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Boerinnen in de melkveehouderij
Afgemeten aan de complexiteit van het agrarisch gezinsbedrijf ontpopt
het geformaliseerde emancipatiebeleid zich als vat vol tegenstrijdigheden. (Emancipatienota LNV)
Emancipatie, begrepen als een toenemende 'vrijheid-tot' laat zich enkel
verwerven in samenhang met 'vrijheid-van' (de sekse-specifieke
arbeidsdeling en de hier en nu geldende culturele opvattingen over
mannen- en vrouwenwerk, mannelijkheid en vrouwelijkheid, mannen en
vrouwen en hun onderlinge relaties). (Vrij naar Slicher van Bath,
"Boerenvrijheid", 1948)
Een specifiek emancipatiebeleid in de agrarische sector zal mede gericht
moeten zijn op herovering van verloren domeinen, (dit proefschrift)
Het idee dat de mechanisering een belangrijke factor is geweest bij de
marginalisatie van de boerin in het arbeidsproces gaat mank aan: a)
technologisch determinisme b) onkunde omtrent beschikbare technische
alternatieven c) onwetendheid ten aanzien van de feitelijke inhoud van
'mannenwerk' op de boerderij d) een onvermogen om aan het begrip
agrarisch mede-onderneemster een emancipatoire inhoud te geven.
De statistische definities van hoofd- en nevenberoepsbedrijf worden sterk
gekleurd door een sekse-bias en ontpoppen zich, in deze tijd van
groeiend bewustzijn van sekse-ongelijkheid, in toenemende mate als
onhoudbaar.
Modernisering van de landbouw verloopt mede via een reorganisatie van
het arbeidsproces. Binnen het boerenbedrijf verschijnt dit ondermeer als
eea herverdeling van arbeid tussen de seksen. Daarbij trekken mannen
de taken met de grootst mogelijke arbeidstaakbeheersing naar zich toe,
zodat voor vrouwen de taken met een geringere mate van arbeidstaakbeheersing overblijven. Zo worden concrete machtsrelaties tussen de
seksen gereproduceerd, (dit proefschrift)
De theorievorming over verzakelijking van de relaties binnen het
boerengezin gaat volkomen voorbij aan het feit dat juist de huidige
agrarische onderneming bij uitstek een niet-zakelijk compromis tussen
de diverse actoren veronderstelt (S. Zwart, Agrarische huishoudens,
1991)

8. Een toename van het aantal mede-onderneemsters en vrouwelijke
bedrijfshoofden in de landbouw kan evenzeer verwijzen naar verruimde
fiscale mogelijkheden als naar toenemende emancipatie.
9. Het idee dat vrouwen geen zelfstandig bedrijfshoofd of agrarisch
onderneemster zouden kunnen zijn lijkt achterhaald. Succesvolle
vrouwelijke bedrijfshoofden lopen echter het gevaar dat zij niet meer als
'echte' vrouwen worden beschouwd. (Analoog aan A. Aalten, Vrouwelijke ondernemers in Nederland vanaf 1945; in: Lover, 92/3, p. 171-176)
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Voorwoord

Mijn behoefte aan meer diepgang in de kennis over boerinnen en hun arbeid
werd gewekt in de jaren dat ik op meer directe wijze met boerinnen en
boeren werkzaam was. In die periode werd veel aandacht besteed aan de
sterk veranderende agrarische sector en aan de gevolgen van de processen van
schaalvergroting en specialisatie. Het was mij duidelijk dat vrouwen een
belangrijke rol speelden op de boerderij en een essentiële bijdrage leverden
aan het bestaan en voortbestaan van het agrarisch gezinsbedrijf als produktievorm. Er was echter nauwelijks specifieke belangstelling voor hun rol en hun
ervaringen. De kennis over hun arbeidssituatie was gering. Zij werden als
leden van ' h e t ' boerengezin beschouwd en men ging er van uit dat de
belangen van de gezinsleden gelijkgericht waren. De verhoudingen waaronder
