoek zelf kende tijden van hoge bergen
en diepe dalen. Het was in meerdere opzichten een moeilijk onderzoek. De inzet was geweldig.
Ieder die op welke wijze ook bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek willen we hartelijk
bedanken. Hierbij denken we vooral aan de vrouwen en mannen die hun informatie en tijd

hebben gegeven.
Grietje Middelkoop-v.d. Ploeg (Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen)
Fanny Heymann (\/akgroep Voorlichtingskunde Landbouwuniversiteit)
Ans Hobbelink (Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit)
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1.1

Aanleiding tot het onderzoek

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP).
De Agrarische Beleids Commissie (ABC), nam het initiatief tot het onderzoek. De ABC is één
van de commissies van de NBvP op landelijk niveau. Zij signaleerde een aantal problemen met
betrekking tot de belangenbehartiging van agrarische vrouwen en wilde er door middel van een
onderzoek meer inzicht in krijgen.
De Agrarische Beleids Commissie (ABC) heeft als commissie de volgende taak:
"de positie van de agrarische vrouw zichtbaarder en sterker te maken in onze samenleving door
het geven van informatie, door het doen aan meningsvorming en standpuntbepaling en door
het aanleren van sociale vaardigheden? 15
Vrij nieuw is dat de ABC wil werken aan de belangenbehartiging van agrarische vrouwen.
Volgens de Commissie betekent dit:
"de belangenbehartiging van de agrarische sektor, maar dan door een vrouwenbril gezien
waarbij impliciet de vrouwenbelangen moeten worden meegenomen." 23
De belangenbehartiging ligt voor de Commissie in het verlengde van haar streven naar
emancipatie van agrarische vrouwen. Agrarische vrouwen kunnen op veel manieren bij het
bedrijf betrokken zijn. Daarbij kan gedacht worden aan de arbeid van vrouwen, hun aandeel in
het management en hun financiële betrokkenheid bij het bedrijf. Emancipatie betekent
meebeslissen in het beleid van het bedrijf en meedenken in het beleid van de agrarische
sektor.23
De ABC wil de belangenbehartiging van agrarische vrouwen verder ontwikkelen. Hierbij stuitte
zij op een aantal problemen. De Commissie constateerde dat het moeilijk was de belangen van
agrarische vrouwen te benoemen. De vraag was of er aparte vrouwenbelangen bestonden en
hoe die er dan uit zagen.
De reden om aan te nemen dat er specifieke agrarische vrouwenbelangen zijn is dat vrouwen
doorgaans een andere positie in de bedrijven en gezinnen hebben. Zij hebben een andere
1

funktie, vaak een andere vooropleiding dan agrarische mannen en het lijkt soms
dat ze een
ander blikveld hebben.
ln de NBvP wordt aan dit probleem gewerkt door bijvoorbeeld de ABC en de
provinciale
agrarische commissies. Het overzicht ontbrak.
Omdat de belangen van agrarische vrouwen niet expliciet geformuleerd zijn is het ook
moeilijk
om ze als argumenten in de belangenbehartiging te gebruiken. Voor anderen blijft het
onduidelijk wat er wordt bedoeld. Een visie op het landbouwbeleid door een vrouwenbril
gezien
kwam onvoldoende van de grond.
Belangen van agrarische vrouwen kunnen op veel terreinen liggen. Afbakening van dit
brede
ondenrverp was noodzakelijk. ln dit onderzoek gaat het om belangen van agrarische
vrouwen
ten aanzien van het bedrijf, het landbouwbeleid en het beleid voor de landelijke gebieden.
Tijdens de voorbereiding van dit onderzoek bleek dat de NBvP niet de enige organisatie is
die
deze problemen signaleert.5/23 Mensen uit andere organisaties die de belangen van agrarische
vrouwen behartigen herkennen de hier gestelde problemen. Het onderzoek is binnen
de NBvP
uitgevoerd, maar de resultaten zijn ook goed bruikbaar in andere (agrarische vrouwen)organisaties. De NBvP vervult een voorbeeldfunktie.

1-2

Doelstelling van het onderzoek

Doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de belangenbehartiging van agrarische vrouwen. Dit gebeurt doordat er informatie beschikbaar komt over wat
de
belangen van agrarische vrouwen zijn en er aanzetten gegeven worden tot een methode
om
deze belangen te benoemen en verder te ontwikkelen. Er wordt bovendien een aanzet
gegeven
over hoe men in de organisatie de belangenbehartiging vorm kan geven.

1.3

De onderzoeksvragen

Tijdens het onderzoek zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd. Hoe deze vragen tot
stand

2

kwamen leggen we uit in paragraaf 1.4.
De onderzoeksvragen zijn:
1. Welke agrarische vrouwenbelangen met betrekking tot bedrijf en landbouwbeleid worden
door agrarische vrouwen benoemd?
2. Welke visies hebben agrarische mannen over de belangen van agrarische vrouwen'?
3. Welke ideeen kunnen we formuleren om een continue stroom van informatie over de
belangen van agrarische vrouwen in de organisatie op te bouwen?

1.4 Werkwijze en onderzoeksmethoden
Dit onderzoek had een procesmatig karakter, daarmee bedoelen we dat we niet van te voren
alle stappen in het onderzoek hebben vastgelegd. Telkens als we een stap in het onderzoek
afrondden bepaalden we op grond van de resultaten en de mogelijkheden die we op dat
moment zagen wat de volgende stap zou zijnDe stappen die we onderscheiden zijn:

1 . Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden inventariseerden we welke belangen van
agrarische vrouwen de provinciale besturen van de NBvP hadden geformuleerd. Ook de
provinciale besturen hebben als taak de belangen van agrarische vrouwen te behartigen. Het
ontbreekt de ABC echter aan volledige informatie over welke belangen deze besturen
formuleren.
We vroegen hen jaarverslagen op te sturen van de laatste twee jaar, een werkplan van 1990 en
ander materiaal als dat er was- Analyse van dit materiaal leverde een inventarisatie van de
belangen van agrarische vrouwen op.
Een andere onderzoeksmethode die werd gebruikt om de belangen van agrarische vrouwen te
inventariseren was de methode van participerende observatie. De onderzoekster woonde vier

studiedagen bij georganiseerd door een plattelandsvrouwenorganisatie.
De meeste studiedagen zijn gericht op meningsvorming. Het grootste deel van de tijd wordt
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ingevuld door deskundigen. Daarna is dan beperkte ruimte voor forumdiskussie of vragen.
Omdat het gaat om de belangen van agrarische vrouwen is het van belang de verhalen
van
agrarische vrouwen te horen. Om deze reden volgde de onderzoekster juist die
studiedagen
met een relatief grote inbreng van agrarische vrouwen.
Uit deze stap werd duidelijk welke thema’s er in de belangenbehartiging van
agrarische
vrouwen aan bod komen. Deze informatie was echter volstrekt onvoldoende om de
eerste
onderzoeksvraag volledig te kunnen beantwoorden. Om meer inzicht te krijgen in
de inhoud van
de belangen waren andere ingangen nodig.

2. Omdat informatie over de belangen van agrarische vrouwen niet direkt voor handen
bleek
besloten we diepte-intenriews te houden met agrarische vrouwen. Leden van de begeleidingscommissie noemden namen van agrarische vrouwen die wel ideeën hebben over belangen
van
agrarische vrouwen en/of agrarische vrouwen die veel contacten hebben met anderen door
cursus- of bestuurswerk.
Uit de lijst met namen die zo ontstond maakten we een keuze. Daarbij letten we op
de
spreiding ten aanzien van de woonplaats en ten aanzien van de sector.
Uiteindelijk zijn zeven vrouwen geïntenriewd. Dit waren vijf vrouwen uit de NBvP, één vrouw
aktief in de Katholieke Plattelandsvrouwenorganisatie Nederland (KPN) en één
vrouw aktief in
het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Alle vrouwen vertegenwoordigen de
belangen van (de mensen in) het bedrijf. Dit doen ze in de plattelandsvrouwenorganisaties
en
de standsorganisties en het werk van jongeren in boerinnengroepen. Enkelen vertegenwoordigen hun organisatie in een waterschap, de Centrale van Plattelandsvrouwen enz. Eén
vrouw is
aktief in de politiek. Hieruit blijkt dat de geïnterviewden tot het kader van de organisaties
gerekend mogen worden. Dit was te venrvachten op grond van de criteria die we
hanteerden bij
de selectie van de adressen.
De inschatting was dat in de interviews niet direkt gevraagd kon worden naar wat
belangen van
agrarische vrouwen zijn. We gingen ervan uit dat dilemma’s die vrouwen ervaren ten aanzien
van bedrijf en landbouwbeleid wel bespreekbaar zouden zijn- De interviews hadden
een open
karakter. Alleen de thema’s in het interview lagen vast, de invulling ervan werd door de vrouw
zelf bepaald. Hierdoor konden de vrouwen aangeven wat zij de belangrijkste zaken vinden.
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Voor het interview hadden de vrouwen een aankruislijst ontvangen om hun betrokkenheid met
het bedrijf zichtbaar te maken- De aankruislijst was een concretisering van de volgende
omschrijving van de agrarische vrouw:
"Een vrouw die een relatie heeft met een zelfstandige agrarische onderneming doordat ze een
partner in het bedrijf heeft en/of financieel risico draagt en/of arbeid in of voor het bedrijf
14
verricht met uitzondering van de ‘puur Ioonafhankelijken’ "
De vrouw en de onderzoekster liepen de lijst daarna nog een keer samen door omdat voor
agrarische vrouwen sommige zaken zo vanzelfsprekend zijn dat ze worden vergeten.
in
Daarna werd de volgende vraag gesteld, als er niet al een gesprek was ontstaan vanwege de
te vullen lijst. De vraag luidde:
en
"In de land- en tuinbouw spreekt men over een dilemma tussen de belangen van vrouwen
bedrijfsbelangen. Herkent u dat bij uzelf of bij anderen?"
Deze vraag is een concretisering van het volgende algemeen omschreven dilemma:
de
"Mevrouw is geplaatst in een dilemma: óf emancipatie, óf bedrijfsbelangen. En dat terwijl
bedrijfsbelangen natuurlijk ook haar belangen zijn. Emancipatie en bedrijfsbelangen zouden niet
5
strijdig mogen zijn- Het is onterecht dat vrouwen in dit dilemma geplaatst worden."
toegewerkt.
Vanuit de geformuleerde dilemma’s kan naar de benoeming van belangen worden
Belangen kunnen worden gezien als oplossingen voor problemen die door mensen worden
ervaren. Deze redenering ziet er in schema zo uit:

eigen positie en ervaringen

dilemma’s en knelpunten

mogelijke oplossingen

belangen

5

ln de interviews werd dit schema gevolgd. Eerst
benoemden de vrouwen knelpunten en
dilemma’s ten aanzien van het bedrijf vanuit hun eigen
positie en ervaringen. Daarna kwamen
de ideeën aan bod die de vrouwen hadden om
de problemen op te lossen. De oplossingen
waar we ons in dit onderzoek toe beperkt hebben
liggen op de gezinsbedrijven zelf, in het
landbouwbeleid en in het beleid voor de landelijk gebieden.
Om iets aan te kunnen geven over de mate waarin
de geformuleerde belangen ook voor een
grotere groep van agrarische vrouwen gelden,
bouwden we een toets in. De belangen die door
eerdere vrouwen zijn genoemd zouden aan de volgende
vrouw opnieuw worden voorgelegd
met de vraag of zij deze belangen herkende en
deelde. Doordat de vrouwen zelf al zoveel te
vertellen hadden is dit niet of nauwelijks gebeurd.

3- Door beantwoording van de eerste onderzoeksvraag
groeide er meer inzicht in zinvolle
onderzoeksvragen om het onderzoek voort te zetten. Dit
waren:
•
Individuele vrouwen kunnen belangen benoemen.
Uitgezocht zou kunnen worden of de
benoeming van belangen uit te werken is voor agrarische
vrouwengroepen. De vraag is
hoe er gemeenschappelijk aan de benoeming van
belangen gewerkt kan worden•
In de organisatie, bijvoorbeeld in de NBvP,
hebben de agrarische vrouwen die met
‘er
belangenbehartiging bezig zijn het gevoel niet voldoende
te weten over wat
Ieeft’
onder de agrarische leden. In de eerste onderzoeksfase
bleken hiervoor al een aantal
ontbrekende voorwaarden. Daar zou nu dieper op kunnen
worden ingegaan. De vraag
zou dan luiden: hoe heeft de ABC tot nu toe aan de
belangenbehartiging gewerkt en
wat heeft zij, naast notie te nemen van de gemaakte
inventarisatie, nodig om dat te
verbeteren?
•
De begeleidingscommissie koos voor het derde
voorstel. Ervaringen op een studiedag
vormden de aanleiding. Op die dag werden de meningen
van agrarische belangenbehartigers over de belangen van agrarische vrouwen
besproken. Deze bespreking gaf
veel inzicht in de visie van de formele
belangenbehartigers, afkomstig uit de standsorganisaties, over agrarische vrouwenbelangen. Het
al dan niet anders benoemen van
agrarische vrouwen belangen zal invloed hebben op
de belangenbehartiging.
De formulering van de vraag is dus: welke visies
hebben agrarische mannen over de belangen
6

van agrarische vrouwen?
De namen en adressen van mogelijk te interviewen mannen werden weer geleverd door leden
van de begeleidingscommissie. Bij de selectie werd gelet op spreiding in leeftijd, woonplaats en
sektor. De vijf mannen die werden geïnterviewd verschilden in het niveau waarop ze aktief
waren. Eén man was geen lid van een organisatie, de anderen waren aktief op plaatselijk,
regionaal, provinciaal en landelijk niveau.
Het interview begon met een aantal persoonlijke vragen over de persoon zelf. Daarna werd de
geïnterviewde mannen gevraagd een definitie te geven van een agrarische vrouw. Het beeld
dat zij hebben van agrarische vrouwen heeft ook invloed op de vrouwenbelangen die zij zullen
noemen.
De open vragen die aan de vrouwen waren gesteld werden ook aan de mannen gesteld. Na de
beantwoording van deze vragen werd aan de mannen de dilemma’s en de belangen die door
de vrouwen waren benoemd voorgelegd met het verzoek zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Dit
laatste was een toetsingsgedeelte. Onderkennen mannen de genoemde belangen, ontkennen
zij ze of geven ze er wellicht een andere invulling aan?
Een zesde man die werd geïntenriewd werd gevraagd vanuit zijn funktie in een standsorganisatie. Hem zijn de visies van de mannen voorgelegd en gevraagd of zij algemener waren en of er
meer visies te onderscheiden zijn-

4. Als laatste stap beantwoordden we de derde onderzoeksvraag. Na alle voorgaande stappen
genomen te hebben bleken we ons ook een beeld gevormd te hebben over de voonrvaarden
die in de organisatie aanwezig dienen te zijn om tot een continuë stroom van informatie over de
belangen van agrarische vrouwen te kunnen komen.
Zo had de deelname aan de studiedagen geen antwoord opgeleverd op de vraag welke inhoud
de belangen van agrarische vrouwen hebben. Het leverde echter veel gegevens over hoe er in
de organisatie wordt gewerkt aan het benoemen en behartigen van belangen. De intenriews uit
de vorige twee stappen leverden ook informatie om deze vraag te beantwoorden.
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1.5

Visie op belangen en belangenbehartiging

Dit onderzoek gaat over belangen van agrarische vrouwen. Voordat we verder op deze
belangen ingaan willen we eerst onze visie op belangen omschrijven van waaruit wij in dit
onderzoek werkten.
ln dit onderzoek beschouwen we belangen als oplossingen voor dilemma’s die agrarische
vrouwen ervaren. Belangen zijn geen vaststaande gegevens. In principe zijn de verschillen
tussen mensen en de situaties waarin zij verkeren oneindig groot. Elke individuele mens zou
daarom haar of zijn eigen belangen kunnen formuleren. Die kunnen dan overeenkomsten
vertonen met belangen van anderen omdat de posities van groepen mensen vergelijkbaar zijn.
Maar er kunnen ook grote verschillen te zien zijnDat we toch spreken over belangen van bepaalde maatschappelijke groepen komt doordat die
belangen gevormd en op één lijn worden gebracht in een maatschappelijk proces. Dat kan
bijvoorbeeld plaatsvinden in een organisatie. In dat proces worden eveneens prioriteiten gesteld
waardoor een aantal mensen belangen die zij ook voor zichzelf zien (voorlopig) opzij zetten. De
inhoud van belangen verandert nogal eens wanneer belangengroepen onderhandelen met
andere maatschappelijke groepen als men tracht belangen te realiseren. Het kan nodig zijn
belangen aan te passen om ten minste een deel enran gerealiseerd te krijgen.3/5
Belangen worden gevormd in een complex maatschappelijk proces. Geformuleerde belangen
en het proces waarin belangen geformuleerd zijn, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het
proces bepaalt de inhoud net zoals de inhoud van belangen het proces bepalen. In dit
onderzoek spoorden we daarom niet alleen belangen van agrarische vrouwen op maar we
onderzochten tevens het proces waardoor formulering en behartiging van deze belangen
problematisch is. Dit laatste inzicht is met name van belang als men continuïteit wil geven aan
de belangenformulering en behartiging en daanroor niet afhankelijk wil blijven van onderzoek.
Een wetenschappelijke naam voor dit proces van belangenformulering en behartiging is
‘belangenarticulatie'.

1.6 Wat kunt u verder in dit rapport lezen?
In het volgende hoofdstuk gaan we in op de dilemma’s en belangen die de geïnterviewde
vrouwen benoemden. Het derde hoofdstuk geeft de visies van mannen op de belangen van
8

vrouwen weer. In het vierde hoofdstuk geven we een aantal voorwaarden aan waar een
(vrouwen)organisatie die zich wil bezig houden met de behartiging van belangen van agrarische
vrouwen aan zou moeten voldoen. Als laatste vindt u de konklusies en aanbevelingen die het
onderzoek opleverde.
ln de tekst vindt u af en toe klein geschreven nummers. Deze verwijzen naar de literatuurlijst
achterin dit rapport. De nummers in de tekst corresponderen met de nummers in de literatuurlijst.
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2 Dl LEM MA s S EN AGRARISCHE VROUWEN-

2.1

Agrarische vrouwen, wie zijn dat'?

