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STELLINGEN

1.

In tegenstelling tot wat door Hagenaars en Wunderink-van Veen wordt
gesuggereerd, is het begrip huishouden evenmin neutraal als de
begrippen familie en gezin dat zijn.
(A.J.M. Hagenaars en S.R. Wunderink-van Veen 1990; Soo gewönne soo
verteert; économie van de huishoudelijke sector. Stenfert Kroese,
Leiden/Antwerpen).

2.

De traditionele gezinsideologie blijkt ook onder de beoefenaars van de
gezinswetenschappen in Nederland nog steeds zo dominant te zijn dat de
betekenis van economische aspecten door hen nauwelijks wordt onderkend.
(zie bijv. J.R.M. Gerris 1989; Gezinsonderzoek: een multidisciplinair
werkterrein op weg naar een interdisciplinaire benadering? Gezin 1 (1),
pp.5-31).

3.

Het begrip huishoudensstrategie is in de Nederlandse sociologie
onvoldoende uitgewerjct. Uitgaande van dit concept kunnen zowel vraagstukken betreffende huishoudensvorming en -samenstelling als ook het
intern funktioneren van huishoudens worden bestudeerd.

4.

De in de gezinsindividualiseringstheorie gangbare visie dat het samen
wonen en werken van opeenvolgende generaties op hetzelfde agrarisch
bedrijf symptomatisch is voor de daar heersende traditionele familieen gezinsverhoudingen, dient als te eenzijdig van de hand te worden
gewezen. Veeleer dient gesproken te worden van dyjnju_rj_sj^
specifiek op het agrarisch bedrijf toeqesneden familie- en gezinsverhjoudingen.
(dit proefschrift)

5.

Het toenemend gebruik van de term agrarisch bedrijfsleven in beleid en
voorlichting wanneer men doelt op gezinsbedrijven, is illustratief voor
het eenzijdig benadrukken van het agrarisch ondernemerschap en het
systematisch negeren van de familiale context waarbinnen het grootste
deel van de primaire agrarische produktie in Nederland nog steeds
plaats vindt.

6.

Datgene wat nog over is van de veelgeroemde flMlbjJJteit. van het
Nederlandse agrarisch gezinsbedrijf wordt vooral pjgebracj)t„d5flr_d.e„
boerinnen.
(dit proefschrift)

7.

De aandacht die vanuit Nederland wordt geschonken aan de plaats van
vrouwen in de landbouw in ontwikkelingslanden door beleid, voorlichting en onderzoek, is otngekeerd evenredig aan de aandacht die de
vrouwen in de Nederlandse landbouw kri.igen.

8.

Er bestaat onvoldoende inzicht in de dvnamiek van agrarische huishoudens en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoerinq. Landbouworganisaties en overheid dienen te bevorderen dat hiernaar een lande!ijk
onderzoek wordt ingesteld waarbij het accent wordt gelegd op partnerkeuze en echtscheiding.

9.

Het ontbreekt in Nederland ajinjtejLjyumanh^^
ondersteuning van een eiqentijds ouderschap. Een dergelijk beleid dient
gericht te zijn op het vergroten van de keuzemogelijkheden met
betrekking tot het combineren van de opvoeding en verzorging van
kinderen en het verrichten van betaalde arbeid. Hieraan dient voorrang
gegeven te worden boven maatregelen gericht op de vermindering van de
kosten verbünden aan het hebben van kinderen.

10. Een overheid die ernst maakt met het emancipatiebeleid dient te
erkennen dat de informele dagelijkse verzorging essentieel is voor een
goed functionerende samenleving en tegelijkertijd zowel voor mannen als
voor vrouwen ontplooiingsmogelijkheden biedt. Het opnemen van een vak
Verzorging in de basisvorming, met als doel het bevorderen van de
zorgzelfstandigheid van individuen, is hiertoe een eerste en noodzakelijke stap.
11. De zogenoemde economische zelfstandigheid van vrouwen leJ.djL.nlgt
automatisch tot haar emancipatie.
12. Vanuit het oogpunt van communicatie tussen huisgenoten dient de
aanschaf van een afwasmachine te worden ontraden.