boerinnen hun werk op de boerderij verrichten werden niet geproblematiseerd. Daarom bleven de sekseverhoudingen nagenoeg buiten het blikveld. Bij
agrarische vrouwen zelf bleek er tegelijkertijd duidelijk behoefte aan
erkenning van hun werk, aan waardering hiervoor en aan veranderingen in
hun arbeidssituatie. Het was in deze context dat dit onderzoek in gang werd
gezet. Mijn belangstelling is vooral uitgegaan naar de effecten van de
processen van schaalvergroting en specialisatie op boerinnenarbeid. Deze
processen die op bedrijfsniveau ondermeer gepaard gaan met mechanisering,
automatisering, het afstoten van arbeid en het externaliseren van taken,
brengen een reorganisatie van de arbeid met zich mee. De vraag was wat de
effecten hiervan waren voor boerinnen en in welke mate en op welke wijze
de verhoudingen tussen de seksen hierin een rol spelen. In het onderzoek is
relatief veel aandacht besteed aan aspecten van de kwaliteit van boerinnenbedrijfsarbeid. Mijn interesse daarvoor werd gewekt door mijn promotor
Albert Mok.
In de verschillende fasen van het onderzoek zijn allerlei mensen mij tot steun
geweest. Een aantal daarvan wil ik noemen. Dat zijn om te beginnen Lou
Keune en Barbara van Koppen, zonder wier steun ik het onderzoeksvoorstel
dat leidde tot financiering van het onderzoek nooit had ingediend. Atie
Koenders, Elry Bots, Myrthe de Wilde en Greet Overbeek hielpen mij met
het verzamelen en uitwerken van de onderzoeksgegevens. Onze samenwerking
verliep steeds heel prettig. Dank ben ik ook verschuldigd aan Constantina
Safiliou die mij geïnspireerd heeft de draad van het onderzoek weer op te
vatten. En natuurlijk dank ik mijn promotor Albert Mok die ondanks alles
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bleef geloven in dit project en mij stimuleerde door te gaan. Verder gaat mijn
dank uit naar Willie Baak, Maarten Ettema, Cisca de Harder, Ada Hink, Piet
Holleman, Ann Long en Corry Rothuizen. Hun hulp was niet alleen zeer
nuttig, maar ook heel plezierig. Ans van der Lande verrichtte al het werk dat
voor de opmaak van een boek noodzakelijk is. Zonder haar zou dit boek niet
voltooid zijn.
Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn ouders, mijn kinderen en naar Jan
Douwe van der Ploeg wier hulp en steun niet in woorden uit te drukken zijn.
Aan hen draag ik dan ook dit boek op.
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1 Boerinnenarbeid, sekse en agrarisch gezinsbedrijf

1.1 Inleiding
Boerin en agrarisch gezinsbedrijf zijn twee nauw verbonden noties. Boerinnen
ontlenen hun bestaan en identiteit aan het agrarisch gezinsbedrijf. Zonder
agrarisch gezinsbedrijf kan er van een boerin niet worden gesproken.
Boerin-worden verloopt anders dan boer-worden en resulteert in ander werk,
een andere positie en een andere identiteit. In de cultuur waarin het agrarisch
gezinsbedrijf in Nederland is ingebed, is een mannelijke opvolger een
vanzelfsprekendheid. Dat betekent dat toegang tot de grond, de boerderij, de
benodigde kennis en ervaring, technologie en relevante netwerken een
historisch voorrecht van mannen is. Vrouwen ontmoeten tal van obstakels als
ze zelf boer willen worden. Ze moeten opboksen tegen tradities: culturele
normen en waarden die hecht verankerd zijn in de dagelijkse praktijk van het
agrarisch gezinsbedrijf en haar omgeving. De meeste vrouwen worden dan
ook nog steeds boerin in plaats van boer. Dat wil zeggen dat ze trouwen met
een man die boer van beroep is. Vrouwen die niet via een huwelijk op een
boerderij werken worden geen boerin genoemd, maar bijvoorbeeld landarbeidster, boerendochter, gezinshulp, agrarisch medewerkster of familiehulp.