Voordat we gaan bekijken wat belangen van agrarische vrouwen zijn willen we onderzoeken
welke vrouwen nu eigenlijk agrarische vrouw te noemen zouden zijn. Het gaat immers om de
belangen van agrarische vrouwen.
Zes van de geïnterviewde vrouwen zijn agrarische vrouw omdat zij trouwden met een man die
boer, tuinder of fruitteler is. Voor hun huwelijk volgden zij meestal een beroepsopleiding en
hadden zij een eigen baan buiten de agrarische sektor. Geen van hen heeft een agrarische
opleiding, sommigen volgden later agrarische cursussen. Eén van de vrouwen was voor haar
huwelijk al agrarische vrouw. Zij leerde het vak van haar ouders. Het bedrijf van haar ouders zou
op haar overgaan. Zij trouwde met een boeren ze zijn samen op het bedrijf van haar man
verder gegaan.
Een andere manier om agrarische vrouw te worden is doordat een vrouw zelf een agrarisch
bedrijf gaat voeren. Zij kan zelf bijvoorbeeld een bedrijf overnemen. Deze vorm van agrarische
vrouw zijn was niet aanwezig onder de geïnterviewde vrouwen.
Allen zijn nu in het dagelijks leven op diverse manieren bij het bedrijf betrokken. Alle ge'r`nterviewde vrouwen werken sinds het begin van hun huwelijk in het bedrijf. Dit met uitzondering van
de vrouw die voor haar huwelijk al agrarische vrouw was. Alle vrouwen hebben vermogen in het
bedrijf zitten. Het is tevens hun taak om de mensen die in het bedrijf werken te verzorgen.
Soms deelt de vrouw deze zorgtaak met haar man en kinderen.
Alle vrouwen praten en nemen beslissingen over de ontwikkeling en de toekomst van het
bedrijf. Sommigen nemen ook beslissingen over de dagelijkse bedrijfsaktiviteiten en staan
mensen te woord over bedrijfszaken.
Geen van de vrouwen heeft een baan buitenshuis. Als vrouwen een baan buitenshuis hebben
hoeft dit overigens niet te betekenen dat zij niet bij het bedrijf betrokken zijn. Dat een vrouw
buitenshuis werkt kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat het bedrijf te weinig oplevert. Naast haar
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baan kan zij vermogen in het bedrijf hebben, arbeid in het bedrijf verrichten enz.
Alle vrouwen vertegenwoordigen de belangen van (de mensen in) het bedrijf. Zij doen dit in het
jonge boerinnengroepswerk, in een plattelandsvrouwenorganisatie of in een standsorganisatie.
Anderen vertegenwoordigen agrarische belangen namens een organisatie in een waterschap of
in de Centrale van Plattelandsvrouwenorganisaties.
De juridische positie van de vrouwen verschilt. Een weduwe heeft de plaats van haar man in
een maatschap overgenomen. Zelf zou ze nooit voor een agrarisch bedrijf gekozen hebben
maar zij deed dit om de toekomst van de andere maat veilig te stellen. Toen een V.O.F. voor
een van de vrouwen mogelijk werd hebben zij en haar man dit direkt gedaan. Twee vrouwen
werken eraan hun postie door middel van een man-vrouwmaatschap te regelen.
Niet voor alle vrouwen blijkt het mogelijk hun betrokkenheid bij het bedrijf tot uitdrukking te
brengen in een passende juridische regeling. Op een bijeenkomst gaf een vrouw bijvoorbeeld
aan dat zij zelfs nu, in 1990, bewust niet voor een man-vrouwmaatschap kiest. Dit is voor haar
en haar gezin nog steeds financieel onaantrekkelijk.
De juridische positie die een vrouw ten aanzien van het bedrijf inneemt is geen goede maatstaf
om te beoordelen of een vrouw een agrarische vrouw is of niet- Om dit wel te kunnen
beoordelen is inzicht nodig in de verschillende vormen waarin een vrouw betrokken is bij een
agrarisch bedrijf.
Agrarische vrouwen hebben er niet altijd zelf voor gekozen om betrokken te zijn bij een
agrarische bedrijf. Als ze zelf zouden mogen kiezen en de omstandigheden zouden zodanig zijn
dat hun keuze realiseerbaar was, dan zouden een aantal vrouwen een andere keuze maken. De
juridische positie hoeft eveneens niet in overeenstemming te zijn met hoe de vrouw zichzelf
noemt.

2.2 De dilemma’s
"ln de land- en tuinbouw spreekt men over een dilemma tussen de belangen van vrouwen en
bedrijfsbelangen. Herkent u dat bij uzelf of bij anderen?" was de vraag die de onderzoekster
aan de geïnterviewde vrouwen voorlegde. Er kwamen antwoorden die betrekking hadden op
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verschillende aspekten van het gezinsbedrijf.

Knelpunten ten aanzien van werken in en voor het bedrijf
De vrouwen noemden een aantal knelpunten ten aanzien van het werken op het bedrijf. Het
werken op het bedrijf kan door de mensen in de omgeving van de vrouw als vanzelfsprekend
van haar verwacht worden- Niemand vraagt zich dan af of zij dat ook wil of dat ze een andere
keuze zou willen maken. Een van de vrouwen vertelt:
"Wij zijn

‘s

zaterdags getrouwd.

‘s

Maandags kwam mijn man in het bedrijf. Mijn schoonvader

vroeg: ‘Waarom is Riet er niet?’ Toen heeft mijn man gezegd dat ik nog een weekje vakantie
had."
Riet werkt nu niet meer in het bedrijf. In het begin als enige vrouw in haar omgeving. Er kon een
betaalde kracht aangetrokken worden om haar werk op het bedrijf over te nemen. Toch heeft ze
daar soms (nog) moeite mee. Haar omgeving spreekt haar erop aan:
"Waarom doe jij dat niet?"
Niet altijd wordt van een jonge agrarische vrouw verwacht dat zij meewerkt in het bedrijf. Men
gaat er bijvoorbeeld soms als vanzelfsprekend vanuit dat zij niet in het bedrijf werkt als de
schoonvader van de vrouw nog in het bedrijf meewerkt. Zou hij stoppen, dan wordt er
automatisch wel op haar arbeid gerekend.
Niet alleen in het gezin en de familie wordt gerekend op de arbeidsinzet van agrarische
vrouwen. In financieringsplaatjes gemaakt door banken kan dat eveneens als vanzelfsprekend
worden aangenomen.
Het ter diskussie stellen van deze vanzelfsprekendheid is voor de jonge agrarische vrouw niet
altijd gemakkelijk. Ze moet alles zelf aankaarten in de ‘vreemde' familie van haar (aanstaande)
partner. Alle geïntenriewde vrouwen signaleren dit probleem. In jonge boerinnengroepen komt

de bedrijfsovername, gezien vanuit de positie van de jonge agrarische vrouw, aan de orde. De
ondenzverpen die daar besproken worden gaan niet alleen over de arbeidsinzet van de jonge
vrouw, maar ook over andere vanzelfsprekendheden die later in deze paragraaf aan de orde
komen.
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Zoals er van een jonge agrarische vrouw venrvacht wordt dat zij een aandeel van de arbeid in
het bedrijf levert, zo wordt er van een oudere agrarische vrouw venrvacht dat zij uit het bedrijf
terugtreedt als een opvolg(st)er in het bedrijf komt.
Tijdens het proces van bedrijfsovername wordt vaak de situatie van alle gezinsleden en de
opvolger op een rij gezet, behalve die van de terugtredende agrarische vrouw. Dit terwijl
bedrijfsovername ook voor haar gevolgen heeft- Zij verliest onder andere haar werkzaamheden
in het bedrijf en zij wordt minder betrokken bij de beslissingen die over het bedrijf genomen
worden. De vader overlegt dit nu met de opvolg(st)er, meestal een zoon. Bedrijfsovername
heeft voor de oudere agrarische vrouw gevolgen voor wat betreft alle aspekten van haar
betrokkenheid bij het bedrijf.
Zelf vinden de geïntenriewde vrouwen het allemaal vanzelfsprekend dat de oudere agrarische
vrouw plaatsmaakt voor de opvolg(st)er. Een van de vrouwen verwoordt dat als volgt:
"Ik denk dat ik plaats zou maken voor mijn kind. Maar als je doordenkt, waarom dan perse die
vrouw. Dan doe je ook weer geen goed aan je vrouwenbelangen. Ja.... Wat zit je daaraan vast,
he.
lk geloof dat ik het ook zou zeggen en tegelijkertijd theoretisch denk: waarom ik en mijn man
niet? Blijkbaar blijf je het een mannelijk beroep vinden. Ik geloof waarachtig dat ik het ook zou
zeggen.
Vraag: waarom?
Gewoon, omdat het altijd zo hoorde. Ik zou me dan toch weer spiegelen aan het patroon van
‘zo
hoort het’. Het is eigenlijk niet goed- Dat maakt het dilemma erger. Je praat tegen je eigen
beroepsstatus in."
De oudere agrarische vrouw moet zich aanpassen aan een nieuwe situatie waarin zij niet meer
in het bedrijf werkt en er op andere manieren ook minder bij betrokken is- Een verhuizing
markeert de situatie meestal nog extra. Omdat de man vaak in het bedrijf verder werkt met de
opvolg(st)er en zijn betrokkenheid bij het bedrijf anders is, ligt hier een verschil tussen mannen
en vrouwen.
Oudere agrarische vrouwen zijn na hun bedrijfsovername op zoek naar een andere levensinvulling. De geïnterviewde vrouwen geven aan dat het voor hen moeilijk is een plaats op de
arbeidsmarkt te veroveren. Zij hebben alleen ervaring in de agrarische sektor en daarin denken
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ze geen baan te kunnen vinden. Vrijwilligerswerk is een alternatief. De vrouwen geven aan dat
dit werk vaak geld kost en dat moet dan ook beschikbaar zijn.

Het werk in het bedrijf heeft veelal voorrang boven het werk in het huishouden, het werk waar
alle geïnterviewde vrouwen verantwoordelijk voor zijn- De vrouw helpt haar man bij zijn
E
werkzaamheden, andersom komt dat minder vaak voor:
"Als ik achter geroepen wordt, dan laat ik binnenshuis alles vallen. Ik laat het kind alleen in de
box en ga naar achter. Maar als ik bezig ben en ik zou hem roepen, dan laat hij niet zomaar
alles vaIIen."
In het bedrijf wordt gerekend op de arbeid van agrarische vrouwen. De geïnterviewde vrouwen
ervaren het echter als knelpunt dat hun werk hoewel onmisbaar, weinig gewaardeerd wordt
door anderen. Een vrouw zegt daar over:
"Het werk wordt te weinig herkend en erkend. Door de mechanisatie in de akkerbouw heb ik er
nooit zoveel in mee gedaan. Wel hier op het erf, want ik hou altijd de buitenboel bij- Dat is een
hele klus werk. Ik vind zelf dat het er netjes uit ziet. lk heb uren aan de muur gehangen voor de
goten. Maar je hoorde er nooit wat van. Nooit. Dat hoort erbij, werd dan gezegd. Het landwerk
is anders, want dat brengt geld op, maar dit niet. Het wordt altijd ondergewaardeerd. Ook
omdat het altijd gewoon was en zodoende wordt het nooit erkend."
De arbeidsinzet van vrouwen komt niet altijd voldoende terug in de boekhouding. Hieruit
spreekt dat er geen waardering van die arbeid plaatsvindt op bedrijfsniveau, maar de gevolgen
van de ondervvaardering gaan verder. Als de arbeidsinzet van een vrouw niet goed geregistreerd staat komt hiermee haar aanspraak op sociale verzekeringen als de AAW in gevaar. Als
gevolg van de 1990 maatregel, waarin vrouwen en meisjes worden verplicht tot het venrvenren
van een zelfstandig inkomen, zullen vrouwen op gezinsbedrijven verplicht kunnen worden tot
het zoeken van een baan.
Ondenrvaardering van de arbeid van vrouwen betekent eveneens dat er zowel van het bedrijf uit,
als vanuit de overheid weinig geregeld is in geval van ziekte, zwangerschap, overlijden enz. In
de statistiek verdwijnt arbeid van vrouwen vaak. Vrouwen zien de arbeid van vrouwen wel en de
onmisbaarheid ervan:

"Ik vind dat haar gedachten en haar meedoen veel groter zijn dan er uit de papieren komt.
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Als bij de buren de vrouw ziek zou worden, dan kan het bedrijf niet funktioneren. Terwijl het
volgens de boeken wel zou kunnen.
Dat is de kracht en de zwakte van de gezinsbedrijven."
Behalve dat werk wordt ondergewaardeerd is er ook een zekere hiërarchie tussen het werk van
mannen en vrouwen. Op de bedrijven waar vrouwen een grote rol spelen in het management
laat men dit liever verborgen voor de omgeving:
"Er zijn een boel bedrijven waar de vrouw het beleid doet en de man het werk doet. Dan hoef je
daar niet zo minderwaardig over te denken."

Knelpunten ten aanzien van het huishoudelijke werk
Het huishoudelijk werk valt voor alle geïnterviewde vrouwen onder hun verantwoordelijkheid. In
wezen geldt voor dit werk het zelfde als voor het werk in en voor het bedrijf. Er wordt door
iedereen als vanzelfsprekend aangenomen dat het gebeurt, maar er is weinig waardering voor
te vinden. Ook vrouwen zelf beseffen vaak niet hoe groot de omvang van deze taak is en
daarmee niet wat hun bijdrage is aan het funktioneren van het gezinsbedrijf.

Knelpunten ten aanzien van het inkomen
De geïnterviewde vrouwen geven een aantal dilemma’s aan die zij of anderen ervaren met
betrekking tot de besteding van het inkomen dat uit het bedrijf komt.
Sommige vrouwen ervaren dat zij geen gelijkwaardige zeggenschap over het inkomen hebben.
Ze laten bedrijfsuitgaven voorgaan omdat ze denken ook geen recht te hebben op gelijkwaardige zeggenschap. Dit komt doordat mannen tijdens bedrijfsovername meestal meer vermogen
inbrengen dan vrouwen. Investeringen waardoor de werkzaamheden van agrarische vrouwen
beter uit te voeren zouden zijn blijven daardoor achter bij de bedrijfsinvesteringen. Vrouwen
hebben het gevoel dat uitgaven voor zichzelf achter blijven bij de uitgaven die mannen voor
zichzelf doen. Voor agrarische mannen vallen uitgaven voor zichzelf en uitgaven voor het bedrijf
(gedeeltelijk) samen (zie hoofdstuk 3). Sommige vrouwen besteden daarom ook geen geld aan
hun eigen scholing. Een vrouw zegt daarover:

16

"Er zijn vrouwen die denken: ‘dat geld is niet van mij’. lk ben er maar bij ingekomen. Ik heb daar
geen zeggenschap over en het is bedrijfsgeld. Dan is die trekker veel belangrijker dan een
goede koelkast of iets voor zichzelf. Dat zijn dus twee dingen: en ze denken dat het bedrijf altijd
voor moet gaan, en ze zien het niet als hun geld. En ook in negen van de tien boerengezinnen
gaan de bedrijfsinvesteringen gewoon voor."
Een goede juridische positie voor de agrarische vrouw mag niet ten koste gaan van het
bedrijfsinkomen. Een man-vrouwmaatschap wordt bijvoorbeeld niet afgesloten als dat ten koste
gaat van het inkomen. Toch is er een ontwikkeling waar te nemen in het denken daarover
waardoor vrouwen hun positie als ‘niet goed geregeld' gaan ervaren:
"Vrouwen hebben altijd de neiging om niet eerst aan zichzelf te denken. Dat is een groeiproces.
Zo is het altijd geweest, achter ging voor. Dat is ook logisch want daar moet het gezin ook weer
van leven. De vrouw zag altijd dat het inkomen achter uit het bedrijf een gezamenlijk inkomen
was, dus ook haar inkomen. Ze heeft nooit stilgestaan bij haar juridische of sociale postie. Door
de maatschappelijke ontwikkelingen wordt ze daar mee geconfronteerd. Bij sommigen gaan de
ogen open en vragen zich af wat hun postie is. Ook door de opleiding van boerinnen, die
steeds beter wordt, willen ze toch ook iets van zichzelf."
Een ander dilemma ten aanzien van de besteding van het inkomen noemen we hier dat
vrouwen vanuit hun andere funktie op de gezinsbedrijven zien dat het nodig is om inkomen
anders aan te wenden. Een voorbeeld is dat zij zien dat het nodig is dat er geld is voor de
ontplooiing van de kinderen.
Er moet altijd een keuze gemaakt worden tussen besteding van het inkomen in het bedrijf of
voor privé-uitgaven. Investeringen in het bedrijf zijn noodzaak als het bedrijf in de toekomst
(eventueel voor opvolgers) ook nog een inkomen op moet leveren. Dit wringt echter met de
zorgfunktie die vrouwen voor de andere gezinsleden hebben. Dit brengt ons op het volgende
dilemma.

Knelpunten ervaren door een andere benaderingswijze
In de interviews kwam naar voren dat agrarische vrouwen problemen in de landbouw en in het
gezinsbedrijf anders definiëren dan mannen. Een van de vrouwen zegt:
"Vrouwen zijn meer bezig vanuit: we hebben een bedrijf en wat zijn daaruit de mogelijkheden
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voor het gezin? Mannen vragen zich af: hoe kan ik mijn bedrijf zo optimaal mogelijk laten
funktioneren’?"
Tijdens de akkerbouw akties in 1990 was een dergelijk verschijnsel waar te nemen. De vrouwen
legden tijdens de akties de nadruk op wat de gevolgen van de dalende graanprijs zouden zijnEen van de gevolgen is dat er een groter beroep wordt gedaan op de arbeid van vrouwen en
kinderen. Dit omdat er bijvoorbeeld eerder geïnvesteerd wordt in arbeidsintensieve takken en
omdat een medewerker niet meer betaald kan worden. Voor de vrouwen ging het om de
grenzen van de flexibele inzet van de gezinsleden. Voor de mannen ging het vooral om de
dalende winsten, niet om hoe die winsten tot stand komen.