13. Bij het geven van een fies wijn als kerstcadeautje aan medewerkers in
een krimpsituatie, hebben de bestuurders van de LUW zieh kennelijk niet
gerealiseerd hoe geflest deze medewerkers zieh hierdoor zouden gaan
voelen.

S.I. Zwart
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Wanneer men langzaam en met veel inspanning reist, moet men
veelvuldig en langdurig stoppen; en als men over middelen beschikt
om veel en snel te reizen moet men ook, hoewel om andere redenen,
vaak stoppen om op adem te komen. Hoe meer wegen er zijn, hoe meer
kans dat ze elkaar kruisen. Het maatschappelijk leven dwingt de
mensen en hun verwantengroepen onophoudelijk heen en weer te
trekken, en het gezinsleven bestaat eigen!ijk uit niets anders dan
uit de behoefte de gang naar de kruispunten te vertragen en een
rustpunt te vinden. Maar de instruktie luidt: blijf lopen, en een
maatschappij bestaat net zomin uit gezinnen als een reis zieh laat
reduceren tot de overnachtingsplaatsen tussen de dagmarsen die
haar voortgang kortstondig onderbreken. Zoals van de pleisterplaatsen op een reis kan men van de gezinnen in een maatschappij
zeggen dat ze er tegelijk de voorwaarde en de ontkenning van
vormen.
Claude Levi-Strauss 1959

Voor Klaartje en Fleur

vi

WOORD VOORAF
Het onderzoek naar agrarische huishoudens heeft mij de afgelopen jaren
vrijwe! voortdurend bezig gehouden. Het belangrijkste thema: de verstrengeling tussen gezin en bedrijf of in nieer algemene termen de wisselwerking
tussen privésfeer en beroep heb ik zodoende niet alleen op een afstände!ijke, wetenschappelijke wijze bestudeerd, het was tege!ijkertijd ook mijn
dagelijkse Werkelijkheid. Zowel coüega's als familie en vrienden hebben
mij veelvuldig aangehoord, velen hebben mij geïnspireerd en bemoedigd en
sommigen hebben mij ook daadwerkelijk adviezen gegeven. Enkelen van hen wil
ik hier bij name noemen.
Prof. Dr. G.A. Kooy heeft mij de sociologie leren ontdekken. Als leermeester
heeft hij mij op beslissende momenten gestimuleerd mij verder te bekwamen in
de gezinssociologie. Als promotor heeft hij mij steeds met milde kritiek en
bemoedigende raad bijgestaan. Ik heb onze gesprekken altijd als prettig en
inspirerend ervaren. Voor dat alles ben ik hem zeer erkentelijk.
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan wijlen Ir. C M . van't Klooster-van
Wingerden. Dankzij haar enthousiasme kwam het onderzoeksproject, waarvan dit
proefschrift het resultaat is, tot stand. Zij was ook voorzitter van de
begeleidingscommissie die mij gedurende de eerste fase van het onderzoek
bijstond. Ook de overige leden van de begeleidingscommissie Prof. Dr. C.
Presvelou, Drs. A.C. Boelmans-Kleinjan en Ir. A.L.G.M. Bauwens dank ik voor
hun inbreng in de eerste fase van het onderzoek. Mijn collega's van de
vakgroep Huishoudstudies zijn mij op verschillende manieren behulpzaam
geweest, in het bijzonder ben ik Dr. C. de Hoog erkentelijk voor zijn
vriendelijke commentaar. Veel dank ben ik verschuldigd aan de Winterswijkse
echtparen die hun medewerking aan dit onderzoek verleenden. De open en
harte!ijke wijze waarop zij ons tegemoet traden heeft grote indruk op mij
gemaakt. Ook de interviewsters T. Bot, Ir. A. ten Brinke-van Hengstum,
W. Gosselink-Vink, Ir. M. Jansen, M. Jegen en L. Koning ben ik erkentelijk
voor hun enthousiaste inzet. Ook noem ik Ir. E.J.M. de Groot, zij gaf
nuttige suggesties tijdens de eerste fase van het onderzoek. De heer Verink
en enkele van zijn medewerkers van de STULM hebben nuttige adviezen gegeven
en verdere medewerking verleend. E. Scherhorn heeft waardevolle assistentie
verleend bij de computerverwerking van de gegevens. G. van de Westeringh ben
ik erkentelijk voor haar ter zake kundige suggesties en voor het vele
correctiewerk. H.J.J. Karsch verrichtte het tekenwerk. H.B. Munro-Pieters
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dank ik voor de vele uren die er tenslotte toch nog in het persklaar maken
van de tekst zijn gaan zitten. J. Burrough redigeerde met veel inzet het
Engels van de summary.
Tenslotte een woord van dank aan degenen die ik tot mijn primair netwerk
reken. Mijn dochters, vrienden en buurtgenoten hebben mij vooral gedurende
het laatste jaar meer steun geboden dan zij zelf wellicht beseffen, ik ben
hen daarvoor zeer erkentelijk. Een bijzonder woord van dank ten slotte aan
mijn vader. In het Friese agrarische huishouden waar ik opgroeide hebben een
hecht met elkaar verbonden gezin en bedrijf mij de solide achtergrond
geboden waar ik altijd met vreugde aan terugdenk.