Een uitzondering daarop zijn vrouwelijke bedrijfshoofden, boeren als het
ware. Maar een boerin zoals hier bedoeld, is de echtgenote van een boer.
Deze relatie drukt een duidelijk stempel op de invulling van het boerin-zijn.
Het huwelijk als instituut en als specifieke man-vrouw relatie vormen
bestanddelen van het complex van man-vrouw relaties dat als sekse (gender)
wordt aangeduid. De bestaande arbeidsdeling naar sekse, allerlei opvattingen
over vrouwen en mannen en hun onderlinge relaties, over vrouwen- en
mannenwerk en sekse-specifieke identiteiten spelen aldus een rol van
betekenis bij de invulling van het boerin-zijn. Met name zoals daaraan
invulling wordt gegeven binnen de agrarische bevolkingsgroep, de agrarische
instituties, de lokale gemeenschap en de eigen familie.
De invulling van het boerin-zijn wordt ook beïnvloed door de relaties tussen
het agrarisch gezinsbedrijf en haar externe economische en politieke
omgeving. Boerinnenarbeid wordt met andere woorden in een specifieke context verricht. Het ligt dan ook voor de hand dat deze arbeid en veranderingen
daarin door die context worden beïnvloed. Agrarisch gezinsbedrijf en arbeid
zijn echter geen abstracte categorieën. Ze ontstaan en bestaan via tussenkomst
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van mensen. Daarom is het uitgesloten dat het agrarisch gezinsbedrijf, boerinnenarbeid en allerlei veranderingen daarin louter gevormd en getransformeerd
worden door bestaande vanzelfsprekendheden of van buitenaf geïnitieerde en
gedicteerde ontwikkelingen. Vanzelfsprekendheden en ontwikkelingen worden
door ménsen gesteund, gedragen, gevolgd, gedoogd of bestreden. Er bestaat
dus een interactieproces tussen betrokken instituties en tussen mensen
onderling. Omdat deze relaties echter machtsrelaties zijn en het interactieproces dus een machtsproces is, is er sprake van afhankelijkheid, beperkte
keuzes en een beperkte manoeuvreerruimte voor de minst machtigen in de
specifieke relaties. Binnen die beperkte ruimte zijn er evenwel mogelijkheden,
daarvan getuigen allerlei verschillen tussen bedrijven evenals tussen boerinnen
en hun werkzaamheden. De veranderingen die boerinnen de laatste jaren in
hun positie hebben weten te bewerkstelligen, bewijzen dat eveneens.
Een boerin kan niet bestaan zonder agrarisch gezinsbedrijf. Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat op alle boerenbedrijven een boerin of een gezin aanwezig is.
Het boerenbedrijf heeft immers geen uniforme verscMjningsvorm. In het type
boerenbedrijf dat in Nederland dominant is, vormt het gehuwde paar echter
wel de belangrijkste kern van de produktieve eenheid. Op de meeste
boerenbedrijven in Nederland is met andere woorden een boerin aanwezig en
in de dagelijkse praktijk van het agrarisch gezinsbedrijf speelt ze een
belangrijke rol. Die schuilt voor een belangrijk deel in haar arbeid. Desondanks bestaat er nauwelijks aandacht voor haar werk, haar rol binnen het
agrarisch gezinsbedrijf, haar ervaringen, haar ideeën en de betekenis voor een
vrouw van het boerin-worden en het boerin-zijn. Zeker niet in vergelijking
met de aandacht die de boer krijgt. De boerin is niet erg zichtbaar. Een tiental
jaren geleden was dat overigens nog sterker het geval. De inmiddels
opgetreden verandering is vooral een resultaat van de eigen strijd van
boerinnen. Zij hebben zich ingezet om erkenning voor hun positie te krijgen.