Knelpunten ten aanzien van de besteding van tijd
De vrouwen hebben het gevoel altijd ‘klaar te moeten staan'. Vanuit hun zorg voor anderen of
vanuit het bedrijf kan altijd een beroep op hen gedaan worden. Het is moeilijk om daar geen
gehoor aan te geven. Hun taken kennen geen afbakening in de tijd, waardoor zij het gevoel
hebben geen ‘vrije’, door hen zelf in te vullen tijd te hebben-

Konklusies
De ge'r'nterviewde vrouwen benoemen dilemma’s op de terreinen van werken in en voor het
bedrijf en in het huishouden, bedrijfsovername, positie op het bedrijf, de besteding van het
inkomen en hun tijdsbesteding. In het gezinsbedrijf bestaat een sterke verwevenheid tussen het
gezin en het bedrijf. De gezinsleden leveren voor het grootste deel de arbeidskracht voor het
bedrijf, het bedrijf levert het inkomen waar de gezinsleden van leven. De mensen met belangen
in het bedrijf zijn dezelfde als de mensen in het gezin.
Vrouwen ervaren in deze verwevenheid het bedrijf als dominant. Op de gezinsbedrijven gaat het
bedrijf voor. Dit geldt voor de manier waarop het inkomen besteed wordt, het werk dat vrouwen
doen, in hun tijdsbesteding enz. Het inkomen is afkomstig uit het bedrijf en het is de bedoeling
dat dat in de toekomst ook kan- Een deel van het inkomen zal dus terug in het bedrijf moeten
vloeien. Er moet een keuze worden gemaakt in welk deel wordt besteed aan prive-uitgaven en
welk deel terug gaat in het bedrijf. Hierin enraren vrouwen als dilemma dat zij de zorg hebben
voor het welzijn van de gezinsleden en dat zij door besparingen op het besteedbare inkomen in
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het gezin daar minder goed voor kunnen zorgen.
Mannen identificeren zich meer met het bedrijf en zijn zich minder bewust van dit dilemma.
De dominantie van het bedrijf is niet altijd even zichtbaar. Veel zaken gaan als vanzelfsprekend.
Soms stellen vrouwen deze vanzelfsprekenheid ter diskussie, zoals bij de manier waarop de
jonge agrarische vrouw bij het bedrijf betrokken wordt. Sommige onderwerpen zijn voor zowel
‘het
de vrouwen zelf als voor de mensen in hun omgeving zo vanzelfsprekend dat
gewoon zo
gebeurd'. Bijvoorbeeld dat de oudere agrarische vrouw terugtreedt als er een opvolg(st)er in het
bedrijf komt.
De vanzelfsprekendheid heeft tot gevolg dat er niet naar alternatieven gezocht wordt en ze
kunnen dan ook niet overwogen worden. Het is niet duidelijk dat er keuzen worden gemaakt.
De onbewuste keuzen werken in het algemeen zodanig dat de continuïteit van het bedrijf
verzekerd is. Niemand vraagt zich af of de gang van zaken in overeenstemming is met de
keuze die vrouwen zelf zouden willen maken. Het zijn meestal mannen die kiezen voor een
agrarisch bedrijf, vrouwen passen zich op allerlei terreinen aan die keuze aan. Dit is vaak niet
doelbewust, maar vanzelfsprekend.
Uitgezocht zou moeten worden wanneer deze vanzelfsprekendheid doorbroken wordt en er
sprake kan zijn van een keuze.
Agrarische vrouwen kennen ook de enraring dat zij minder zeggenschap hebben over
bijvoorbeeld de besteding van het inkomen. Zij beschouwen het bedrijf en het inkomen als het
eigendom van hun man. Het is dan niet terecht om daar een gelijkwaardige zeggenschap over
te hebben, vinden zij. Bedrijven gaan meestal over van vader op zoon. Vrouwen hebben over
het algemeen in deze maatschappij minder de beschikking over vermogen en worden zowel
door zichzelf als door anderen daarom minder als (zakelijke) partners gezien.
De vrouwen ervaren dat hun arbeid minder gewaardeerd wordt dan de arbeid van mannen. In
het algemeen staat er tegenover hun arbeid geen tastbaar inkomen. Anderen rekenen erop dat
vrouwen hun aandeel leveren maar houden er minder rekening mee. Er wordt weinig nagedacht
over hoe de taken van mannen en vrouwen het best te organiseren en op elkaar af te stemmen
zijnVrouwen assisteren bij het werk van mannen, waarbij het werk van de man voor gaat- Andersom
gebeurd dit minder vaak. De taken van vrouwen in het bedrijf zijn doorgaans minder herken-
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baar, waardoor het zelfde geldt voor het resultaat ervan. Dat geeft weinig voldoening.
`

Bovendien is het voor de vrouw zelf en voor de mensen in haar omgeving onduidelijk
hoeveel
werk een vrouw wel niet verzet.
Dit alles geeft een gevoel van onzichtbaar werk te doen. Dit wordt versterkt in het feit
dat het
aandeel van vrouwen op andere manieren meestal ook niet is vastgelegd. Hoewel
onzichtbaar
blijft het aandeel van vrouwen op de bedrijven essentieel en onmisbaar.
Vrouwen enraren dilemma’s omdat zij in sommige gevallen andere keuzen zouden willen
maken. Ze zien echter geen mogelijkheid om die keuze te realiseren. Hiermee hangt
meestal
samen dat anderen die mogelijkheden ook niet zien, het belang er niet van inzien of dat
een
ondenrverp onbespreekbaar is. Een houding die vrouwen door deze niet realiseerbare keuzen
ontwikkelen is dat zij hun ervaren dilemma’s en, in het verlengde daarvan, hun belangen
vervagen. Een geïnterviewde vrouw zegt daarover:
Vrouwen venragen hun eigen belangen als het ten koste gaat van hun eigen inkomen."
Als voorbeeld geeft ze:
"Vrouwen zouden zelf het belang van zwangerschapsverlof in moeten zien. Maar zij venragen
dat zelf weer, want zeggen ze: des te eerder ik weer meedraai, des te beter is het voor het
bedrijf. En dat gebeurt ook."

·

Een andere, daarmee samenhangende houding is dat vrouwen zichzelf op de tweede plaats
zetten. Ze denken eerst aan de belangen van anderen. Dat zagen we bijvoorbeeld bij de
bedrijfsovername waar de oudere agrarische vrouw kiest voor de belangen van man en kind
en
bij het automatisch voorrang geven aan bedrijfswerk.

Zorgen en het benoemen van dilemma’s en belangen
Het vervagen van dilemma’s en belangen en het feit dat vrouwen vaak niet eerst aan zichzelf
denken zijn twee belangrijke belemmeringen om te komen tot het benoemen van dilemma’s en
belangen. Dat vrouwen het benoemen als moeilijk ervaren heeft onder andere te maken met
de
zorgtaken van vrouwen en hun met ontwikkeling als vrouw.
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Overal zorgend
Agrarische vrouwen zorgen evenals andere vrouwen voor het huishouden. Zij hebben het
grootste aandeel in de zorg voor de kinderen en zij verzorgen hun partner. Het werk dat
agrarische vrouwen in het bedrijf verrichten bestaat voornamelijk uit ondersteunende taken.
Agrarische vrouwen die buitenshuis werken hebben hun baan meestal in de verzorgende
sektor. Vrouwen zijn in dit soort sektoren oververtegenwoordigd.
Vele taken van agrarische vrouwen zijn gericht op het zorgen voor anderen. Ook in andere
aktiviteiten van vrouwen is het verzorgende karakter terug te vinden.3° Dit is in het algemeen
een verschil met de taken en aktiviteiten van mannen.

Het verschil in ontwikkeling
Het feit dat vrouwen veelal aktiviteiten hebben met een zorgend karakter valt niet te verklaren
vanuit de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen maken een
verschillend ontwikkelingsproces door in de maatschappij.13 Ouders maken vaak verschil in de
opvoeding van een dochter en een zoon en meisjes en jongens volgen vaak verschillende
opleidingen.
De verschillen zijn te herkennen in de hele maatschappij. Ofschoon niet biologisch bepaald
hebben deze processen grote invloed op onze persoonlijkheidsontvvikkeling en bepalen ze in
grote mate het verdere verloop van het leven.1/15/27/23 Het beperkt de keuzen die mensen
kunnen maken.

De gevolgen voor het benoemen van dilemma’s en belangen
De persoonlijkheidsontwikkeling van vrouwen en hun verzorgende taken en aktiviteiten zijn op
verschillende manieren van invloed op het benoemen van dilemma’s en belangen.

1 . Oog gericht op anderen
Zorgen voor een ander betekent oog hebben en openstaan voor de behoeften van anderen.
Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk voldaan wordt aan de behoeften van anderen.23
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Belangentegenstellingen, bijvoorbeeld tussen vader en kinderen, worden liefst
vermeden. Dat is
een complexe taak. De begeleidingscommissie constateerde dat een
agrarische vrouw werkt
vanuit haar verantvvoordelijkheden als moeder, echtgenote, huishoudster,
medewerkster op het
bedrijf etc. Alles is belangrijk, vrouwen stellen geen prioriteiten en laten
hun eigen behoeften
grotendeels buiten beschouwing.25

2. Verantwoordelijk voor de sfeer

l

Vrouwen voelen zich verantwoordelijk voor de sfeer.25 Zij zijn de verantwoordelijke
als die niet
goed is en moeten enroor zorgen dat die wel weer goed wordt. Ook in het gezin.
Een
geïnterviewde vrouw merkt in verband met het bespreken van haar belangen
met haar man op:
"Je wilt ook de sfeer goed houden."
Tegenstellingen en konflikten worden vermeden want ze zijn bedreigend
voor de sfeer.

3. Waardering van anderen
Door hun persoonlijkheidsontvvikkeling zien vrouwen zichzelf meer in relatie
tot anderen dan dat
zij zichzelf als onafhankelijk persoon zien. Hierdoor zijn vrouwen afhankelijk
van het oordeel van
anderen. Aardig gevonden worden door anderen is belangrijker dan de eigen
waardering van
de aktiviteiten die de vrouw onderneemt en de doelen die zij zichzelf stelt.25
Een agrarische
vrouw vertelde dat de meningen van haar man en zoon van doorslaggevend
belang zijn
geweest voor haar aktiviteiten tijdens akties. Het oordeel van de echtgenoot
was de belangrijkste reden om wel of niet deel te nemen aan een vrouwengroep
rond een landinrichting.13

E
4. Verschillen sluimeren lang
Door de verantwoordelijkheid die vrouwen voelen voor de sfeer en de waardering
die zij
hechten aan het oordeel van anderen vinden vrouwen het vaak moeilijk om
een konflikt aan te
gaan. Vrouwen spreken verschillen en tegenstellingen liever niet (hardop)
uit. Een voorbeeld is
dat tijdens de voorbereiding van dit onderzoek in eerste instantie gesproken
werd over ‘zorgen’
van agrarische vrouwen in plaats van belangen van agrarische vrouwen.
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Konflikten laaien hoog op als ze wel benoemd worden- Ze liggen er immers eigenlijk al te lang.
Dit wordt versterkt door het feit dat vrouwen de neiging hebben elke aanval als veroordeling van
de hele persoon te voelen.3/23

5. Weinig zelfwaardering
ln onze maatschappij kent men aan verzorgende arbeid weinig waardering toe.4 Een aantal van
de knelpunten in 2.2 lieten dit duidelijk zien. Door de tvveederangs arbeid die zij verrichten
geven vrouwen zichzelf ook minder waardering. Daardoor twijfelen ze eerder aan zichzelf en
dunren ze minder gemakkelijk hun mening te geven dan mannen.
Doordat vrouwen zich vooral zien in relatie tot een ander en doordat zij voor anderen zorgen
stellen vrouwen zich niet gemakkelijk op de eerste plaats. Dat is in tegenspraak met hun
verzorgende taken en persoonlijkheidsontwikkeling. Zij vermijden konflikten en venragen hun
eigen belangen en diIemma's.
Maar:
een voonivaarde om belangen en dilemma’s te kunnen benoemen is dat je jezelf
centraal stelt.
Belangen zijn immers wensen en behoeften gericht op verbetering van de eigen positie. Hierbij
zijn eigen enraringen en gevoelens over de eigen positie het uitgangspunt. Het kan ook gaan
om iets wat wordt bedreigd en wat men wil behouden.
Doordat vrouwen zichzelf centraal stellen kunnen zij hun eigen gevoelens over hun positie en
hun ervaringen kritisch beoordelen.
De verwevenheid van gezin en bedrijf vormen een extra belemmering voor agrarische vrouwen
om zichzelf centraal te stellen. Mogelijke belangentegenstellingen uit het bedrijf spelen namelijk
direkt tussen de gezinsleden.
Behalve dat vrouwen zichzelf ruimte moeten geven om hun belangen te formuleren is het
eveneens van belang dat zij van anderen ruimte krijgen.
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2.3 De belangen van agrarische vrouwen
In de intenriews formuleerden vrouwen diIemma’s. Belangen zijn de mogelijke oplossingen van
die diIemma’s. De oplossingen kunnen op allerlei niveau's liggen. Sommige dilemma’s kunnen
‘

misschien op bedrijfsniveau worden opgelost. Of althans delen van dilemma’s kunnen daar
worden opgelost. Voor andere dilemma’s of onderdelen ervan kunt u aan andere niveau's
denken. Er valt te denken aan de belastingwetgeving, het landbouwbeleid, het overheidsbeleid
ten aanzien van de landelijke gebieden, het scholings- en cursus-aanbod, werkgelegenheidsbeleid enz. ln dit onderzoek beperkten we ons tot het zoeken naar oplossingen op het
bedrijfsniveau, in het landbouwbeleid en in sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen
in het landelijk gebied.
Voorwaarde voor belangen benoemen is dat vrouwen zichzelf centraal moeten stellen.
Vandaaruit kunnen zij hun eigen enraringen en gevoelens over hun positie onderzoeken en
beoordelen. De geïnterviewde vrouwen hadden allen eerder nagedacht over belangen en
belangenbehartiging. Geen van hen had dat echter gedaan vanuit hun eigen positie en
enraringen. Dit deel van het interview had dan ook veelal een ‘brainstormend' karakter.

De beloning van het werk van agrarische vrouwen
De beloning van het werk van agrarische vrouwen zou veel van de dilemma’s die de vrouwen
benoemden oplossen. Beloning maakt het werk zichtbaar voor anderen, zij geven het werk
meer waardering. Een vrouw die een financiele beloning krijgt voor haar werk in de politiek zegt
daarover;
"Zo gauw je werk betaald wordt wordt het werk anders beoordeeld. Ik heb dat heel duidelijk
gevoeld. Dat concludeer ik zeIf."
Voor vrouwen wordt hun werk en aandeel in het bedrijf ook beter
zichtbaar. Daardoor gaan ze zichzelf meer waarderen.
"Je wilt dan ook in het bedrijf die zichtbaarheid en volwaardigheid. En een stukje zekerheid
voor
jezelf. Dat is van jou. Je wordt genoemd. Je bent iets"
De beloning heeft als resultaat dat er zorgvuldiger met de uitvoerenden wordt omgesprongen.
Er wordt beter over nagedacht hoe de beschikbare arbeid het doelmatigst kan worden ingezet.
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De beslissing het werk van de agrarische vrouw te belonen heeft tot gevolg dat haar positie
juridisch op een andere manier wordt vastgelegd. Dat heeft weer tot gevolg dat de aanspraken
op sociale verzekeringen beter zijn. Door de zichtbaarheid van het werk en de bijdrage die dat
aan het inkomen levert kan eerder worden besloten tot een lidmaatschap van de vrouw van de
bedrijfsverzorgingsdienst.
Beloning van het werk heeft een meer gelijkwaardige verhouding met de partner tot gevolg:
"En dan kun je zeggen: jij hebt jouw baan en verantwoording en ik heb mijn baan en verantwoording en als er kinderen komen dan zullen we samen andere oplossingen moeten zoeken."
Het geeft vrouwen meer zeggenschap over de besteding van het inkomen. Omdat (een deel
van) het inkomen van henzelf is kunnen ze zelf beslissen en overleggen of dat wordt besteed
voor het gezin, in huis, voor zichzelf of dat en hoe het wordt geïnvesteerd in het bedrijf.
Voor een aantal vrouwen is een eigen inkomen uit het bedrijf een voorwaarde om daadwerkelijke keuzevrijheid te realiseren. Als een eigen inkomen uit het bedrijf haalbaar is dan is er de
mogelijkheid dat haar werk wordt overgenomen door een werknemer. Voor deze vrouwen is
een man-vrouwmaatschap of een andere vorm van mede-ondernemerschap geen alternatief,
omdat het vrouwen zijn die in het bedrijf werken tewvijl dat nooit hun eigen keuze was. Het is
niet duidelijk of in deze situatie ooit alternatieven voor dit probleem besproken zijn.
Voor een aantal vrouwen zal een vorm van mede-ondernemerschap geen alternatief hoeven
zijn omdat zij geen ondernemers verantvvoordelijkheden en risico’s willen dragen.

De beloning van het werk van agrarische vrouwen is een belang van agrarische vrouwen. Dit
laat nog open welke vorm(en) de meest geschikte is (zijn). Dat hangt met name af van de
keuzen die een vrouw zelf wil maken- Een aantal onderdelen van dit belang zijn te realiseren
binnen het gezin en het bedrijf.
Als eerste is het noodzakelijk dat de vrouw en haar man dit ook daadwerkelijk willen realiseren
op het bedrijf. Zowel door man als vrouw kan het als bedreigend enraren worden:
"Ja, dat heb ik overwogen. Maar wetend dat mijn man een goede tuinder is en dat het zou
botsen, want hij is heel anders dan ik, heb ik besloten het niet te doen."