Saskia Zwart
Wageningen, juni 1990
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1. INLEIDING

1.1

Achtergrond

D U boek gaat over agrarische huishoudens in verandering. Sinds de Nederlandse landbouw in de jaren vijftig in een stroomversnelling terecht is
gekomen, is de toekomst van het agrarisch bedrijf voor de betrokkenen een
voortdurende bron van bezorgdheid geweest en voor de politiek en de wetenschap een thema dat bij herhaling de aandacht trekt. In die periode is een
proces van schaalvergroting opgetreden waardoor het aantal agrarische
bedrijven sterk is verminderd. In samenhang met deze schaalvergroting, de
gestegen arbeidsproduktiviteit, de mechanisatie en de arbeidsmogelijkheden
buiten de landbouw is het aantal in de landbouw werkzame mensen sterk
gedaald. Daarnaast veranderden de produktiemethoden en traden verschuivingen
op in de omvang en samenstelling van het pakket agrarische Produkten. Aan al
deze veranderingen werd op bedrijfsniveau mee vorm gegeven door de landbouwvoorlichting en de standsorganisaties. Het achter ons liggende decennium
wordt gekenmerkt door de problematiek van de overproduktie en een aantal
negatieve gevolgen van de huidige landbouw voor natuur en milieu.
Niettemin is er bij al deze veranderingen een opvallende constante, dat is
het feit dat het merendeel van de agrarische bedrijven in Nederland
gekarakteriseerd kan worden als gezinsbedrijf. In samenhang daarmee zijn
het niet uitsluitend de gevolgen van de modernisering van de landbouw die
agrarische huishoudens tot verandering aanzetten. Ook een aantal min of meer
gelijktijdig optredende maatschappelijke Processen die slechts indirect met
de landbouw verbunden zijn, oefenen invloed uit op het verband waarbinnen de
voortbrenging van landbouwprodukten is georganiseerd. Daarbij kan in de
eerste plaats worden gewezen op demografische processen als veranderingen in
de samenstelling van de bevolking (o.a. vergrijzing) en trends in de huishoudens- en gezinsvorming (o.a. huishoudensverdunning). Beide Processen
hebben invloed op de huishoudenscyclus. De leeftijd waarop men gaat trouwen,
samenwonen of juist geen relatie aangaat, de leeftijd waarop men kinderen
krijgt, het aantal kinderen en de periode die tussen de geboorten zit, zijn
factoren die ieder voor zieh op een of andere wijze doorwerken in de
bedrijfsvoering en in de afstemming daarvan op de wensen en behoeften van de
1