De toegang tot de organisaties die tezamen het landbouwapparaat vormen, tot
het landbouwonderwijs, de oprichting van boerinnengroepen, het streven naar
een beroepsstatus, een betere rechtspositie, een inkomen voor hun arbeid, de
mogelijkheid om mede-bedrijfshoofd te worden; het zijn allemaal zaken
waarmee boerinnen zich de afgelopen jaren hebben beziggehouden en die zij
voor een deel hebben weten te realiseren . De tijd dat zij formeel van de
toegang tot allerlei essentiële hulpbronnen waren uitgesloten is voorbij. In
juridisch en politiek opzicht hebben ze meer mogelijkheden om hun
arbeidspositie te verbeteren. Dit wil echter niet zeggen dat alle vrouwen
daarvan in de dagelijkse praktijk de vruchten kunnen plukken en dat deze
vruchten voldoende zijn om sekseverschillen en ongelijkwaardigheid tussen
boer en boerin op te heffen. De arbeidsdeling op het agrarisch gezinsbedrijf
is niet wezenlijk aangetast. Het begrip arbeid blijft sterk gekoppeld aan
bedrijf swerk of betaalde arbeid. Opvattingen die ten grondslag liggen aan wat
vrouwelijk en mannelijk, vrouwenwerk en mannenwerk is staan nauwelijks ter
discussie. Binnen de instituties blijven mannen de invloedrijke posten bezetten.
Technologie is doorgaans op mannenmaat gesneden. Meisjes groeien anders
1

2

op dan jongens en worden daardoor volwassenen met andere eigenschappen,
vaardigheden, vermogens en emoties. Boerinnenbelangen worden nog maar
al te vaak voorgesteld als identiek aan boerenbelangen of als afgeleide van de
belangen van het agrarisch gezinsbedrijf. Ook de keus die vrouwen hebben
om geen boerin te worden als ze met een boer trouwen blijft beperkt.
Boerenbedrijf en boerengezin - waarvan man en vrouw de spil vormen - zijn
afhankelijk van elkaar en tezamen vormen ze de produktieve eenheid die het
agrarisch gezinsbedrijf wordt genoemd. De echtgenote van een boer is altijd
een van de personen die het agrarische gezinsbedrijf vormen en die het
boerengezin ondersteunen in de vorm van uiteenlopende werkzaamheden of
bijvoorbeeld door financiële medeverantwoordelijkheid. Boerinnen hebben
evenwel onvoldoende mogelijkheden hun eigen arbeid en arbeidspositie te
controleren en het agrarisch gezinsbedrijf vanuit hun eigen arbeidssituatie en
hun eigen wensen vorm te geven of om te buigen. Het ontwikkelen van een
eigen visie op hun arbeidspositie, op de ontwikkeling van het agrarisch
gezinsbedrijf, op de positie van de agrarische sector in het algemeen en het
formuleren van hun eigen belangen, blijkt een moeizaam en steeds veranderend proces te zijn.