Om beloning en een goede positie voor vrouwen te realiseren is er openheid en overleg over
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het onderwerp nodig, zowel in het gezin als daarbuiten. Een bank is bijvoorbeeld goed in staat
om een
financieel advies voor een bedrijf te geven wanneer een vrouw wel/niet/partime op het bedrijf
werkt.
Instanties buiten het gezin zouden kunnen stimuleren dat het onderwerp bespreekbaar wordt.
Te denken valt aan voorlichters die geschoold zijn op dit vlak, het ondenrvijs, de
vrouwenorganisaties, het boerinnenwerk en andere landbouworganisaties.
Als een vrouw een baan buitenshuis heeft verandert het Ieefpatroon. Het is bijvoorbeeld vaak
onmogelijk om dan nog tussen-de-middag warm te eten. Er komen andere afspraken over de
huishouding en zorg voor kinderen.
Onder de huidige Nederlandse wetgeving is het nagenoeg onmogelijk huishoudelijke arbeid te
belonen. Een aantal vrouwen geven aan dat dit niet terecht is, het is werk dat niet niet gedaan
kan worden. Een oplossing voor dit probleem kan het verdelen van de huishoudelijke arbeid
zijn- Dan moeten mannen leren huishouden en Ieren de verantwoordelijkheid hienroor
(gedeeltelijk) te nemen.
Een andere manier is een 50/50 verdeling van de winst en ieder de keus van taken te laten. De
fiscus accepteert een dergelijke regeling echter niet.

Juridische regelingen
Ze zijn al een aantal malen aan bod geweest. Om beloning van het werk van agrarische
vrouwen mogelijk te maken zijn passende juridische regelingen noodzakelijk. De Nederlandse
wetgeving vertoont op dit gebied een aantal lacunes.15
Over wat passende juridische regelingen zijn is op dit moment veel diskussie. Voor een goed
inzicht hierin is duidelijkheid nodig over de manieren waarop vrouwen bij de landbouw
betrokken zijn en welke keuzemogelijkheden voor hen wenselijk zijn. We gaan hier niet verder
op deze problematiek in.
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Het landbouwbeleid
Ekonomische zelfstandigheid stelt eisen aan het landbouwbeleid. Het stelt andere eisen aan het
zogenaamde gezinsbedrijf dan tot nu toe gebruikelijk zijn in het landbouwbeleid.
"Braks gebruikt altijd de term gezinsbedrijf, maar dat is zo rekbaar. Wat is dat?
Het gezinsbedrijf geeft geen garantie voor de individuen die daar in draaien. In het belang van
vrouwen zou er goed nagedacht moeten worden over wat een gezinsbedrijf nu eigenlijk is.
Er komt een stuk individualisering om de hoek kijken. Het gezinsbedrijf is een te losse kreet. We
raken er op den duur wel vanaf. De individualisering is belangrijk. Laat vrouwen niet vergeten
dat ze erbij in moeten."
Ekonomische zelfstandigheid betekent een beloning voor alle werkenden op de bedrijven. Dit
zou het uitgangspunt voor het landbouwbeleid moeten zijn.
De uitwerking van dit uitgangspunt ligt verschillend voor de vrije markt sektor en de sektoren
waar de prijs beïvloed wordt door EG-prijsbepalingen.

•

De vrije markt sektor

ln deze sektor hebben de mensen op de individuele bedrijven geen invloed op de prijs. Onder
invloed van de markt vindt er regelmatig herstrukturering van de sektor plaats. voor vrouwen
betekent dit:
"Er moeten allerlei beslissingen genomen worden en als zij erbij betrokken is zal zij weten hoe
het staat met het bedrijf en zal zij een inbreng hebben in de te kiezen teelt. Dat kan gunstig zijn.
Bij radijs telen moet je constant op de knieën. Wil zij dat niet, dan wordt er geen radijs geteeld.
Of als er rozen gezet moeten worden en zij heeft een hekel aan zondags werk, dan is het
belangrijk of de vrouw het werk acceptabel vindt. Als er een andere teelt gekozen wordt, dan
heeft de vrouw een grote inbreng denk ik.
Het is ingrijpend om een andere teelt te kiezen. De man wil een praatpaal hebben."
Geen van de vrouwen heeft een idee hoe het uitgangspunt vertaald kan worden naar de
bedrijfstak. Tijdens de gesprekken blijkt dat er weinig bekend is over de invloed van de
ontwikkelingen in de sektor op de positie van vrouwen. De ontwikkelingen betreffen niet alleen
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prijsontwikkelingen, er valt ook te denken aan milieumaatregelen, leefbaarheidsaspekten, het
open stellen van de EG-grenzen in 1992 enz.

•

Sektoren met prijzen onder invloed van het EG-beleid

De vrouwen noemen hier een aantal oplossingen voor het uitgangspunt van een beloning voor
alle werkenden. Volgens een mening kan een vrouw in het bedrijf stappen als twee inkomens
haalbaar zijn- ls het te klein dan kunnen de partners beslissen wel samen in het bedrijf te
werken maar dan moeten ze genoegen nemen met een deeltijd inkomen. Of de vrouw moet
beslissen een inkomen buiten het bedrijf te verdienen. Er wordt niet uitgegaan van een
gezinsinkomen maar van een bedrijf dat haar arbeidskrachten volwaardig betaalt.
Een andere visie om tot een oplossing te komen is schaalvergroting zodat er alleen bedrijven
zijn waar twee volwaardige inkomens uitbetaald kunnen worden- Dit betekent afvloeiing. Het
landbouwbeleid zal eveneens moeten bestaan uit maatregelen om de afvloeiers aan een
alternatieve inkomensbron te helpen. Door een meer specialistische landbouw -hoogproduktieve koeien, ontwikkeling van zaden, enz- is het mogelijk voor Nederland het aantal
afvloeiers beperkt te houden.
Een andere oplossing is hogere prijzen. Door middel van een goed landbouw public relations
beleid kan de landbouw werken aan een positiever imago. De consumenten zouden dan meer
voor de produkten willen betalen. Een eigen inkomen voor agrarische vrouwen garandeert dit
niet, daar zijn aanvullende maatregelen voor nodig.
Sommige vrouwen geven aan beslist niets te zien in gesubsidieerde landbouw.
De ene oplossing sluit de andere niet uit. Landbouwbeleid wordt door de vrouwen wel breed
gedefinieerd. Het omvat beleid voor zowel de blijvers als de afvloeiers. Het omvat ook het
ondenrvijs waar meisjes en jongens beiden zorgvakken hebben en wat verder reikt dan het
ouderlijk bedrijf. Milieumaatregelen en de leefbaarheid van het platteland behoren eveneens tot
het landbouwbeleid. Het gaat erom een volgende generatie een perspektief te bieden. De
vrouwen geven aan dat mannen dit vaak niet vinden, mannen denken meestal op kortere
termijn.
Tijdens de intenriews merkten de vrouwen op dat hen kennis ontbreekt op het terrein van het
landbouwbeleid. Sommigen zouden zich er verder in willen verdiepen.
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Het beleid ten aanzien van de landelijke omgeving
De belangen die vrouwen formuleren waardoor ekonomische zelfstandigheid van vrouwen
mogelijk is varieert met hun leeftijd. Voor jongere vrouwen met kinderen is kinderopvang in hun
nabije omgeving belangrijk. Op dit moment stoppen veel jonge agrarische vrouwen met hun
baan als zij kinderen krijgen. Dat geeft iets aan over behoefte daaraan.
Familieleden zoals (schoon)moeders kunnen ook voor kinderopvang zorgen. Dit zijn echter
persoonlijke relaties wat betekent dat er ook sociale verplichtingen aan vast zitten. Professionele kinderopvang kent dit probleem niet. De meeste vrouwen onderschrijven dit.
Kinderopvang heeft niet alleen voordelen voor de moeder. Voor het kind is het goed omdat zij
leren met andere kinderen om te gaan.
Voor vrouwen met schoolgaande kinderen zijn veilige fietsroutes en sociale veiligheid
belangrijke punten.
Werkgelegenheid is een belangrijk punt voor jonge agrarische vrouwen met een baan
buitenshuis.
Voor vrouwen waarvan de kinderen zelfstandig zijn wordt het belang aangegeven van een auto
of een goed openbaar vervoer. Deze vrouwen gaan voor eigen aktiviteiten de deur uit. Als er
een auto is is de behoefte aan voorzieningen als winkels minder groot. Vrouwen pleiten voor
financiële vergoedingen waardoor het thuis verzorgen van hulpbehoevende ouderen beter
geregeld kan worden. Het wordt vaak nog als vanzelfsprekend aangenomen dat vrouwen hun
(schoon)ouders verzorgen. Dit is niet altijd hun eigen keuze.
Het lijkt aannemelijk dat dit beeld in de komende jaren zal veranderen. Jongere vrouwen
worden ouder en leggen andere prioriteiten. Oudere vrouwen worden ook ouder en zij zullen,
gezien de emancipatie van ouderen in onze samenleving, ook andere keuzen willen maken dan
de ouderen nu-
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3 AGRARISCHE MANNEN OVER DE
BELANGEN VAN AGRARISCH E VROUWEN

3-1

Inleiding

Uit de intenriews met agrarische mannen bleek dat er onder mannen een aantal visies te
herkennen zijn die zij kunnen hebben over belangen van agrarische vrouwen. In dit hoofdstuk
zullen we deze verschillende visies weergeven.
Een eerste verschil dat tussen de geïnterviewde mannen is waar te nemen is dat sommige
mannen geen onderscheid maken tussen de belangen van mannen en vrouwen. Zij ontkennen
de verschillen.
Volgens deze visie doen man en vrouwen ‘alles samen', daarom zijn er in principe geen
verschillen in belangen mogelijk. ln de praktijk wordt niet alles samen gedaan. Meestal doen
man en vrouw beiden het bedrijfswerk, maar het huishouden is voor de vrouw alleen. De vrouw
is verantwoordelijk voor het huishouden en de zorg voor man en kinderen. De man is degene
die vanuit het ‘samen’ naar buiten treedt.
Andere mannen maken wel onderscheid tussen belangen van vrouwen en mannen. Deze
mannen verbinden hier ook vaak consequenties aan voor hun eigen gedrag en voor beslissingen die gevolgen voor hun partner hebben.
ln elk van deze twee visie zijn weer twee nuanceringen te benoemen. In de visie waarin mannen
geen onderscheid in belangen maken vinden we de volgende twee categoriën:
•
De eerste categorie zijn mannen die niets versluieren. Tussen mannen en vrouwen
bestaat er volgens hen een taakverdeling en mannen en vrouwen hebben ieder een
eigen positie. Dat is prima zo. Het bedrijf gaat over van vader op zoon en ze hechten er
veel waarde aan dat het bedrijf blijft behouden voor de eigen familietak. Het bedrijf
behoort de man toe.
•

Een tweede categorie mannen erkent dat verschillen tussen mannen en vrouwen
voorkomen. Maar in die gevallen waarin die verschillen voorkomen zijn dat individuele
problemen die geen verband houden met strukturele ongelijkheden in de maatschappij.
Als man en vrouw willen kunnen ze die problemen zelf oplossen.
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In de visie dat er wel belangenverschillen tussen mannen en vrouwen zijn vinden we de
volgende categoriën:
•
Eén categorie mannen vindt dat die belangenverschillen alleen in het gezin voorkomen.
In het gezin hebben man en vrouw een verschillende positie en dus verschillende
belangen. Buiten het gezin bestaan geen ongelijkheden tussen vrouwen en mannen en
zijn de belangen van vrouwen en mannen gelijk.
•

De tweede categorie mannen die onderscheiden kan worden zijn mannen die uitgaan
van individuen. Volgens hen moeten belangen gericht zijn op de ontwikkeling van het
individu zoals hij of zij dat wenst. Op dit moment bestaat er in onze maatschappij een
strukturele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Om deze ongelijkheid op te heffen
is het nodig om de belangen van vrouwen en mannen te onderscheiden. De ongelijkheid komt tot uitdrukking in het gezin, de agrarische wereld, de maatschappij.

In dit hoofdstuk zullen we in 3.2 eerst ingaan op de visie waarin geen belangenverschillen
tussen mannen en vrouwen onderscheiden worden- In 3.3 behandelen we de visie van mannen
die dat wel doen. In 3.4 vindt u de konklusies van dit hoofdstuk.

3-2

De visie van mannen die geen onderscheid in belangen maken

De beelden van agrarische vrouwen
Voor deze mannen zijn agrarische vrouwen, vrouwen die met een boer of tuinder getrouwd zijn
en op het bedrijf allerlei werkzaamheden verrichten. Huishouden en verzorging van man en
kinderen behoren ook tot haar taken. Als ze dat niet doen dan zijn ze geen goede agrarische
vrouw. Voor hen is dat niet zo'n vraag want een vrouw getrouwd met een boer of tuinder hoort
dat gewoon te doen. Ze rekenen daarop.
Een man die overdag grotendeels bezig is met organisatieaktiviteiten op provinciaal niveau en
wiens vrouw en zoon het bedrijf draaiende houden, zegt:
"Als boer zeg ik: dat is een vrouw, die een groot aantal voorkomende werkzaamheden op het
bedrijf verricht. Een vrouw die niet teveel babbels heeft en niet teveel praat, maar het werk doet
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en daarnaast de normale beslommeringen in het huishouden heeftVraag: wie zijn de agrarische vrouwen die u in uw bestuursaktiviteiten tegenkomt?
Dan zie ik een vrouw die misschien thuis nog wel iets doet. Maar zij voelt zich meer geroepen
om naar buiten te treden als: ‘ik ben de vertegenwoordigster van de boerinnen'.
Van zo iemand denk ik dan, als ik haar handen zie, dat ze thuis ook niets uitvoert.
Vraag: dat zouden ze van u toch ook kunnen zeggen?
.......eh (verbazing). Ja, daar hebt u gelijk in.
Vraag: is het beeld dat u schetst ook een veroordeling?
Ja, dat wil ik niet ontkennen. lk kom agrarische vrouwen tegen waarvan ik weet dat ze druk zijn
op het bedrijf. Maar er zijn er ook die binnen de organisatie omhoog zijn gevallen. Waanran ik
zeg dat het weinig van doen heeft met agrarische vrouwen zoals ik ze eerst omschreven heb."

Voor de man die de tweede categorie mannen in deze visie vertegenwoordigt is het niet
noodzakelijk dat de vrouw op het bedrijf werkt. Over andere manieren van betrokkenheid bij het
bedrijf behalve door werk in het bedrijf vermeldt hij niets.

De dilemma’s
De dilemma’s zeggen de mannen in het algemeen niets. Ze kunnen het zich niet voorstellen en
daarom ook zelf geen concretisering van het algemeen gestelde dilemma geven. De door de
vrouwen geformuleerde dilemma’s herkenden zij ook niet toen ze hen werden voorgelegd

•

Werken in het bedrijf

De vrouwen ervaren de vanzelfsprekendheid waarmee zij arbeid in het bedrijf verrichten als een
dilemma. De mannen begrijpen dit dilemma niet. Het is bovendien iets wat je van tevoren weet:
als je met een boer trouwt dan trouw je ook met zijn bedrijf. Een man zegt hier over:
"lk vind het gemakkelijk als mijn vrouw goed betrokken is bij het bedrijf, bij de voor- en
nadelen. Dat is een voordeel. Vraag: voor wie is dat een voordeel?
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Voor mij, ja."
Het werk op het bedrijf is belangrijker dan werk elders, het levert immers het inkomen. Daarom
gaat het voor ander werk. De mannen beschouwen het als gewoon dat vrouwen inspringen in
het bedrijf. Andersom wordt dat belachelijk gevonden.
Een goed geregelde eigen positie voor vrouwen in het bedrijf vinden deze mannen niet nodig.
Er gebeurt wat fiscaal voor het bedrijf het meeste oplevert. Voor een van de mannen is dat nu
een man-vrouwmaatschap.
Volgens deze mannen zijn problemen voor uittredende vrouwen ondenkbaar:
.

"Dat boerenvrouwen terugtreden is een normale gang van zaken. Dat is zo.....Ach, ik denk dat
vrouwen rondom het huis nog wel wat te doen vinden. Natuurlijk vinden vrouwen van vijftig jaar
geen betaalde baan, omdat zij die leeftijd hebben en omdat zij vroeger ook geen baan hadden.
Ik denk dat zij dat niet willen."
Vrouwen zeggen dat hun werk onzichtbaar is en weinig gewaardeerd wordt door anderen. De
mannen zijn het daar niet mee eens:
"Ik ben het daar niet mee eens. Als zij de stalraampjes gewassen heeft dan zie ik dat- Het wordt
een beetje te weinig gewaardeerd omdat het een gewoonte is geworden. Dat is wel zo, maar ik
waardeer het weI."
Een gevolg van de ondervvaardering is dat vrouwen weinig verzekerd zijn, vaak geen lid zijn van
de bedrijfsverzorgingsdienst en onvoldoende aan bod komen in statistieken (zie hoofdstuk 2).
Dat klopt volgens deze mannen niet- ln de statistieken wordt er zelfs teveel arbeid van vrouwen
vermeld. Er wordt teveel arbeid opgegeven omdat dat fiscaal voordelig is. De reden waarom er
zo weinig vrouwen verzekerd zijn is omdat de meeste vrouwen ook niet meewerken, ongelijk
wat uit de statistieken blijkt. Geen enkele ondernemer neemt immers het risico zijn arbeid niet te
verzekeren, ook vrouwen niet.

De mannen in de tweede categorie denken over de verschillende zaken ongeveer het zelfde.
De verschillen zullen we hier weergeven.
Deze mannen herkennen de vanzelfsprekendheid waarmee van vrouwen verwacht wordt dat zij
achter werken ook niet. Hun mening is dat het niet vanzelfsprekend is, maar dat het slechts in
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individuele gevallen voorkomt. Als dat gebeurt dan:
"is dat een slechte situatie."
Alle vrouwen die een goede beloningsvorm wensen hebben die. Er staat niemand iets in de
weg om daar goede afspraken over te maken. Het kan voorkomen dat er vrouwen zijn die dat
voelen als een dilemma, maar dat komt ook buiten de landbouw voor.
Het kenmerkende van deze visie is dat dilemma’s alleen voorkomen in individuele gevallen. Dit
geldt ook voor de dilemma’s van uittredende agrarische vrouwen en de onzichtbaarheid en
onderwaardering van het werk van agrarische vrouwen. Een reaktie op de onzichtbaarheid:
"Slechte boeren als ze dat niet waarderen. Komt dat algemeen voor? Er zullen wel individuen
zijn, maar als dat in vijftig tot zestig procent van de gevallen zo zou zijn? Ik snap niet dat die
mensen getrouwd blijven. Ik zou gaan scheiden."
Alle mannen kunnen de werkzaamheden van hun vrouwen in het bedrijf precies benoemen.