betrokkenen. De bedrijfsvoering op een bedrijf waar geen opvolger is, ziet
er vrijwel altijd anders uit dan die op een vergel ijkbaar bedrijf waar wel
een potentiele opvolger aanwezig is. Waar sprake is van een of meer
inwonende (groot)ouders die mee kunnen en willen helpen in het bedrijf,
heeft de bedrijfsvoering andere tnogel ijkheden dan waar een hulpbehoevende
(groot)ouder inwoont. Weer anders zal de bedrijfsvoering zijn in die
situaties waar slechts een gezin aanwezig is. Niet alleen de samenstelling
van huishouden en gezin en de fase in de huishoudenscyclus, zijn hier van
belang. In dit verband dient eveneens gewezen te worden op veranderingen in
het denken en de opvattingen van mensen, die mee richting geven aan hun
gedrag. Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan opvattingen over het boer
zijn, vrije tijd en over de toekomst van de kinderen. Maar vooral ook de
betekenistoekenning en de normen en waarden ten aanzien van huwelijk, gezin
en huishoudensvorming, arbeid van de vrouw en haar plaats in de samenleving
speien daarbij mee. Deze veranderingen hebben ook in de agrarische huishoudens hun sporen achtergelaten. ) Vooral de opvattingen ten aanzien van de
positie van de vrouw in gezin en samenleving zijn in de achter ons 1iggende
decennia ingrijpend gewijzigd. Mede als gevolg daarvan is ook de plaats van
de vrouw in het agrarisch bedrijf ter discussie komen te staan.
1

De vrouw in het agrarisch bedrijf is sinds de jaren zeventig het centrale
thema van een toenemend aantal publikaties. In de periode daarvoor was het
aantal studies dat over boerinnen verscheen beperkt.^) Niet alleen nam na
1970 het aantal publikaties toe, ook de wijze waarop de betrokkenheid van
vrouwen bij het agrarisch bedrijf aan de orde kwam, onderging een belangrijke verandering. Een van de gemeenschappelijke kenmerken van deze studies was
een groeiende belangstelling voor het werk van de vrouw in het bedrijf en
haar bijdrage in besluitvorming en management, met als doel het aandeel van
de vrouw zichtbaar te maken. Daarbij werd onder andere duidelijk dat er
slechts zelden sprake is van zogenoemde eenmansbedrijven; echtgenotes
leveren vrijwel altijd wel in een of andere vorm een bijdrage aan het
bedrijf, in arbeid, in management of in geld. Uit een onderzoek van het
Landbouw Economisch Instituut (LEI) kwam een duidelijk beeld naar voren van
de bijdrage, in arbeidsuren, van vrouwen aan het bedrijf en in welke bedrijfstaken vrouwen participeren. Tevens bleek hoe deze participatie
varieert met het bedrijfstype en de bedrijfsomvang (Loeffen 1984). In de
oudere onderzoeken werd dat bedrijfswerk van de vrouw en haar positie in het
2

bedrijf in het algemeen niet ter discussie gesteld. Het werd gezien als een
logisch en natuurlijk uitvloeisel van haar huwelijk met een boer. Meer
récent onderzoek naar de p l a a t s van de vrouw in het agrarisch bedrijf heeft
geleid tot het inzicht dat die plaats niet uitsluitend begrepen kan worden
uit de context van familie en gezin, noch eenzijdig vanuit de context van de
structuur van de landbouw in algemene zin en die van het individuele bedrijf
in het bijzonder (Hobbelink & Spijkers 1986).
Vooral in het buitenland is er na 1980 een groeiende stroom publikaties op
gang gekomen waarbij ernaar wordt gestreefd de wisselwerking tussen bedrijf
en gezin te belichten.3) Hiervan uitgaande, doen zieh met het oog op de
hiervoor aangegeven veranderingsprocessen, twee categorieën van vragen voor.
Een eerste vraag luidt: op welke wijze zijn gezin en bedrijf met elkaar
verbonden en welke veranderingen hebben zieh in de loop der tijd hierin
voorgedaan. ) Een tweede brede catégorie van vragen die met het oog op de
verbondenheid van gezin en bedrijf gesteld kan worden is die naar de wijze
waarop taken en verantwoordelijkheden in huishouden en bedrijf verdeeld zijn
tussen vrouwen en mannen.
4

Hiermee is de problematiek die in dit boek centraal staat in grote trekken
geschetst. Hoe de genoemde veranderingsprocessen op agrarisch terrein en met
betrekking tot huwelijk en gezin ingrijpen op agrarische huishoudens, is het
centrale thema van deze S t u d i e . In het bijzonder wordt aandacht besteed aan
de vervlechting van gezins- en bedrijfseenheid en aan de taakverdeling
tussen echtgenoten op beide terreinen. Daarbij wordt vooral ook de blik
gericht op de vrouw.
Het onderzoek vond plaats in de Gelderse Achterhoek, in de gemeente Winterswijk. Uiteraard heeft dit deel van Nederland, zoals overigens ieder ander te
onderscheiden gebied, eigen specifieke karakteristieken wat betreft de
historische achtergrond, de agrarische structuur en de gebruiken en opvattingen met betrekking tot familie, huwelijk en gezin. Op deze terreinen
is er echter ook zeer veel overeenkomst met overig Nederland. Uitgaande van
de gegevens die specifiek betrekking hebben op de gemeente van onderzoek
wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd de ruimere geldigheid van het
gevondene aan te geven.