In de theorievorming over agrarische gezinsbedrijven en de landbouw in
Europa en Noord-Amerika is, in tegenstelling tot die over de Iandbouwbeoefening in Derde-Wereldlanden, weinig expliciete aandacht voor de boerin. In
veel agrarisch sociologische theorieën blijft de boerin onzichtbaar. ' H e t '
agrarisch gezinsbedrijf is doorgaans de eenheid van analyse. Daardoor blijven
de mensen die op de boerderij wonen en werken buiten beschouwing. Als er
wel individuen zijn die in dergelijke theorieën de boerderij bevolken dan zijn
dat vooral de boer of zijn opvolger. De boerin verschijnt hier hooguit als
echtgenote, als helpster, maar meestal komt ze slechts impliciet voor. En al
naar gelang de invalshoek is dat als uitgebuitene, als hoedster van de armoede,
als sloof of als toekomstig proletariër. De positie, perspectieven en strategieën
van de boer of het gezinsbedrijf worden automatisch als de hare gepresenteerd. In andere theorieën wordt de boerin meer expliciet gemaakt en beschouwd als heersend over een eigen domein binnen het agrarisch gezinsbedrijf of als roldraagster van specifieke arbeidsrollen binnen een eenheid die
is opgebouwd uit complementaire sekserollen. De belangrijkste kritiek op
dergelijke theorieën is dat ze geen aandacht schenken aan de interne sociale
verhoudingen die het agrarisch gezinsbedrijf structureren: verhoudingen
waarlangs het belangrijkste deel van de benodigde arbeid wordt gemobiliseerd
en georganiseerd en waarlangs ook een belangrijk deel van het noodzakelijke
kapitaal wordt voortgebracht en gegarandeerd. Dit zijn tegelijkertijd de
verhoudingen die essentieel zijn voor boerinnen, met name wat betreft de
mobilisatie en allocatie van hun arbeid, alsook wat betreft hun invloed en
zeggenschap binnen het agrarisch gezinsbedrijf. Een tweede problematisch
aspect van deze theorieën is dat ze een definitie van arbeid hanteren die een
groot deel van het werk van boerinnen niet als werk erkent of buiten
beschouwing laat. Men is eenzijdig gericht op het bedrijf, werk zou louter
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verband houden met de agrarische produktie en bedrijf en gezin worden van
elkaar losgemaakt.
Het is duidelijk dat voor een onderzoek naar veranderende boerinnenarbeid
deze invalshoeken en de gebruikte concepten tekortschieten. Als vertrekpunt
moeten de boerin zelf, haar werk en de betekenis van dat werk worden
genomen. Wat bierbij echter niet uit het oog verloren mag worden is dat in
de praktijk boerin en agrarisch gezinsbedrijf, boerin en boerengezin, boerin
en boer, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Aandacht voor deze relaties
is onvermijdelijk. De boerin kan met andere woorden niet worden geïsoleerd
uit de voor haar relevante context. En die context wordt, zoals hiervoor al
kort werd aangestipt, niet gevormd door een aantal losstaande en min of meer
toevallige elementen. Het is een complex en onderling samenhangend geheel
waar drie structurerende principes samenkomen. Op het kruispunt staat de
boerin.
1 Het eerste structurerende principe is het 'gezinsbedrijf'. Deze specifieke
produktievorm, de veranderingen waaraan het onderhevig is en de pogingen
het te doen voortbestaan, hebben grote invloed op de boerin en haar arbeid.
Het hedendaagse agrarisch gezinsbedrijf kent een aantal structurele kenmerken . Kennis daarover is onmisbaar voor het begrijpen van de arbeid die
boerinnen verrichten, hun zeggenschap, de betekenis die zij aan hun arbeid
geven en veranderingen daarin. Dit specifieke verband - dat verderop
uitgebreid aan de orde komt - leidt er toe dat het bijvoorbeeld niet mogelijk
is zondermeer terug te grijpen op gangbare concepten waarmee de arbeidsdeling naar sekse en vrouwenarbeid worden geanalyseerd (zoals de begrippenparen betaalde en onbetaalde arbeid, binnenshuis en buitenshuis, privé-sfeer
en openbare sfeer, produktie en reproduktie). Het probleem met deze
dualistische categorieën is dat ze geen onderscheid aanbrengen in de arbeid
van boerinnen en boeren op de boerderij. Boerinnen- noch boerenarbeid zijn
beperkt tot de ene dan wel de andere categorie of arbeidssfeer. Er is, vooral
voor boerinnen, sprake van een vervlechting van soorten arbeid en arbeidssferen, zowel in tijd als in locatie (Sachs 1988; Whatmore 1988).