•

Het inkomen

Voor deze mannen gaat het bedrijf voor. Dat zagen we net al bij het werk voor en in het bedrijf,
voor inkomen en tijdsbesteding geldt hetzelfde.

•

Huishoudelijk werk

Anders dan het bedrijfswerk is het bij de mannen niet bekend wat de huishoudelijke taken
inhouden. Een man beschrijft precies wat zijn vrouw op het bedrijf doet, wanneer zij dat doet en
hoeveel tijd dat kost. En dan:
"Dan gaat zij naar binnen. Zij blijft in huis en ik doe het buiten werk."
Een van de mannen herkent de onzichtbaarheid van het huishoudelijke werk wel. Een van de
redenen die hij daanroor geeft is dat dit werk financieel niets oplevert. Achter levert het werk
van de vrouw wel wat op en daar is het dus zichtbaar in de boekhouding enz. In het huishouden is dat niet zichtbaar, het maakt daar dan ook niet uit hoeveel uren er worden gewerkt.
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De belangen
De mannen zien het belang van een eigen individuele beloning voor vrouwen in het algemeen
niet- Ze kunnen zich niet voorstellen dat vrouwen zoiets willen. Het bedrijf is van man en vrouw
samen en als daar genoeg inkomen uit komt dan komt niemand iets tekort. Wel of geen positie
`

in het bedrijf voor de vrouw is afhankelijk van de fiscale situatie van het bedrijf:
"Het inkomen samen delen. Je moet dat fiscaal bekijken.
Vraag: Welke verdeling is het eerlijkst?
Gewoon samen houden.”
Een vrouw met een eigen baan buitenshuis vinden deze mannen onmogelijk, dan zijn vrouwen
niet meer beschikbaar op het bedrijf voor inspring taken, werk in het bedrijf, koffie zetten enz.
ln hoofdstuk twee maakten we duidelijk dat een eigen beloning voor vrouwen alleen mogelijk is
als er aan een aantal voorwaarden voldaan is. Een van de voonrvaarden is dat er in het gezin
open overleg gevoerd kan worden over deze kwestie. De mannen die vinden dat je 'alles
samen' doet op het bedrijf zeggen dat overleg mogelijk is in hun gezin, maar dat zij die dingen
nooit horen. Dus menen zij dat er ook geen probleem is.
Een beloning kan een ander leefpatroon tot gevolg hebben omdat het betekent dat bedrijf en
gezin anders georganiseerd worden. Een aspekt is dat mannen een deel van de taken en
verantvvoordelijkheden in het huishouden op zich zouden moeten nemen. De mannen zien dat
niet zitten, ze willen wel eens helpen, maar geen strukturele taakverdeling. Dat gaat tegen de
natuurlijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen in en dat geeft problemen tussen de
echtgenoten. Een man zegt:
"Als een vrouw trouwt dan gaat ze het huishouden doen. Dat is gewoon zo. En als ze met een
boer trouwt dan gaat ze ook mee naar achter. Dat groeit en dan ben je boerin. Het zou toch
raar zijn als je als man koppies staat af te wassen en de vrouw het kunstmest strooit. lk zie het
niet gebeuren. Nee. Houdt het toch lekker samen. Dat is veel beter."
Het landbouwbeleid en het beleid ten aanzien van de landelijke omgeving kwamen in de
intenriews wegens tijdgebrek bijna niet aan de orde. Volgens de visie van deze mannen hoeft
het landbouwbeleid niet te veranderen om aan belangen van vrouwen te voldoen. Zij onderscheiden deze immers niet. Ze kunnen het wel eens zijn met de stelling dat ieder die werkt een
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inkomen zou moeten hebbenVoor wat betreft het beleid voor de landelijke gebieden zijn het in stand houden van voorzieningen en de mobiliteit belangrijke items. Kinderopvang vinden ze onzin. Meer werkgelegenheid op het platteland is uit den boze, dat is slecht voor het milieu.

De mannen in de tweede categorie erkennen in het algemeen de punten die de vrouwen
aandroegen. Het gaat echter niet om een algemenere maatschappelijke ongelijkheid. individuen
moeten en kunnen hun problemen individueel oplossen.
Een eigen beloning voor vrouwen vinden deze mannen een legitieme eis. Vrouwen behoren zelf
de verantwoordelijkheid te nemen om hun positie goed te regelen. Er is in principe niets dat
hen in de weg staat om dat te doen. ln de meeste gevallen zit het dus goed. In het geval dat
een vrouw een onwillige partner heeft:
"Dat is dan van te voren wel al duidelijk geworden en dat zal dan ook invloed hebben op je
partnerkeuze. Als dat niet zo is, dan ga je scheiden. Dat moet je onderling regelen. Daar kun je
g_een wet voor maken."
Dezelfde man draagt aan dat echtscheiding wel een probleem voor vrouwen kan vormen. Er
wordt in die situatie meestal vanuit gegaan dat het bedrijf moet blijven bestaan. Dat werkt in het
nadeel van vrouwen. Hij zegt hierover:
"Mijn persoonlijke mening is dat de mens voor moet gaan. Dat is moeilijk afwegen, want de
opvolger is ook een mens."
Overleg over beloningsvormen is altijd mogelijk en dat gebeurt ook- Agrarische vrouwen zijn
geen zielige wezens die niet voor zichzelf kunnen opkomen.
De verandering in Ieefpatroon die een eigen beloning voor vrouwen kan betekenen wordt niet
als probleem gezien. vanouds is het zo dat vrouwen de huishouding doen en mannen hen
daarin helpen. Maar er zijn geen belemmeringen om dit om te draaien.
voor wat betreft het landbouwbeleid zijn hogere prijzen een oplossing. Ook gelijke behandeling
van kleine en grote bedrijven wordt genoemd. Omdat 75% van de bedrijven nu onvoldoende

opbrengt om aan man en vrouw werk te bieden is herstrukturering een oplossing. Om diverse
redenen zijn deze maatregelen geen automatische garantie voor een eigen beloning. Allerlei
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zaken kunnen de prijs of het inkomen weer drukken.
Ten aanzien van de landelijke gebieden komen de meningen overeen met bovenstaande
categorie van mannen. Kinderopvang wordt wel nodig gevonden, maar dat moeten mensen zelf
regelen. De overheid heeft geen verantvvoordelijkheden wat dat betreft.

3.3

De visie van mannen die wel onderscheid in belangen maken

De beelden van agrarische vrouwen
voor deze mannen zijn agrarische vrouwen: vrouwen die een relatie met een agrariër hebben
”

door huwelijk of samenwonen of vrouwen die zelf agrarisch aktief zijn- De vrouwen zijn zelf vaak
niet afkomstig uit de agrarische sektor. Zij passen zich aan aan het leven op het platteland. Hun
betrokkenheid bij het bedrijf kan uit werken op het bedrijf bestaan of soms alleen een financiële
betrokkenheid betreffen. Deze mannen associëren het woord agrarische vrouw met emancipatie, echter niet in veroordelende zin.

De dilemma’s
De mannen herkennen het aan hun voorgelegde algemene dilemma en ze kunnen er zelf
concrete voorbeelden bij geven. Een van de mannen zegt:
"Het dilemma zegt me wel iets. Het bedrijf overschaduwt het individuele belang van de vrouw.
voor de man is dat anders, want het is zijn hobby en zijn leven.
De boerin komt er later mee in aanraking. Het bedrijf is zo nauw betrokken bij het gezin,
waardoor het het eigen belang overschaduwt- Of men zet de eigen belangen een stapje terug
bij het bedrijf. Ik vraag me af of dat nu wel altijd moet- In het verleden werd daar helemaal niet
-

naar gekeken. Nu verandert dat wel een beetje.
Onderwerpen die vanzelf aan bod komen zijn tijd nemen voor jezelf en de besteding van het
inkomen. Een man geeft aan dat mannen en vrouwen verschillende Ieefwerelden hebben.
Mannen hebben hun contacten in de agrarische wereld met andere mannen. vrouwen hebben
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behalve contacten met andere agrarische vrouwen ook relaties met mensen buiten de
agrarische wereld. Mannen en vrouwen bouwen op die manier verschillende beelden op van
hun wereld en hun idealen daarover. Als voorbeeld geeft hij:
"De agrarische wereld heeft een sobere levensstijl, of je nu veel of weinig verdient. Dit is een
andere levensstijl dan waar de vrouw mee te maken heeft. Zij ziet ook hoe de rest van de
maatschappij leeft. Zij wil dat ook kunnen ervaren en doen."

•

Het werken op het bedrijf

De mannen herkennen de vanzelfsprekendheid waarmee van vrouwen venrvacht wordt dat zij
achter werken. Ze erkennen dat het vaak zo gaat, maar dat het eigenlijk niet klopt. Over de
oorzaak hienran zegt een man:
"vanzelfsprekendheid van achter werken is een gebruik wat is gegroeid. Dat groeit door
praktijksituaties. Dat heeft te maken met het feit dat wij in een mannenwereld leven. Mannen
hebben bepaald hoe de zaken geregeld werden. van dat denken ben ik ook niet vrij. Ook al zou
ik dat willen, maar ik ben een man en ik word daardoor ook beïnvloed. Op het moment dat ik
daar los van kan komen en kan aangeven, dat ik het anders wil, dan doe ik dat wel."
Als een vrouw graag buitenshuis wil werken dan moet dat kunnen. Dan moeten de zaken op het
bedrijf anders georganiseerd worden en moet er iemand in dienst worden genomen. Het is
echter niet de bedoeling dat het bedrijf erdoor achteruit gaat.
Een eigen positie wordt door de mannen vanzelfsprekend gevonden als de vrouw in het bedrijf
werkt. Ze signaleren dat het in een aantal gevallen niet uit kan omdat er op het bedrijf niet
genoeg wordt verdiend, voor geen van beide partners. Dan nog zou het wel verdiende geld
verdeeld moeten worden.
Tijdens het proces van bedrijfsovername vinden deze mannen het belangrijk dat er veel wordt
overlegd. Zowel wat betreft de wensen en behoeften van de komende agrarische vrouw als van
de terugtredende agrarische vrouw. Een van de mannen zegt over de positie van de terugtredende agrarische vrouw:
"Ja, die situatie herken ik wel. Hoe meer zij bij het bedrijf betrokken is geweest, hoe moeilijker
het is. Dan is het een venrroegde bedrijfsovername. Een geestelijke bedrijfsovername. Niet op
papier. Ik kan me dat wel voorsteIIen."
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De vrouwen gaven aan dat hun werk onzichtbaar is- De mannen begrijpen dit dilemma.
Dat de
agrarische wereld een door mannen gevormde wereld is geeft een van hen als reden.
Een
andere man zegt daarover:
"De emancipatie in de agrarische wereld loopt wat achter bij de rest van de samenleving.
Het
moet van de vrouwen komen dat ze er ook bij willen. Als ze moeten wachten tot
er
de man
wat
van zal zeggen, dan kan het nog lang duren."

‘

•

Huishoudelijk werk

De mannen uit de eerste categorie zien de onzichtbaarheid van huishoudelijk werk
niet. Zij
kunnen het ook niet benoemen. De mannen uit de tweede categorie erkennen de onzichtbaarheid van huishoudelijk werk en kunnen het benoemen. Zij hebben zelf ook huishoudelijk werk
gedaan.

•

Het inkomen

Het inkomen komt uit het bedrijf. Wil je zeker weten dat dit in de toekomst ook nog kan
dan
gaat het bedrijf voor als het gaat om de besteding van het inkomen. Deze mannen erkennen
dat dit voor vrouwen een dilemma kan vormen.
Het feit dat er weinig geld te besteden is in het huishouden is voor mannen niet zo'n probleem.
Zoals een van de mannen al aangaf identificeert de man zich het meest met het bedrijf. ln zijn
belevingswereld is het minder zwaarvvegend dat er voor andere gezinsleden minder goed
gezorgd kan worden en er voor de andere individuen in het huishouden minder ruimte is voor
hun ontplooiing. De man zal vaak meer toekomen aan zijn persoonlijke ontplooiing
dan de
andere gezinsleden.

De belangen
Mannen met de visie dat mannen en vrouwen verschillende belangen kunnen hebben kunnen
zelf een aantal belangen van vrouwen aangeven. ln het algemeen herkennen zij de belangen
die de vrouwen formuleerden.
Als een vrouw haar eigen beroep wil blijven uitoefenen dan moet daar ruimte voor zijn, vinden
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deze mannen. Een eigen positie in het bedrijf als de vrouw in dat bedrijf werkt is vanzelfsprekend, zoals we al eerder zagen. Een eigen positie en een eigen inkomen leidt tot meer
gelijkwaardigheid tussen de partners: "Dan komt er een reële diskussie op gang tussen man en
vrouw, waarin je met stemmen en niet alleen met macht tot beslissingen kunt komen."
Toch brengt deze situatie problemen met zich mee en de mannen geven duidelijke grenzen
aan:
"Als je beiden een zelfstandige positie hebt en je moet overleggen, waarin je investeert, kan het
heel goed gaan als je beiden dezelfde mening hebt. Maar o wee als het niet zo is.
In de toekomst ga je naar de situatie toe dat de inkomens helemaal gesplitst worden en ieder
beslist wat ze met dat geld doet. Dat is het eindpunt van de gelijkwaardigheid. Ik weet niet of
het ooit zover komt. Ik ben daar misschien toch weer te ouderwets voor. lk weet niet of ik het
wel kanlk zit ergens tussen het vlak dat de vrouw duidelijk een inkomen moet hebben uit het bedrijf en
aan de andere kant moet dat inkomen ook weer automatisch in het bedrijf gestopt worden. Hoe
meer er verdiend wordt hoe makkelijker je aan eigen inkomens kan toegeven. Maar hier in de
provincie zijn veel kleine bedrijven."
Een voorwaarde die een eigen beloning en gelijkwaardigheid tussen de partners stellen is een
gelijkwaardige overlegsituatie. De mannen geven aan dat zij van hun partner verlangen dat zij
zich in overleg uitspreken. Anders is het voor hen moeilijk te achterhalen wat zij vindt en wil.
Overleg zou kunnen leiden tot konflikt situaties, maar die kun je op een goede manier
uitvechten.
Over een andere voorwaarde, het delen van de huishoudelijke taken, is minder enthousiasme.
In principe willen ze delen van de huishoudelijke taken overnemen, zo dat al niet gebeurt, en
willen ze het leren. Maar er ligt een grens. voor een van de mannen gaat het bedrijf toch voor.
Als de huishoudelijke taken te groot van omvang worden, dan moet zijn vrouw meer thuisblijven. Hij wil zijn bedrijfswerk er niet voor opgeven en om huishoudelijk werk te doen. Ook wil hij
niet iemand in dienst nemen voor het bedrijfswerk.
Een andere man zou een deel van de inkomensverwerving graag aan zijn vrouw overlaten. Hij
weet echter niet zeker of hij met de vrijgekomen tijd een deel van de huishouding op zich zal
nemen.
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Het landbouwbeleid kwam door tijdgebrek slechts sumier aan bod in de gesprekken.
voor de man in de eerste categorie hebben mannen en vrouwen geen verschillende belangen
in het landbouwbeleid. Als mannen en vrouwen een gelijkwaardige positie hebben in het bedrijf
dan hebben ze ten aanzien van het bedrijf dezelfde belangen. Dit zijn de bedrijfsbelangen. In de
visie van agrarische vrouwen dat het landbouwbeleid individuen, hun arbeidsplaatsen en hun
inkomens als uitgangspunt moet hebben herkent hij het NAJK-standpunt. Hij is er nog niet over
uit.

De tweede man ging bij alle antwoorden uit van individuen en hun mogelijkheden. Zijn visie
past in de tweede categorie. Hij wil graag een landbouwbeleid met meer zekerheden voor de
bedrijven, zoals quotering in de melkveehouderij. De druk om inkomen, energie en aandacht
voor alles aan de continuïteit van het bedrijf te besteden wordt dan minder. Er is dan ruimte om
aan andere wensen en behoeften te voldoen, ook vrouwen krijgen er meer keuzemogelijkheden
door. De onderlinge verhoudingen tussen de mensen op de bedrijven zijn geen landbouwzaak
en daarmee geen landbouwbeleid. Dat moet via de fiscus, sociale voorzieningen etc. geregeld
worden- Later komt hij hierop terug:
"Ik merk nu een bepaalde inconsequentie bij mezelf. In wezen zeg ik dat alles op de persoon
gericht moet zijn. Aan de andere kant zeg ik dat het beleid zo algemeen is, dat je het niet op de
persoon kunt toeschrijven. Misschien kan het wel."

voor wat betreft het beleid voor de landelijke gebieden zijn voor deze mannen mobiliteit en het
voorzieningenniveau belangrijke punten. Kinderopvang is ook van belang maar het regelen
ervan ieders individuele verantwoordelijkheid. Het decentraliseren van de werkgelegenheid is
voor de man wiens visie in de eerste categorie past uit den boze. voor de man uit de tweede
categorie niet. Hij merkt daar nog over op:
"De belangen ten aanzien van de landelijke omgeving zijn voor vrouwen niet anders dan voor
mannen. Iedereen heeft belang bij een goede ruimtelijke invulling, waar ook op kleine schaal
voorzieningen aanwezig zijn. Ik zie het niet als topic voor de agrarische vrouw. Misschien voelt
zij zich er meer verantwoordelijk voor, maar ik vind het net zo goed een zaak voor de
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standsorganisaties."

3.4 Konklusies
De visie van mannen op de belangen van agrarische vrouwen is te onderscheiden in twee
visies. Er zijn mannen die geen onderscheid in belangen maken in belangen van vrouwen en
mannen. Er zijn ook mannen die dat wel doen. ln elk van deze visies vallen weer nuanceringen
te maken. voor elk van de visies kunnen we verschillende konklusies trekken.