3

1.2

Opbouw

Nu in de vorige paragraaf de problematiek die in dit boek centraal Staat in
grote lijnen is geschetst zal in deze paragraaf kort worden ingegaan op de
verdere opbouw van deze Studie. Aan de hand daarvan wordt ook duidelijk hoe
het onderzoek na het globaal formuleren van de probleemstelling vorm kreeg
en hoe het werd uitgevoerd.
In de volgende paragrafen van dit inleidende hoofdstuk worden de twee
veranderingsprocessen aangegeven die in eerste instantie van belang worden
geacht voor het wel en wee van agrarische huishoudens. In paragraaf drie
wordt een beknopt overzicht gegeven van de Nederlandse landbouw na de Tweede
Wereldoorlog. Paragraaf vier bevat een samenvatting van de belangrijkste
veranderingen die plaats vonden rond huwelijk en gezin en de plaats van de
vrouw in de samenleving in algemene zin. Vervolgens wordt in het laatste
deel van deze paragraaf kort ingegaan op de vraag naar de specifieke
uitwerking van dit proces in agrarische huishoudens.
In hoofdstuk twee wordt verantwoording afgelegd van de theoretische
overwegingen die ten grondslag 1iggen aan het onderzoek. Een aantal
mogelijke verklaringswijzen wordt naar voren gebracht, waarna besloten wordt
tot een eclectisch onderzoeksmodel. In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling die eerder reeds in grote trekken werd geschetst verder uitgewerkt.
Daarna volgt een verantwoording van de hypothesevorming. In de laatste
paragraaf van het tweede hoofdstuk komt de onderzoeksopzet aan de orde. Er
wordt uiteengezet waarom de keuze juist viel op de gemeente Winterswick als
onderzoeksgebied. De steekproef wordt besproken en er wordt ingegaan op de
gehanteerde meetinstrumenten.
Hoofdstuk drie bevat een historische schets van het onderzoeksgebied. Er
wordt ingegaan op de specifieke karakteristieken van de Achterhoek en
Winterswick en tevens op de vraag in hoeverre er overeenkomsten en verschillen met andere streken in Nederland zijn op een aantal relevante punten met
betrekking tot de landbouw en familie, huwelijk en gezin.
In de hoofdstukken vier en vijf komen de resultaten van de gehouden
interviews aan de orde. In hoofdstuk vier wordt een beschrijvende analyse
gepresenteerd van de agrarische huishoudens en bedrijven. Er wordt ingegaan
op de verstrengeling en de wederzijdse wisselwerking van beide sferen, onder
andere in ruimtelijk, financieel en juridisch opzicht. Het tweede centrale
4

onderwerp in dit hoofdstuk is de wijze waarop echtparen taken in huishouding
en bedrijf verdelen en hoe de beslissingsmacht is verdeeld.
In hoofdstuk vijf komt de hypothesetoetsing aan de orde. Sexe-rolopvattingen, bedrijfskarakteristieken en moderniseringskentnerken als specialisatie,
intensivering en mechanisatie, huishoudenscyclus en sociaal-demografische
factoren worden -overeenkomstig de onderzoeksopzet- aangedragen als
mogelijke verklaringen voor de gevonden variatie in de verstrengeling van
huishoudens- en bedrijfsaspecten en de verde!ing van taken en beslissingsmacht tussen de echtgenoten.
In hoofdstuk zes worden de belangrijkste conclusies nader bezien met het oog
op de vraag naar de toekomst van agrarische huishoudens en de plaats van de
vrouw in het agrarisch bedrijf. Daarbij stel ik zowel een aantal kwesties
van meer theoretische aard aan de orde als enkele punten met betrekking tot
de beleidsrelevantie van dit onderzoek.