Dit alles betekent overigens niet dat de vragen die verbonden zijn aan de discussies over betaalde versus onbetaalde arbeid of arbeid binnenshuis en
buitenshuis, niet relevant zouden zijn. Achter het eerst genoemde begrippenpaar schuilt bijvoorbeeld de veronderstelling dat degene die betaalde arbeid
verricht (de man) zeggenschap heeft over het aldus verworven inkomen en
daarmee ook een specifieke positie inneemt ten opzichte van degene die onbetaalde arbeid verricht (de vrouw). Zeggenschap over het inkomen impliceert
zeggenschap over degenen die van dat inkomen afhankelijk zijn. Een specifieke arbeidsdeling (tussen betaalde en onbetaalde arbeid) correspondeert dan
nauw met de seksemachtsverhouding. Vaak wordt zelfs geconcludeerd dat de
seksemachtsverhouding in de arbeidsdeling geworteld is. Ook de sociale
waardering voor de verschillende soorten arbeid en de uiteenlopende waarden
die aan de verschillende sferen gekoppeld worden (vrouwelijkheid, mannelijkheid en de daarmee verbonden waarden) zijn verbonden met dat onderscheid.
2
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Voor de boerderij betekent deze discussie dat nader onderzoek nodig is naar
de arbeidsdeling tussen boer en boerin, de zeggenschap over de verdeling en
aanwending van het verworven inkomen, de waardering die aan de verschillende soorten van arbeid gegeven wordt en de waarden die met gezin, bedrijf,
vrouwen en mannen verbonden zijn.
Theorieën die het agrarisch gezinsbedrijf als uitgangspunt nemen, zijn echter,
zoals al aangestipt, ontoereikend als het om boerinnen en hun arbeid gaat. Dat
geldt voor analyses vanuit een roltheoretische invalshoek, voor op het
marxisme gebaseerde theorieën, voor structurele en voor de meeste actorgerichte benaderingen. Vrijwel geen vanuit deze visies afkomstige concepten
heeft oog voor de sekseverschillen en seksemachtsverhoudingen . Een
uitzondering wordt gevormd door een aantal representanten van de ' commoditisatie-theorie'. Zo heeft Friedmann (1986) in één van haar meer recente
teksten gesteld dat de dynamiek van het agrarisch gezinsbedrijf niet te
doorgronden is zonder expliciet aandacht te schenken aan de werking van
' sekse en generatie'. Volgens haar fungeert de huwelijksverhouding binnen
het agrarisch gezinsbedrijf als produktieverhouding en zij stelt dat de arbeidsverhoudingen worden overheerst door de principes van 'verwantschap en
patriarchaat'. Deze belangwekkende opmerkingen maakte zij echter binnen
het bestek van een passende verklaring voor het bestaan en voortbestaan van
het agrarisch gezinsbedrijf. En ook voor Long (een andere vertegenwoordiger
van de commoditisatietheorie en voorstander van een actor-gerichte
benadering) is de man-vrouw-verhouding één van de factoren die de
dominantie van het agrarische gezinsbedrijf als specifieke produktievorm
binnen kapitalistische economieën, medeverklaren (1986, 1988). Anders is
echter het recente verhaal van Whatmore, een feministische wetenschapster
die een actor-gerichte benadering voorstaat (1991). In haar analyse van de
transformatie van gezinsarbeidsrelaties onder invloed van het commoditiseringsproces en in het bijzonder van de daardoor veranderende positie van
boerinnen in de arbeidsdeling tussen de seksen op de boerderij, staan
boerinnen en hun ervaringen centraal en worden de sekseverhoudingen
geproblematiseerd. De door haar gebruikte invalshoek en concepten lijken
heel vruchtbaar om arbeid van boerinnen te analyseren. Ik heb hier echter
geen gebruik van kunnen maken, gezien het recente verschijnen van haar
studie.