Mannen die geen onderscheid maken in belangen
voor mannen die geen onderscheid in belangen zien van vrouwen en mannen is de taakverdeling tussen mannen en vrouwen een natuurlijke verhouding. Dat houdt in dat mannen voor het
inkomen zorgen, voornamelijk in het bedrijf werken en daar ook verantwoordelijk voor zijn en
het bedrijf naar buiten toe vertegenwoordigen. voor vrouwen houdt dat in dat zij zorgen voor
man en kinderen,
werken in de huishouding waar zij eveneens verantwoordelijk voor zijn. Als zij met een man met
een agrarisch bedrijf trouwen dan betekent dit dat zij ook in het bedrijf werkt en haar man
assisteert bij zijn werk. Daarbij heeft zijn werk prioriteit boven het werk van de vrouw. Een
andere taakverdeling tussen man en vrouw, bijvoorbeeld een vrouw met een baan buitenshuis,
hoort niet en is afkeurenswaardig.
Man en vrouw vormen een eenheid in het huwelijk en in het gezin. Hun taken zijn complementair. Dat dit verschillen in ontplooi-ingsmogelijkheden op vele terreinen met zich mee brengt
beseffen zij niet. vrouwen en mannen hebben immers geen andere behoeften dan hun
‘natuurlijke’ behoeften. Zij herkennen de dilemma’s en belangen daarom niet, zij kunnen ze zich
niet voorstellen. De vanzelfsprekendheden die vrouwen als problematisch beschrijven zijn voor
hen vanzelfsprekendheden die zo horen.
Het inkomen Iegitimeert dat het bedrijf voor gaat. Om deze reden gaan de bedrijfsinvesteringen
voor de gezinsuitgaven, heeft het werk van de man -in het bedrijf- prioriteit, behoort het bedrijf
in termen van tijdsbesteding voor te gaan etc. Mannen organiseren het werk op het bedrijf en
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weten zodoende welke arbeid hun vrouw op het bedrijf verricht. Het huishoudelijke werk is
daarentegen onzichtbaar voor hen. Het belang dat vrouwen formuleren: een eigen beloning
voor alle werkenden in de landbouw, is volgens hun visie afkeurenswaardig. Dit ontkent de
eenheid die man en vrouw zijnEen andere categorie mannen die geen onderscheid maken in belangen van mannen en
vrouwen erkennen de eigen keuze die vrouwen willen maken wel. Zij vinden deze wens van
vrouwen terecht. volgens hun visie staat vrouwen echter niets in de weg om die eigen keuze
ook te realiseren. Als vrouwen het willen dan zijn ze ertoe in staat, zelfs al gaat hun keuze in
tegen de traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen. vrouwen die hun eigen keuze
niet realiseren kunnen de oorzaak hiervoor alleen bij zichzelf vinden.
.

DiIemma’s zijn geen algemener voorkomende verschijnselen. Er bestaan geen verschillen in
mogelijkheden voor vrouwen en mannen. Oplossingen voor dilemma’s kan men op individueel
niveau realiseren, in de situaties waarin de dilemma’s zich voordoen. Op andere niveau’s hoeft
men geen oplossingen te ontwikkelen. Er bestaan geen verschillen in belangen tussen vrouwen
en mannen. Als vrouwen een eigen beloning willen dan kunnen ze dat regelen. De uitgangspunten van het landbouwbeleid hoeven er niet voor te veranderen.

Mannen die onderscheid in belangen maken
Mannen die de dilemma’s die de agrarische vrouwen formuleerden herkenden maken ook
onderscheid in belangen. Zij geven aan hoe situaties voor vrouwen en mannen verschillend zijn
en erkennen de verschillen in mogelijkheden.
volgens deze visie is het bedrijf in de verwevenheid van bedrijf en gezin dominant. Dit uit zich
op een aantal terreinen, bijvoorbeeld in de vanzelfsprekendheid waarmee vrouwen achter
werken. Ze geven aan dat het vanzelfsprekend is, ook voor hen geldt dat het altijd zo ging en
niemand zich er iets bij afvroeg. Ze erkennen dat deze situaties meer in hun voordeel werken
dan in die van vrouwen. Ze benadrukken overleg, bijvoorbeeld bij bedrijfsovername. Daarin is
het van belang dat ieders wensen en behoeften ter sprake komen. Dan pas is er de mogelijkheid er rekening mee te houden.
De mannen bevestigen dat vooral agrarische mannen zich met het bedrijf identificeren en niet
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met de verzorging van de gezinsleden. voor hen is het minder een probleem om de
bedrijfsinvesteringen voor de gezinsuitgaven te laten gaan. De mannen zijn bovendien meestal
afkomstig uit de agrarische sektor en de vrouwen niet. De mannen zijn gewend aan de sobere
agrarische levensstijl, die behalve een economisch gegeven ook een norm is- Manne komen
ook eerder toe aan hun eigen ontplooiing doordat er in het bedrijf wel geld kan worden
uitgegeven.
Deze mannen erkennen het recht van keuzevrijheid van vrouwen. Voor hen is er echter een
duidelijke grens: het bedrijf mag er niet op achteruit gaan. Een bepaald deel van het inkomen
behoort terug te vloeien in het bedrijf. De bedrijfsinvesteringen staan vast en zijn onbespreekbaar. Dit beperkt de zeggenschap van vrouwen en blokkeert overleg.
Een andere grens ligt buiten het bedrijf. Bedrijven leveren soms onvoldoende op om de
werkenden individueel te kunnen belonen.

Perspektieven
vrouwen willen graag dat hun specifiek eigen visie als volwaardig wordt erkend en dat de
ermee samenhangende belangen behartigd worden.
Mannen die geen onderscheid maken in belangen van vrouwen en mannen zijn hienroor het
moeilijkst aanspreekbaar. Zij kunnen zich moeilijk inleven in de situatie van vrouwen en zich
nauwelijks voorstellen wat vrouwen bedoelen. Overleg is bijna uitgesloten omdat zij vrouwen die
andere keuzen willen maken dan de traditionele, veroordelen. Mannen die de keuzevrijheid van
vrouwen wel erkennen maar vinden dat vrouwen die mogelijkheid hebben als ze dat willen, zijn
eveneens geen medestanders. Zij zien geen noodzaak om beleid te ontwikkelen om de
keuzevrijheid wel te garanderen.
Mannen die wel onderscheid in belangen maken kunnen zich inleven in de situatie van vrouwen
en kunnen hun eigen ideeën en gedrag kritisch beoordelen. Ze geven aan dat vrouwen zelf hun
punten, problemen en belangen moeten aansnijden en bespreken. Mannen kunnen dat ook niet
altijd ‘vanzeIf’ weten. Ze geven echter wel grenzen aan.
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4.1

Inleiding

ln hoofdstuk 2 kwamen belangen van agrarische vrouwen aan de orde en een manier waarop
individuele vrouwen hun belangen kunnen benoemen. Eén moeilijkheid daarbij is dat vrouwen
zichzelf centraal moeten stellen bij het benoemen van belangen. Een ander aspekt dat een
belemmering voor de benoeming van belangen vormt is de verwevenheid van bedrijf en gezin
waardoor verschillen in belangen direkt tussen de gezinsleden kunnen spelen.
Een derde belemmering is de ge'isoIeerde positie van de meeste agrarische vrouwen.
Agrarische vrouwen werken in en om het eigen bedrijf. Zij hebben daar voornamelijk met de
andere gezinsleden te maken. De plaats waar ze wonen is meestal ook ruimtelijk geïsoleerd.
Kortom, zij leven, wonen en werken met de mensen voor wie zij zorgen en waarmee ze
verschillen in belangen kunnen hebben- Deze situatie biedt hen minder de mogelijkheid om met
vrouwen in een overeenkomstige positie enraringen uit te wisselen.
Het uitwisselen van ervaringen met mensen in dezelfde positie is belangrijk om het proces van
belangen benoemen te versnellen. Als deze mogelijkheid ontbreekt kunnen vrouwen hun
problemen gaan ervaren als een individueel probleem dat alleen door henzelf kan worden
opgelost.
Het benoemen van belangen is een belangrijk onderdeel van de belangenbehartiging en dus
een belangrijk onderdeel van een organisatie die belangenbehartiging als doel heeft. Een ander
onderdeel van belangenbehartiging is het realiseren van de benoemde belangen. Een
belangenbehartigingsorganisatie kent dus twee soorten aspekten:
•

Interne aspekten

Dit houdt de bewustwording en de meningsvorming in. Daarna wordt de stap naar een
gemeenschappelijke benoeming van belangen gemaakt. Daarbij is prioriteitsbepaling van
belangen essentieel, want dat maakt de kans op succes groter. Een volgende Stap is een
strategieontwikkeling. Men denkt na over een gemeenschappelijke formulering van de belangen
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en over de werkwijze zodat het doel zo snel mogelijk met de minste inspanning bereikt kan
worden.
•

Externe aspekten

Hierin gaat het om het opkomen voor belangen met als doel ze te venrvezenlijken. Beperking
van belangen en strategieontvvikkeling zijn noodzakelijk om resultaten te bereiken.

De interne en externe aspekten lopen in praktijk door elkaar heen. Ze vormen het proces dat
belangenbehartiging is.17 Het is bijvoorbeeld vaak één groep in een organisatie die
verantwoordelijk is voor de externe aktiviteiten. Het is belangrijk dat deze groep de standpunten
die zij innemen terugkoppelen naar de leden om na te gaan of zij nog op het goede spoor
zitten.
Hun ervaringen dragen weer bij aan de stategieontvvikkeling. Aktiviteiten in het kader van
opkomen voor belangen dragen vaak bij aan de interne processen van bewustwording,
meningsvorming en benoeming van belangen. In een organisatie bouwt men belangen uit, stelt
ze bij, maakt een differentiatie enz. Intern en extern proces beïnvloeden elkaar voortdurend.
De interne en externe processen zijn de schakels van een belangenbehartigingsorganisatie. Ze
zullen tot uiting komen in de doelstellingen, de aktiviteiten en de organisatiestruktuur van de
organisatie.
In de volgende twee paragrafen zullen we onderzoeken wat de huidige stand van zaken is in de
NBvP voor de interne en externe processen. We kunnen dan ook constateren welke punten
verbetering behoeven. Mensen in andere organisaties herkennen de genoemde knelpunten. De
NBvP heeft hier dan ook een voorbeeldfunktie. De resultaten zijn zowel binnen de NBvP als in
andere organisaties bruikbaar.
Zoals we in hoofdstuk 1 al stelden zijn belangen geen vaststaande gegevens maar worden zij
gevormd in een maatschappelijk proces. Het proces van belangenformulering en behartiging
ligt voor agrarische vrouwen deels in hun organisaties. Om deze reden onderzochten we ook
het proces waarlangs in de NBvP belangen van agrarische vrouwen worden geformuleerd.
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4.2
· •

De interne aspekten van de NBvP als belangenorganisatie
De doelstellingen

De tendens dat agrarische vrouwen een grotere bijdrage willen leveren aan de belangenbehartiging in de landbouw is duidelijk zichtbaar. Er worden vrouwen lid van de traditionele
belangenbehartigende organisatie in de landbouw. Jonge agrarische vrouwen werken eveneens
aan hun belangenbehartiging. Een aantal vrouwen wil de belangenbehartiging voor agrarische
vrouwen uitbouwen in de plattelandsvrouwenorganisaties.
vanuit haar traditie is de NBvP geen belangenbehartigende organisatie.12 Dat is ook nu nog
terug te vinden in de doelstellingen van de bond waarin het accent ligt op vorming en
ontvvikkeling.21 Hierdoor bevorderen vrouwen hun deelname aan de (plattelands)sa-menleving.
Ook in de doelstellingen van de ABC vinden we geen expliciete verwijzing naar belangenbehartiging.
Een jaar na de formulering van de huidige doelstellingen kende het Hoofdbestuur van de NBvP
(HB) de ABC wel een beleidsbeïnvloedende taak toe:
"beIeidsbeïnvIoeding inzake de positie van agrarische vrouwen en de beleidsbeïnvloeding van
andere organisaties via vertegenwoordigsters; gevraagde en ongevraagde advisering van het
HB inzake standpunt bepaling op bovengenoemd terrein."11
De provinciale agrarische vrouwengroepen geven in hun doelstelling wel de belangenbehartiging weer- Als voorbeeld volgt hier de doelstelling van de Provinciale Agrarische Commissie
(PAC) van Drente:
"Door middel van vorming, scholing en voorlichting de agrarische vrouwen in de provincie te
stimuleren en te ondersteunen, haar belangen te behartigen en bekendheid te geven aan het

leven en werken."2
Onduidelijk is hier echter of de PAC zelf belangen behartigt of dat de PAC voor vrouwen alleen

een ondersteunende taak heeft daarin. De PAC is dienstverlenend en vrouwen kunnen elders
hun belangen behartigen. Deze onduidelijkheid geldt voor meerdere organisaties en provin-
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Konklusie: Belangenbehartiging wordt als doelstelling van het agrarisch vrouwenwerk binnen de NBvP erkend. Onduidelijk is of agrarische vrouwengroepen op
provinciaal en wellicht ook regionaal niveau zichzelf zien als (deel uitmakend van)
een belangenbehartigingsorganisatie.
•

De aktiviteiten

De NBvP kent drie niveau's waarop agrarische vrouwengroepen aktief kunnen zijn- In een aantal
provincies zijn er regionale agrarische vrouwengroepen. Alle provincies hebben een Provinciale
Agrarische Commissie (PAC) en op landelijk niveau bestaat de Agrarische Beleidscommissie
(ABC).
De regionale groepen organiseren studiedagen, gaan op excursie en/of er wordt deelgenomen
aan cursussen. Ook de de aktiviteiten van de PAC’s zijn te karakteriseren als meningsvormend.
Bovendien zijn een aantal PAC’s bezig met integratie in het Koninklijk Nederlands Landbouw
Comité (KNLC). Omdat de provinciale besturen autonoom zijn en er geen landelijk beleid is
vastgesteld neemt de integratie verschillende vormen aan.25
De ABC heeft naast de taak van beleidsbeïnvloeding ook de taak om aan deskundigheidsbevordering van de provinciale leden en het kader te werken. De meestal lange agenda van de
ABC wordt daarom voor het grootste deel in beslag genomen door organisatorische punten.
Het aantal cursussen, studie- en informatiedagen is groot. voor vrouwen op provinciaal en
landelijk niveau betekent dit dat zij een enorme inzet leveren bij het organiseren en bijwonen
van deze aktiviteiten.
Het aandeel van deskundigen op deze dagen en cursussen is groot.22 Zij zijn meestal niet
afkomstig uit eigen kring. Na het aandeel van de deskundigen in de aktiviteit is er vaak nog
beperkte mogelijkheid voor een forumdiskussie of voor vragen. veel van de leden waarderen
deze aktiviteiten die gericht zijn op meningsvorming.
Er is echter weinig ruimte voor vrouwen om onderling te diskussiëren. Er is nauwelijks sprake
van meningsvorming door het uitwisselen van ervaringen en meningen. Agrarische vrouwen
ontwikkelen zo weinig inzicht in elkaars meningen en ervaringen.
Dit wordt versterkt doordat er weinig verslaglegging is. Binnen een groep is het daardoor
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moeilijker om de diskussie stap voor stap verder te brengen. Ook kunnen vrouwen in andere
regio’s geen kennis nemen van de meningen.
Nog een versterkende faktor is dat er telkens nieuwe thema’s bij de kop worden gepakt.
Telkens is er weer nieuwe informatie die verwerkt moet worden- Er is weinig aandacht voor de
continuïteit en de verbanden in de informatieHet belangrijkste aspekt van de meningsvormende aktiviteiten zoals ze binnen de NBvP worden
georganiseerd is informatieverstrekking. Het meningsvormende proces vindt daardoor wel
plaats bij individuen maar niet in de hele organisatie. Bovendien wordt de verwerking van de
informatie in het licht van eigen enraringen, de vorming van een mening en alle andere
aspekten leidend tot anders handelenwals een individuele aktiviteit beschouwd.
Dit is een van de redenen waarom de inventarisatie van belangen in de organisatie in dit
o_nderzoek weinig opleverde.

Konklusie: Een groot deel van het agrarisch werk in de NBvP is intern gericht. Het
zijn voornamelijk bewustwordende en meningsvormende aktiviteiten. Het belangrijkste aspekt van deze aktiviteiten is de informatievoorziening- Dit kan leiden tot
individuele meningsvorming.

•

Belangen benoemen in een belangenbehartingende organisatie

Deze individuele meningsvorming heeft als effekt dat individuele vrouwen zich meer en beter
kunnen inzetten voor de belangenbehartiging in en vooral buiten de NBvP. voor een belangenbehartigende organisatie is het echter noodzakelijk meer stappen te zetten. Om in een
organisatie te komen tot het benoemen van belangen is het nodig dat:

1 . er een gemeenschappelijke meningsvorming is. Dit is een voorwaarde om te komen tot
benoeming van belangen als groep en organisatie. Belangen van agrarische vrouwen komen
voort uit een gelijksoortige positie. Deze belangen formuleren vraagt om gemeenschappelijke
meningsvorming. Er is veel ruimte voor diskussie nodig.
2. er een goede verslaglegging van diskussies is. Anderen hoeven dan niet opnieuw het
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wiel uit te vinden, zij zijn op de hoogte en kunnen de diskussie voortzetten. Een belangenorganisatie is altijd op meerdere niveau's georganiseerd. De verslaglegging is ook nodig om op
andere niveau’s verder te werken.
3. de (dagelijkse) ervaringen van agrarische vrouwen de basis zijn van de belangenbenoeming. Het gaat immers om de belangen van agrarische vrouwen en dus (uiteindelijk)
zijn zij de enigen die kunnen vertellen wat hun belangen zijn. Uit het tweede hoofdstuk van dit
rapport bleek dat deze ervaringen meer dan voldoende diskussiestof op kunnen leveren. ln de
huidige meningsvormende aktiviteiten is hier onvoldoende ruimte voor.
4. er prioriteiten gesteld worden- Het benoemen van belangen heeft als uiteindelijk doel het
behartigen van belangen. Dit heeft het meeste resultaat als er stap voor stap een beperkt aantal
belangen aangekaart worden. Er zullen dus prioriteiten gesteld moeten worden- Dit moet
gemeenschappelijk gedaan worden. Eerst in de groepen en vanuit die groepen voor de hele
organisatie.