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2 Het tweede structurerende principe dat in gedachten moet worden gehouden
is de relatie van arbeid op een boerderij met een specifiek produktieproces.
Het arbeidsproces in de agrarische sector wordt gekenmerkt door een aantal
structurele verschillen ten opzichte van urbane, meer geïndustrialiseerde
arbeidsprocessen of arbeid in de dienstensector. Het werken met levend
materiaal veronderstelt een cyclisch produktieproces dat bestaat uit verschillende, elkaar opvolgende fasen die per seizoen wisselen. Het gaat hier om een
- grondgebonden en/of natuurafhankelijk - produktieproces dat niet
helemaal te plannen valt en dat flexibiliteit van de directe producenten vereist.
5

Het valt slechts tot op zekere hoogte te routmiseren, mede omdat het
agrarische arbeidsproces ten dele een ambachtelijk arbeidsproces is (van der
Ploeg 1990). Dat wil zeggen dat "het werk ten dele (..) handwerk (blijft) en

dus afhankelijk van (menselijke) kracht, bekwaamheid, snelheid en zekerheid
(..) bij het hanteren van de werktuigen" (Marx 1970: 258). In hoeverre er op
dergelijke vermogens en kwaliteiten van boerinnen een beroep wordt gedaan
is sterk afhankelijk van de arbeidsverdeling binnen de boerderij. Hoewel kan
worden gesteld dat een produktieproces met een ambachtelijke basis en de
arbeid van mensen daarin slechts tot op zekere hoogte beheerst kunnen
worden door externe instituties en personen, wil dat niet automatisch zeggen
dat alle betrokken producenten in gelijke mate controle kunnen uitoefenen.
Dat is afhankelijk van de interne arbeidsorganisatie die gereguleerd wordt
door de interne relaties. De afwisseling van de seizoenen en de daarmee
verweven produktiecyclus impliceert voor de boerin in ieder geval seizoensgebonden taken en dus een afwisselend takenpakket, variërende arbeidstijden
en tijdsbesteding. De onplanbaarheid van bepaalde delen van het produktieproces betekent dat ze met onverwachte werkzaamheden geconfronteerd kan
worden en dat er dus eisen aan haar organisatievermogen worden gesteld.
3 Het derde structurerende principe is de categorie 'sekse'. Sekse moet
worden begrepen als het complexe geheel van sociale relaties dat de verhoudingen tussen de seksen definieert en reguleert. Essentieel is dat de
verhoudingen tussen de seksen machtsverhoudingen zijn, wat betekent dat
deze in sterkere mate gedefinieerd en gecontroleerd worden door een van
beiden (i.c. de man) (Flax 1987). Het agrarisch gezinsbedrijf is een produktievorm die sterk leunt op specifieke sekseverhoudingen, ondermeer de
huwelijks- en gezinsverhoudingen. Deze sekse-machtsverhoudingen maken
deel uit van de produktieverhoudingen op een boerenbedrijf (Friedmann
1986). De specifieke organisatie van de agrarische produktie, het agrarische
produktieproces zelf en de veranderingen daarin worden dus mede gevormd
door de seksemachtsverhoudingen.
Boerin-zijn is, kortom, geen biologische bepaald gegeven, geen willekeurige
rol in het geheel van maatschappelijke posities, noch een afgeleide van het
kapitalisme. De boerin leeft en werkt in een complex verband. Het agrarisch
gezinsbedrijf als specifieke produktievorm met een eigen institutionele context
en het, althans ten dele ambachtelijke agrarische arbeidsproces, zijn samen
met de seksemachtsverhoudingen belangrijke dimensies van dit complexe
verband. Deze context beïnvloedt de soort, omvang, aard en inhoud van de
arbeid die boerinnen verrichten en ook de mate waarin zij de eigen arbeid en
de resultaten van die arbeid kunnen controleren. Het spreekt voor zich dat in
een dergelijke visie op boerinnenarbeid het conceptualiseren en analyseren
van veranderingen in boerinnenarbeid, gerelateerd moet worden aan a
agrarische veranderingen in het algemeen, b aan veranderingen in het
agrarisch gezinsbedrijf, alsook aan c de seksemachtsverhouding.