Gemeenschappelijk belangen benoemen wil niet zeggen dat er uiteindelijk één mening uitkomt.
Het betekent wel gezamenlijk aan meningsvorming werken. Daarin moet elke vrouw de ruimte
hebben om ‘zichzeIf centraal te stellen' om zo haar eigen mening en belangen te formuleren.
Het zal blijken dat er overeenkomsten tussen vrouwen zijn, maar ook verschillen. Het is in het
belang van de individuele vrouwen en de organisatie dat daar op een effektieve en produktieve
manier mee wordt omgegaan.
Dit proces vergt een andere houding van vrouwen dan dat zij gewend zijn- Niet zorgen, maar
‘jezeIf centraal steIlen' en vertrouwen op jezelf.
Het stellen van prioriteiten blijkt geen gemakkelijke bezigheid voor vrouwen. Ook in de NBvP
niet. De agenda van de ABC kenmerkt zich bijvoorbeeld door een groot aantal te bespreken
punten. Er wordt een groot belang gehecht aan dat men van alles op de hoogte is. Men is
breed georiënteerd, alles komt aan bod. Plotseling agendapunten invoegen kan ook- Op de
vraag waarom er altijd zoveel punten op de agenda staan antwoordt een vrouw:
"Wij kunnen toch niet kiezen want alles is toch belangrijk"
vrouwen werken meer relatiegericht en minder doelgericht. Als resultaat van een vergadering
kan gezien worden: ‘samen ergens goed aan gewerkt hebben'. Als een ander resultaat zou je
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kunnen noemen: ‘een standpunt bepaald hebben of een produkt gemaakt hebben'. vrouwen
zien vooral het ‘samen ergens goed aan werken' als resultaat.25
Prioriteiten stellen vereist het kunnen maken van keuzen en venrolgens een doel vast stellen om
het te bereiken. vrouwen zullen dit leren door er enraring mee op te doen als ze belangen gaan
behartigen. Niet iedereen zal het altijd met elkaar eens zijn als de afweging om prioriteiten te
kunnen stellen wordt gemaakt. Deze verschillen in opvatting mogen niet te lang sluimeren om
er effektief mee om te kunnen gaan.
Er kunnen konflikten ontstaan. Het goed hanteren van konflikten in een belangenbehartigende
organisatie is belangrijk, er zullen namelijk altijd verschillen zijn die eventueel tot een konflikt
kunnen leiden.
Om al deze processen goed te laten verlopen is inzicht in het gebruik van macht nodig. Een
definitie van macht is: het beïnvloeden van of richting geven aan het gedrag, de gedachten
en/of de emoties van een ander.19 Dit betekent dat macht zowel een mogelijkheid als een
onderdrukking kan inhouden. Prioriteiten stellen is gebruik maken van macht. Inzicht in het
verschil tussen wanneer iemand de mond gesnoerd wordt of wanneer een verschil doelgericht
wordt gebruikt is een noodzakelijke vaardigheid. Zowel intern als extern speelt gebruik van
macht een rol.

Konklusie: Als belangenbehartigingsorganisatie is gemeenschappelijke meningsvorming, belangenbenoeming en prioriteitstelling noodzakelijk- Hierbij zal worden
uitgegaan van de deskundigheid van agrarische vrouwen. Vanuit de zorgfunktie van
agrarische vrouwen zal het toewerken naar benoeming en behartiging specifieke
aandacht voor een aantal leerprocessen vragen. Deze leerprocessen hebben
betrekking op ‘jezelf centraal stelIen’, keuzes maken en prioriteiten stellen, omgaan
met verschillen, konflikten hanteren en het gebruik van macht•

De organisatiestruktuur

Om de belangenbenoeming en behartiging als organisatie te kunnen ontwikkelen is het nodig
dat er effektieve communicatiekanalen in de organisatie zijn. Belangenbehartigers naar buiten
toe zullen moeten weten welke belangen ze moeten behartigen. Groepen agrarische vrouwen
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hebben onderling contacten nodig om niet het wiel telkens opnieuw uit te vinden en om
standpunten te kunnen bepalen. Hoe staat het met de huidige organisatiestruktuur van de
NBvP? Welke punten behoeven verbetering in het licht van de belangenbehartiging?
Binnen de NBvP zijn de agrarische vrouwengroepen op alle niveau’s van oudsher autonoom
in
het vaststellen van hun aktiviteiten. voor de ondenrverpen die men aan de orde wil stellen geldt
hetzelfde. Alleen de besturen op landelijk en provinciaal niveau hebben een vaste ondersteunende, stimulerende en coördinerende taak. Zo komt een groot aantal thema’s binnen de
organisatie aan bod.
voor een organisatie die zich richt op ontspanning en vorming kan autonomie voor alle groepen
op alle niveau's een goede organisatiestruktuur zijn- voor een organisatie die belangen
behartigt echter niet. Zelfs op hoofdlijnen kan de organisatie nu geen standpunten innemen. De
ene groep heeft een onderwerp wel behandeld maar andere groepen weer niet- Er zal in de
organisatie moeten worden toegewerkt naar gemeenschappelijke thema’sEen ander nadeel van een organisatiestruktuur waarin alle groepen autonoom zijn is dat er geen
vertegenwoordigingen zijn. Er is bijvoorbeeld geen vertegenwoordiging van het provinciale
niveau naar het landelijke niveau. De PAC’s en wellicht ook de regionale groepen werken aan
standpuntbepaling. De ABC heeft standpuntbepaling en beIeidsbe'r'nvIoeding voor de hele
organisatie als taak. Dit zijn aspekten van de belangenbeharti-ging. Alle leden van de ABC
zitten daar op persoonlijke titel. Het komt wel voor dat zij ook op provinciaal niveau aktief zijn,
maar dit is geen voorwaarde voor hun lidmaatschap. Waarop moeten de ABC-leden hun
standpunten baseren?
Gevoelens van onmacht en onzekerheid zijn door de huidige organisatievorm niet vreemd bij de
ABC-leden. Zij proberen wel in het kader van hun aktiviteiten van de deskundigheidsbevordering te horen wat er onder de leden leeft. Het is echter informeel en een moeilijke manier om
een reële indruk te krijgen.
De behoefte van de ABC om door middel van dit onderzoek de belangen van agrarische
vrouwen te leren kennen zal met haar ge'r'soleerde positie in het agrarisch vrouwenwerk te
maken hebben- Dit onderzoek is echter eenmalig. Er is een continue stroom van ideeën,
meningen en standpunten nodig van de leden naar de ABC.
Formele kanalen en vertegenwoordiging is een voorwaarde om als ABC taken in het kader van
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standpuntbepaling en beleidsbeïnvloeding gestalte te kunnen geven. Nu heeft de ABC taken
waarbij de voorwaarden om ze uit te kunnen voeren niet geboden zijn.
Als de NBvP belangen van agrarische vrouwen wil behartigen is het aan te bevelen de
organisatie te evalueren op de organisatorische en de inhoudelijk stroomlijning. Om standpunten als organisatie te kunnen bepalen is bespreking door zoveel mogelijk leden een voorwaarde. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het centraal vaststellen van thema’s. Ook dit is
uiteraard al richting geven aan het belangenbehartigingswerk. Het zou daarom van belang zijn
dat invloed vanuit regionale groepen mogelijk is- Alleen op deze wijze is een gedeeltelijke
inperking van de autonomie van groepen, wat binnen een belangenbehartigingsorganisatie
nodig is, acceptabel en dus ook realiseerbaar.

Konklusie: Uitgaande van het idee dat de NBvP een organisatie wil zijn die de
belangen van agrarische vrouwen behartigt, is de huidige organisatiestruktuur
minder effektief- Binnen deze huidige struktuur is het voor veel leden moeilijk een
inbreng te hebben op een zelfde thema. Voor degenen die standpunten moeten
formuleren ontbreekt de voorwaarde de meningen van leden en groepen in de
organisatie te kennen. Een manier om deze problemen op te lossen is het creëren
van een vertegenwoordigingsstruktuur tussen de verschillende niveau's. Een
centraal vastgesteld thema, waar de groepen op alle niveau's invloed op hebben,
kan een manier zijn om de thema’s te beperken-

4.3
•

De externe aspekten van de NBvP als belangenorganisatie

De belangenbehartiging

Er zijn in het huidige agrarische vrouwenwerk van de NBvP twee vormen van belangenbehartiging naar buiten toe te onderscheiden. Dit zijn:
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1 . De weg via het hoofdbestuur van de NBvP
Officieel behartigt het HB de belangen van alle leden van de NBvP naar buiten toe. Ook die van
de agrarische vrouwen. De ABC heeft hierbij een ondersteunende taak. Behalve agrarische
vrouwen zijn er ook andere groepen (plattelands)vrouwen lid. In de NBvP worden de agrarische
vrouwen meestal gezien als producenten, de andere leden als consumenten. Dit heeft
consequenties voor de belangenbehartiging. In een interview in het Agrarisch Dagblad zegt
de
voorzitster van de NBvP dat de NBvP zowel de belangen van de producenten als van de
consumenten wil dienen:
"Wij zijn het aan onze leden verplicht alles van twee kanten te bekijken."22
Een aantal leden waardeert de diskussie die ontstaat doordat er twee groepen vrouwen in de
organisatie in sommige gevallen verschillende belangen kunnen hebben. voor een vormende,
ontspannende en educatieve organisatie is dit wellicht een goede organisatievorm. voor een
organisatie die deze verschillende belangen wil behartigen echter niet.
Als de ABC agrarische standpunten inbrengt in het HB zodat die ze kan uitdragen, zal het HB
deze belangen eerst toetsen aan de belangen van consumenten. Zijn ze strijdig met elkaar dan
zullen ze niet naar buiten toe behartigd worden. Zo is er intern in de organisatie al een zeef,
waardoor niet alle belangen van agrarische vrouwen behartigd kunnen worden-

2. De vertegenwoordigingen van de NBvP in andere organisaties en instanties
Agrarische vrouwen aktief op allerlei niveau's in de NBvP vertegenwoordigen de NBvP in
andere organisaties en instanties. Zo heeft de NBvP vertegenwoordigingen in het Agrarisch
Sociaal Fonds (ASF), in het Landbouwschap, in overleggen in het agrarisch onderwijs, in
adviesraden van coöperaties en voorlichtingsdiensten, in de standsorganisaties enz. De
vertegenwoordigsters hebben meestal een adviserende funktie zonder stemrecht.
In de organisatie is het niet duidelijk wat het doel is van de vertegenwoordigingen. Het lijkt wel
E

alsof men tevreden is als er een vrouw op een plaats zit. Een vertegenwoordigster zit meestal
niet in een overleg met een standpunt van haar organisatie dat zij vertegenwoordigt. Er wordt
wel verslag gedaan van de vergaderingen waar men is geweest, maar er wordt niet of
nauwelijks over gediskussieerd. Men grijpt vaak niet de kans om naar aanleiding van het
ingebrachte punt na te denken over beleid en dus beleidsvormend en -be`r'nvloedend bezig te
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zijn. Elkaar op de hoogte houden lijkt voldoende te zijn- De bereikte resultaten worden
eveneens niet besproken.
In de NBvP beseft men dat deze manier van vertegenwoordigen weining effektief is. Het HB
heeft inmiddels het initiatief genomen één en ander te struktureren.
Deze individuele wijze van vertegenwoordigen past bij de individuele manier van meningsvorming. Als er geen cultuur van groepsstandpunten is kan men die ook niet vertegenwoordigen.
Een oorzaak van deze wijze van vertegenwoordigen kan liggen in het feit dat vrouwen geneigd
zijn meer relatie- dan doelgericht te werken. Men gaat meningsverschillen uit de weg uit angst
voor konflikten. leder haar vrijheid laten in de vertegenwoordigingen heeft misschien niet het
optimale effekt, maar het voorkomt uiting geven aan verschillen.
In belangenbehartigingsprocessen is nog een niveau van belangenbehartiging te onderscheiden, namelijk het niveau van de individuele vrouwen. In hoofdstuk twee maakten we duidelijk
dat één belang soms aspekten kent op verschillende niveau's. In de belangenbehartiging zullen
al deze niveau’s dan ook tot uiting moeten komen.
Het individuele niveau is in de NBvP nu niet aanwezig. vrouwen die op hun bedrijf en in hun
gezin onderwerpen ter sprake willen brengen en graag een andere situatie willen bereiken
worden vanuit de NBvP nu niet gesteund. Het is althans geen formele doelstelling. Maar ook dit
niveau is van essentieel belang.
De NBvP zou bijvoorbeeld een landbouwbeleid kunnen gaan nastreven waarin alle werkenden
betaald kunnen worden. Mocht dit ooit gerealiseerd worden dan betekent dit echter niet
automatisch dat vrouwen die beloning ook daadwerkelijk krijgen. Dit zal in gezin en bedrijf nog
geregeld moeten worden. vrouwen zullen dit zelf aan moeten pakken. De eigen houding van
vrouwen waarin zij in eerste instantie zorgen voor anderen en de ideeën en het gedrag van
mensen in hun omgeving kunnen dan belangrijke belemmeringen vormen. Uiteraard kunnen en
moeten die ook door de voorlichting en andere instanties ter sprake worden gebracht.

Konklusie: De belangenbehartiging naar buiten toe gebeurt door het hoofdbestuur
van de NBvP en door individuele vrouwen. Het niveau van belangenbehartiging
waardoor agrarische vrouwen met meer zelfvertrouwen zaken in hun persoonlijke
situatie aan de orde kunnen stellen en kunnen veranderen, ontbreekt op dit moment.
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De huidige struktuur is niet optimaal om belangen van agrarische vrouwen te kunnen
behartigen. Bezinning op deze struktuur in het kader van belangenbehartiging is een
advies dat de NBvP op grond van dit onderzoek kan overwegen.
•

Strategieontwikkeling

Belangen behartigen vraagt om stategieontwikkeling. Langs welke weg bereiken we met een
minimale inzet een maximaal resultaat?
_

Hoewel stategieontwikkeling een onderdeel is van de interne aspekten van een organisatie,
laten we het bij de externe aspekten aan de orde komen. Strategie wordt ontwikkeld aan de
hand van enraringen met de manieren waarop men probeert belangen te realiseren. Binnen de
organisatie hoort men overeenstemming te bereiken over de te volgen strategie.
In wezen geeft de NBvP als organisatie weinig blijk van een doelgerichte strategieontwikkeling.
Dat is al te zien in de vorige paragraaf. Individuele vertegenwoordigsters brengen wel verslag uit
over de vergaderingen waar zij waren, maar er wordt niet bekeken wat er wel lukte en wat nietOp grond van de opgedane ervaringen gezamenlijk nadenken over een andere manier om het
gewenste resultaat te bereiken, komt nauwelijks aan bod. Het zelfde geldt voor de belangenbehartiging via het HB.
Het niet of nauwelijks gezamenlijk werken aan een strategieontvvikkeling past in de individuele
wijze van meningsvorming, standpuntbepaling en vertegenwoordigen. vanuit de organisatie
gezien is onduidelijk wat men in de overleggen wil bereiken. Het is voor degenen die
vertegenwoordigen dan ook moeilijk na te streven volgens een weloven/vogen strategie. Hier
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komt nog bij dat vrouwenorganisaties weinig formele macht hebben in deze maatschappij.15
vaak zijn zij zelfs uitgesloten van deelname aan overleggen waarin voor vrouwen belangrijke
beslissingen worden genomen.24 Ook in de land- en tuinbouw is dit het geval.
Deze tendens komt bijvoorbeeld tot uiting in de afwijzing van het verzoek van de Centrale van
PIattelandsvrouwenorganisaties (CvP) om een formele plaats in het Landbouwschap. De
emancipatienota van het ministerie van Landbouw en visserij (1991 -1995) werd aangeboden op
een dag van de standsorganisaties.
De plattelandsvrouwenorganisaties en de CvP worden zo gepasseerd. Dit zijn uitingsvormen
van ongelijkheid in machtsposities. Bij belangenbehartiging door agrarische vrouwen(organisa-
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ties) starten zij vanuit een ongelijke positie. Daarom is strategieontwikkeling voor vrouwenorganisaties nog belangrijker.

Konklusie: strategieontwikkeling is een onderdeel van belangen behartiging. Voor
vrouwenorganisaties, als de NBvP, is dit zeker een belangrijk onderdeel omdat zij
vaak weinig formele macht hebben- Op dit moment maakt deze fase nog geen
wezenlijk deel uit van de NBvP- Samen met de organisatiestruktuur is dit een punt
van bezinning dat de NBvP kan ovenivegen.

4.4 Samenvattende konklusies
Vanuit de invalshoek van belangen benoemen en behartigen ontbreken in de
organisatie een aantal voorwaarden om effektief te kunnen werken- Dit vraagt om
bezinning binnen de organisatie op diverse punten: de doelstellingen, de verwachtingen die leden van de organisatie hebben, de inzet die de organisatie van haar
leden kan verwachten, de organisatiestruktuur en de aktiviteiten die ontplooid
wordenIndien de NBvP belangen van agrarische vrouwen wil behartigen is het van belang
dat zij overweegt om op deze punten een doelgericht beleid te ontwikkelen-
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5.1 Konklusies
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Agrarische Beleidscommissie (ABC) van de
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP). Het onderzoek is van belang voor
agrarische vrouwen en hun organisaties omdat het inzichten biedt in wat hun belangen
(kunnen) zijn, welke knelpunten er zijn in het proces van belangenformulering en behartiging en
wat mogelijke oplossingen zijn- Het onderzoek is binnen de organisatie van de NBvP uitgevoerd. De NBvP dient hier echter als voorbeeld. Andere organisaties die belangen van
agrarische vrouwen willen behartigen signaleren soortgelijke problemen als de NBvP. De
konklusies en aanbevelingen zijn daarom ook voor deze organisaties bruikbaar.
In dit onderzoek staan belangen van agrarische vrouwen centraal. Belangrijkste konklusie van
dit onderzoek is dat het aantoont dat we kunnen spreken over eigen belangen van agrarische
vrouwen, belangen die zij niet delen met agrarische mannen of andere maatschappelijke
groepen in de agrarische sektor.