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In de nu volgende uiteenzetting zullen twee van de drie genoemde dimensies
toegelicht worden, te weten het agrarisch gezinsbedrijf als produktievorm en
de sekseverhoudingen. En er zal een poging worden gedaan om de onderlinge
wisselwerking te doordenken. Aan het specifieke arbeidsproces in de
landbouw wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed. Allereerst wil ik echter
ingaan op het begrip boerinnenarbeid.

1.2 Boerinnenarbeid
Onderzoek naar boerinnenarbeid vereist een duidelijke definitie van het
begrip arbeid. Uit allerlei studies blijkt dat het begrip uiteenlopend wordt ingevuld. Tussen verschillende culturen en ook binnen een en dezelfde cultuur
worden uiteenlopende betekenissen aan arbeid gegeven. Bovendien is het een
historisch variabel begrip. Wat dat laatste betreft kan de recente geschiedenis
van het arbeidsbegrip in de westerse samenleving als voorbeeld dienen.
Daaruit blijkt dat de opvatting dat arbeid ' betaalde arbeid' is, pas in de loop
van deze eeuw verschijnt en dominant wordt. Vóór die tijd hanteerde men
een veel bredere definitie die reikte van "moeite en inspanning van geestelijke

en lichamelijk aard om iets tot stand te brengen (..) tot (..) het baren van

kinderen" (Clason en Havinga 1983:9). De visie dat arbeid samenvalt met
betaalde arbeid werd vervolgens vanaf de jaren zeventig weer aangevochten.
Er werd op gewezen dat allerlei vormen van onbetaalde arbeid ook als arbeid
erkend dienen te worden. Daarbij werden vooral zorgarbeid in het gezin en
vrijwilligerswerk buiten het gezin bedoeld. Het ligt voor de hand dat deze
strijd vooral gevoerd werd door degenen die dergelijke vormen van onzichtbaar werk verrichtten - vrouwen en werklozen. Deze strijd leidde tot een
verandering in het denken van grote groepen mensen en mondde uit in het
verbreden van de opvattingen over arbeid. Onbetaalde, informele vormen van
arbeid werden als arbeid erkend. Maar tot maatschappelijke erkenning ervan
in de vorm van een inkomen, formele rechten, status of macht leidde dit (nog)
niet. Werk waar een inkomen tegenover staat wordt nog steeds door grote
groepen mensen en door de overheid als het ' echte' werk beschouwd. Daardoor blijft er een duidelijk verschil tussen mensen die verschillende soorten
werk verrichten. In sommige opvattingen worden dus duidelijke grenzen
gesteld aan wat arbeid is. Een voorbeeld daarvan is de opvatting dat arbeid
loonarbeid is of arbeid waar een inkomen tegenover staat. Andere opvattingen
laten de grens tussen arbeid, spel of ontsparming, tussen werk en vrije tijd veel
meer open. Soms gelden alle activiteiten die aantoonbaar economisch nut
hebben (Mok 1990) of die resulteren in een produkt of dienst (Rosenfeld
1985) als arbeid. Deze functionalistische benaderingen kennen een zogenaamde radicaal-functionalistische variant, waarin ervan wordt uitgegaan dat binnen
een kapitalistische samenleving alle activiteiten die betrokken zijn bij de
produktie en reproduktie van dat systeem werk of arbeid zijn. Deze stellingname werd ondermeer ingenomen door marxistisch-feministen, die aldus
het reproduktieve werk van de vrouw in het gezin zichtbaar maakten en waar-
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