Als resultaat kunnen we de belangen van agrarische vrouwen echter niet als een lijstje
presenteren. Dit is in tegenstelling tot wat we aan het begin van het onderzoek verwachten.
Belangen zijn echter geen vaststaande gegevens maar zij worden gevormd in complexe
maatschappelijke processen.
Het proces van het formuleren en het behartigen van belangen van agrarische vrouwen
kenmerkt zich door een aantal knelpunten waardoor deze belangen tot nu toe alleen door
individuele vrouwen geformuleerd zijn. Hierdoor stagneert het proces van belangenformulering;
het blijft beperkt tot individuele vrouwen. In deze situatie is het dan ook (nog) niet mogelijk een
opsomming van belangen van agrarische vrouwen te geven.
Omdat het formuleren en behartigen van belangen een proces is zal het nooit mogelijk zijn vast
te stellen wat de belangen van agrarische vrouwen zijn. De belangen die door agrarische
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vrouwen en hun organisaties worden vastgesteld zal men telkens willen aanpassen en
veranderen onder invloed van diskussies van agrarische vrouwen zelf binnen en buiten de
organisaties. De situatie van agrarische vrouwen verandert bovendien om allerlei redenen
continu. Bijvoorbeeld door veranderingen in het landbouwbeleid of andere ontwikkelingen in
de
agrarische sektor en de maatschappij. Ook dit zal van invloed zijn op welke belangen
geformuleerd worden door agrarische vrouwen en welke prioriteit krijgen. Belangen van
agrarische vrouwen zullen continu geformuleerd en behartigd moeten worden, maar elk ‘lijstje'
met belangen is een momentopname.
•

Knelpunten

Een voorwaarde voor individuele vrouwen om hun belangen te benoemen is dat zij zichzelf
centraal stellen. Hierdoor kunnen zij hun gevoelens over hun positie en hun enraringen
kritisch beoordelen. Dit leidt tot de benoeming van diIemma’s. Belangen beschouwden we in dit
onderzoek als (mogelijke) oplossingen voor dilemma’s die agrarische vrouwen enraren.
Individuele vrouwen komen op deze manier tot benoeming van hun belangen. De resultaten
van dit onderzoek laten dat zien. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat vrouwen een aantal
knelpunten moeten ovenivinnen als zij zichzelf inderdaad centraal gaan stellen.
Naast de knelpunten waardoor vrouwen zichzelf minder gemakkelijk centraal stellen ontbreken
er ook in de organisatie een aantal voorwaarden om belangen van agrarische vrouwen als
groep te formuleren en effektief te behartigen. Hierna zullen we eerst ingaan op de eerst
genoemde knelpunten, daarna zullen we verder uitwerken welke veranderingen in de organisatie wenselijk zijn als de NBvP (en andere organisaties) belangen van agrarische vrouwen wil
behartigen.

Het zichzelf centraal stellen is geen gewoonte die veel vrouwen eigen is. vanuit hun zorgfunktie
en het socialisatie proces dat de meeste vrouwen doorlopen zien zij zich vooral in relatie tot
anderen. Door hun zorg voor anderen kennen zij de belangen van anderen goed- Door deze
zorg is het voor hen ook vanzelfsprekend dat zij anderen laten voorgaan als het gaat om het
bevredigen van wensen en behoeften en dat zij zichzelf op de tweede plaats zetten. Het is
bijvoorbeeld niet hun eigen gezondheid die voor vrouwen voorop staat maar de belangen van
het bedrijf. Een ander voorbeeld uit dit onderzoek is dat vrouwen zich bij bedrijfsopvolging terug
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trekken uit het bedrijf orrrdat ‘hun echtgenoten geen alternatieve aktiviteiten hebben en zij wel'.
voor vrouwen is de manier waarop veel zaken geregeld zijn een vanzelfsprekendheid. Men
bedenkt niet dat er andere manieren zijn en andere keuzen te maken zijn- Het gebeurt zoals het
altijd ging en gaat. In veel van dit soort vanzelfsprekend geregelde zaken is de continuïteit van
het bedrijf verzekerd.
vaak blijkt dat als de vanzelfsprekendheid ter diskussie komt te staan er geen rekening wordt
gehouden met de wensen en behoeften van vrouwen. Omdat vanzelfsprekendheden vaak niet
ter diskussie worden gesteld blijft dat echter onduidelijk. Daardoor blijven alternatieven ook
onzichtbaar en kunnen die niet worden meegenomen in een keuzeproces. Doordat er in
bepaalde situaties geen alternatieven lijken te bestaan passen vrouwen hun wensen en
behoeften aan, zij vewagen hun belangen. Het doorzien en doorbreken van deze spiraal is
belangrijk voor vrouwen om hun belangen te kunnen formuleren.
Agrarische vrouwen leven in het algemeen geïsoleerd van andere agrarische vrouwen. De
denkbeelden en het gedrag van de mensen in de omgeving van vrouwen kunnen
ongelijkwaardige verhoudingen bevestigen en in stand houden. De agrarische mannen,
natuurlijk zeer belangrijk als het gaat om mensen die deel uit maken van de omgeving van
vrouwen, geven dit aan- Als een dergelijke visie dominant is kunnen agrarische vrouwen de
dilemma’s die zij eventueel wel ervaren gaan beschouwen als individuele problemen en niet als
geldend voor hen als vrouw.
Mannen die bereid zijn om te streven naar een gelijkwaardigere verhouding tussen mannen en
vrouwen geven aan dat ook zij niet gewend zijn de vanzelfsprekendheden te doorzien. De
vanzelfsprekendheden gelden voor vrouwen zelf en voor de mensen in hun omgeving.
Alle mannen in dit onderzoek stellen grenzen. Uiteindelijk gaat het bedrijf voor- Dit geeft
beperkingen voor de zeggenschap van vrouwen.
vrouwen daarentegen stellen geen grenzen. Hun flexibiliteit is groot. Als vrouwen zich centraal
stellen betekent dit eveneens een grens aan hun flexibele inzet van arbeid, kapitaal en
intellektuele kwaliteiten. Belangen van vrouwen en mannen hoeven niet altijd overeen te komen.
Het kan voorkomen dat vrouwen daar soms konflikten over aan zullen moeten gaan. Het is dan
wel geboden dat vrouwen meer ewaring krijgen in konflikthantering. Het niet duwen of willen
aankaarten van meningsverschillen is eveneens een barrière voor vrouwen om hun belangen te
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formuleren.
Om de belangen van agrarische vrouwen als groep te kunnen formuleren en
effektief te
behartigen is het wenselijk dat de organisaties van agrarische vrouwen aan een aantal
voowvaarden voldoen. De voornaamste voowvaarden zijn dat er een gemeenschappelijke
meningsvorming plaatsvindt aan de hand waawan men standpunten kan bepalen en
prioriteiten in belangen kan aangeven. Hierbij zal worden uitgegaan van de deskundigheid
van agrarische vrouwen. Vanuit de zorgfunktie van agrarische vrouwen zal het toewerken
naar benoeming en behartiging van belangen specifieke aandacht vragen aandacht voor een
aantal leerprocessen vragen. deze leerprocessen hebben betrekking op ‘jezeIf centraal
stellen', keuzes maken en prioriteiten stellen, omgaan met verschillen, konflikten
hanteren en het gebruik van macht.
•

Belangen van agrarische vrouwen

Het onderzoek laat zien dat individuele agrarische vrouwen hun belangen kunnen benoemen.
In
dit onderzoek beschouwden we belangen als oplossingen voor dilemma’s die agrarische
vrouwen ewaren. De genoemde dilemma’s worden gekenmerkt door de verwevenheid van
gezin en bedrijf waarin vrouwen het bedrijf als dominant ewaren.
Deze dominantie laat zich deels verklaren door de situatie waarin het inkomen van de
gezinsleden uit het bedrijf komt waar zij ook als (mede-)eigenaar in werken. Er bestaat altijd
een spanningsveld tussen huishouden en bedrijf wanneer het gaat om het aanwenden van
arbeid en inkomen. vrouwen zijn verantwoordelijk voor het gezin en het huishouden. Mannen
voor het bedrijf. Mannen identificeren zich ook meer met het bedrijf dan met gezin en
huishouding.
Anderzijds zijn er vanzelfsprekendheden, denkbeelden en gedrag die de continuïteit van het
bedrijf bevoordelen boven de wensen, behoeften en belangen van vrouwen. De positie van
vrouwen is ondergeschikt gemaakt aan het voortbestaan van het bedrijf.
Alle vrouwen in dit onderzoek noemen vergroting van hun keuzevrijheid als een belang van
agrarische vrouwen. Agrarische vrouwen hebben minder mogelijkheden om keuzen te maken
dan agrarische mannen en zij zien deze mogelijkheden ook minder voor zichzelf. Een
beloning
kan voor een deel de door vrouwen ewaren dilemma’s oplossen. Het geeft een waardering aan
het werk van agrarische vrouwen, hierdoor wordt dit werk ook zichtbaar. Dit geldt zowel voor
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vrouwen zelf als voor de mensen in hun omgeving. Ook anderen zullen sneller rekening met het
werk van vrouwen houden.
Door zichtbaarheid en erkenning van het werk is het dan ook mogelijk de taken van de
verschillende mensen in het huishouden en in het bedrijf beter op elkaar af te stemmen. Het
wordt minder vanzelfsprekend dat vrouwen ‘het er wel even bij doen'.
De beloning maakt duidelijk dat vrouwen mede-beslissingsrecht hebben in bedrijfsaangelegenheden.
Een beloning met een goed geregelde juridische status geeft bovendien de mogelijkheid
gebruik te maken van allerlei voorzieningen als (sociale) verzekeringen en de bedrijfsverzorging.
Over de manier waarop agrarische vrouwen hun beloning in het bedrijf willen regelen bestaan
verschillende wensen en ideeën. Deze zullen verder moeten worden uitgewerkt door agrarische
vrouwen zelf, binnen de organisaties en eventueel middels onderzoek. Agrarische vrouwen zijn
op veel verschillende manieren bij het bedrijf betrokken. Wat voor de ene vrouw een goede
regeling is hoeft dat voor een andere vrouw niet te zijn- Wat een goede vorm is hangt nauw
samen met welke keuzen vrouwen zelf willen maken. Alle agrarische vrouwen hebben echter
wel allen belangen ten aanzien van de agrarische sektor. Welke vrouwen dit wel of niet hebben
valt niet te beoordelen aan de hand van hun (huidige) juridische status.
Om een beloning voor het werk van agrarische vrouwen te kunnen realiseren zijn een aantal
veranderingen noodzakelijk. In dit onderzoek bekeken we de veranderingen nodig op het
gezinsbedrijf zelf, in het landbouwbeleid en het beleid ten aanzien van de landelijke gebieden.
Op het bedrijf is een voorwaarde om beloning te kunnen realiseren dat het ondewverp in het
gezin bespreekbaar is- Deze bespreekbaarheid kan bevorderd worden door voorlichtingsdiensten, banken en agrarische organisaties. Zij kunnen er beleid van maken dat beloning van
agrarische vrouwen een aandachtspunt is in hun informatieverstrekking, onderdeel is van hun
adviezen en deel uitmaakt van hun belangenbehartiging.

Er kunnen veranderingen nodig zijn in de organisatie van gezin en bedrijf als vrouwen een
beloning krijgen voor hun werk. Dit is het geval als vrouwen buitenshuis werken. Als man en
vrouw besluiten het huishoudelijk werk niet te verdelen vormt de Nederlandse wetgeving een
probleem omdat hierin huishoudelijk arbeid niet gezien wordt als ekonomische aktiviteit.
Niet alle voowvaarden voor een beloning van het werk van agrarische vrouwen kunnen in de
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persoonlijke situatie van individuele vrouwen op het gezinsbedrijf zelf gerealiseerd worden- Dit
komt doordat oorzaken en daarmee belangen van agrarische vrouwen elders gezocht moeten
worden.
Een terrein waar veranderingen noodzakelijk zijn is het landbouwbeleid. Dit zal uit moeten gaan
van de economische zelfstandigheid van de werkenden op de bedrijven. De individuele
werkende is de kleinste eenheid waar het landbouwbeleid zich op zou moeten baseren. Dit is in
tegenstelling tot het huidige beleid wat zich baseert op bedrijven als eenheid en de verhoudingen van de mensen op de bedrijven niet van toepassing acht voor een landbouwbeleid.
Binnen de voowvaarde dat het landbouwbeleid de werkenden op de bedrijven en hun
ekonomische zelfstandigheid tot uitgangspunt neemt zijn verschillende of combinaties van
oplossingen mogelijk. Ze dienen verder uitgewerkt en ontwikkeld te worden- Scholing van
vrouwen op dit gebied is eveneens welkom als dit plaatsvindt vanuit de ewaring en positie van
agrarische vrouwen.
In het beleid ten aanzien van de landelijke gebieden zijn ook een aantal belangen van
agrarische vrouwen benoemd. Dit zijn voorzieningen voor professionele kinderopvang, niet
agrarische werkgelegenheid, sociale veiligheid, fietsroutes waar kinderen zelfstandig veilig over
naar school kunnen en een goed openbaar vewoer of de beschikbaarheid van een auto om
voldoende mobiel te kunnen zijn. vaak worden hulpbehoevende (schoon)ouders door
agrarische vrouwen verzorgd. In dit kader is een financiële vergoeding voor deze zorg een
belang van agrarische vrouwen.
De verschillende visies van mannen hangen nauw samen met het al of niet erkennen van
verschillende belangen van mannen en vrouwen. Agrarische mannen hebben echter in bijna
altijd een andere positie op het gezinsbedrijf dan agrarische vrouwen. Hierdoor formuleren zij
een andere visie op belangen ten aanzien van de verwevenheid van bedrijf en gezin, het
landbouwbeleid en het beleid ten aanzien van de landelijke gebieden. Om deze reden is het
belangrijk dat agrarische vrouwen zèlf hun mening vormen en zèlf opkomen voor hun belangen.
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5.2 Aanbevelingen
1. Het is wenselijk als de NBvP en andere organisaties die belangen van agrarische vrouwen
willen behartigen hun organisatie doorlichten om effektief aan deze belangenbehartiging te
kunnen werken.
Belangen van agrarische vrouwen die zich duidelijk af tekenen zijn belangen ten aanzien van de
landelijke gebieden. vrouwen hebben belang bij professionele kinderopvang op het platteland,
werkgelegenheid buiten de agrarische sektor, sociale veiligheid, veilige fietsroutes, een
financiële vergoeding voor de verzorging van hulpbehoevende (schoon)ouders en een goed
openbaar vewoer of de beschikbaarheid van een auto om voldoende mobiel te kunnen zijn.

2. Een van de problemen die agrarische vrouwen ewaren is dat hun werk onzichtbaar is. Een
voorbeeld van onzichtbaar werk zijn de zogenaamde inspringtaken. Onder deze naam gaat een
enorme diversiteit aan werkzaamheden schuil die gespreid in de tijd plaatsvinden en die weinig
samenhang met elkaar lijken te vertonen. Men beschouwt het werk als bestaande uit onbeduidende, secundaire taken.
Een karakterisering van de werkzaamheden van agrarische vrouwen vanuit het perspektief van
agrarische vrouwen is noodzakelijk om belangen te kunnen formuleren. Het is voor vrouwen zelf
en voor de mensen in hun omgeving dan mogelijk te beoordelen wat het werk inhoudt, welke
kennis ewoor noodzakelijk is en wat de betekenis ewan voor het bedrijf is. We willen daarom
organisaties die belangen van agrarische vrouwen behartigen aanbevelen dat zij in de
formulering van belangen van agrarische vrouwen streven naar hewvaardering en herbenoeming
van hun arbeid.
Karakterisering van het werk van vrouwen vanuit hun eigen perspektief maakt het ook mogelijk
knelpunten in dit werk te benoemen, vorm te geven aan een gewenste ontwikkeling van dit
werk en er kan een scholingsprogramma voor ontwikkeld worden- voor taken als ‘het erf
aanvegen' of ‘heIpen met trekker aankoppeIen' is moeilijk een scholingsaanbod te ontwikkelen.
Indien het volledige pakket van taken van vrouwen, dat vooral ligt in de combinatie van bedrijf
en huishouden, wordt geanalyseerd in managementsbegrippen, is dit wel mogelijk.
vanuit het oogpunt van de 1990-maatregel is een betere funktieomschrijving van deze taken
eveneens wenselijk. Het laat zien welke onmisbare produktieve taken agrarische vrouwen
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verrichten en toont aan dat zij een inkomen vewvewen.

3. vanuit deze nieuwe karakterisering zouden we graag een
grootschalig, kwantitatief
onderzoek zien naar alle arbeid die vrouwen verrichten op het agrarisch
bedrijf. Dit inclusief
bijvoorbeeld de minder zichtbare managementstaken.

4. Behalve een onderzoeksrapport ontwikkelden we in dit onderzoek
ook een cursus met als
doel agrarische vrouwen te scholen in het benoemen van hun belangen.
In de cursus leren
agrarische vrouwen zichzelf centraal te stellen en vanuit kritische reflektie
over hun positie en
eigen ewaringen hun belangen te formuleren.
Helaas ontbraken tijd en financiën om een pretest uit te voeren
en op grond daawan de cursus
aan te passen. We willen de gezamenlijke plattelandsvrouwenorganisaties
aanbevelen een
nieuwe vraag tot onderzoek in te dienen zodat deze cursus wel geschikt
gemaakt kan worden
voor allerlei groepen agrarische vrouwen. voorts verdient het dan
de aanbeveling de cursus een
formele plaats te geven in het cursusaanbod van de organisaties.

5. Dit onderzoek leverde inzichten op over belangen van agrarische
vrouwen. Het liet echter
ook zien dat er nog onvoldoende diepgaande kennis is over de positie
van agrarische vrouwen
ten aanzien van de specifieke vewvevenheid van arbeid en kapitaal op
agrarische gezinsbedrijven. Een vraag die daarbij hoort is hoe men met de belangentegenstellingen
die hieruit voort
vloeien omgaat.
Inzicht in processen die vorm geven aan de vanzelfsprekendheden die
de ongelijkwaardige
verhouding tussen mannen en vrouwen op gezinsbedrijven in stand houden is
eveneens
noodzakelijk. Het zelfde geldt voor het zichzelf op de tweede plaats zetten
van vrouwen.
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