1.3

Veranderingen in de landbouw na de Tweede Wereldoorlog

In deze paragraaf wordt een körte schets gegeven van de veranderingen die er
in de naoorlogse periode in de Nederlandse landbouw plaatsvonden. Hiermee
wil ik niet de suggestie wekken als zou de landbouw in de tijden daarvoor
een vrijwel statische aangelegenheid zijn geweest. Het tegendeel is het
geval. Sinds de ontwikkeling van de eerste landbouwsystemen, zo'n 4000 jaar
geleden, is er voortdurend sprake geweest van ontwikkeling en verandering
(zie o.a. Sneller 1943, Sucher van Bath 1976, Van Zanden 1985 en Noordegraaf 1986). In de achter ons liggende 40 jaar voltrokken die veranderingen
zieh echter zo snel en grepen zo diep in op het boerenbedrijf in Nederland
dat weihaast gesproken kan worden van een eigentijdse agrarische revolutie.
Het bedrijfstype dat in de jaren vijftig vooral kenmerkend was voor de
zandgronden was een relatief klein, vaak gemengd bedrijf; er werden koeien,
varkens en kippen gehouden en er werd een aantal akkerbouwgewassen verbouwd
die deels voor het vee bestemd waren. Er werd met de hand gemolken, er waren
wel landbouwmachines in gebruik maar het paard was nog steeds de voornaamste
trekkracht. De Produkten werden op de markt gebracht via vaak lokale coöperaties of handelaren of via veilingen die meer een regionaal karakter
droegen. Er werden slechts op bescheiden schaal produktiemiddelen zoals
kunstmest, veevoer, zaai- en pootgoed aangekocht. Ook de kapitaalvoor5

ziening werd in kleine kring geregeld, er werd voornamel ijk geleend binnen
familieverband. Op veel bedrijven was sprake van een ongunstige verkaveling
en gedurende een groot deel van het jaar waren percelen siecht bereikbaar.
Er werden lange werkdagen gemaakt en dat niet alleen door het bedrijfshoofd.
Op veel bedrijven leverden ook zijn vrouw en kinderen een belangrijke
bijdrage en het was verder niet ongewoon dat daarnaast ook (schoon)vader of
andere familieleden meewerkten.
Met de snelle bevolkingstoename in West-Europa groeide ook de vraag naar
landbouwprodukten. De koopkracht van de consumenten nam snel toe zodat ook
steeds meer landbouwprodukten afgezet konden worden (Peys 1986). De
veranderingen die zieh in de jaren vijftig in de Nederlandse landbouw
begonnen te voltrekken kunnen worden beschreven aan de hand van de volgende
trefwoorden: schaalvergroting, mechanisatie, intensivering en specialisatie
en verbetering van de infrastruetuur (Peys 1986, De Hoogh 1985). Teneinde
een inzicht te krijgen in de gevolgen die deze op elkaar ingrijpende
Processen hadden voor de agrarische huishoudens, is het nodig hier eerst
kort op die veranderingen als zodanig in te gaan.
De genoemde schaalvergroting hield in de eerste plaats in dat het aantal
agrarische bedrijven meer dan gehalveerd werd. In 1950 waren er 410.000
agrarische bedrijven in Nederland, in 1985 was dat aantal 136.000
(Peys 1986). Ondanks de drooglegging van twee polders bleef het totale
1andbouwareaal nagenoeg gelijk (Peys 1986); tengevolge van de stadsuitbreiding en wegenaanleg werd namelijk ook weer veel landbouwgrond aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken. Het gemiddelde gebruiksoppervlak van de
bedrijven die bleven bestaan, nam derhalve toe van rond 5 ha in het begin
van de jaren vijftig tot ongeveer 15 ha in 1985 (CBS). Met de daling van
het aantal bedrijven daalde ook het aantal in de landbouw werkzame personen.
Waren in 1950 nog 450.000 mensen regelmatig werkzaam in de landbouw, in 1985
nog slechts 270.000; deze aantallen vertegenwoordigden respectievelijk 17 en
5,7% van de totale beroepsbevolking (Peys 1986, CBS). Eerst verdwenen de
werknemers en de meewerkende familieleden, daarna -in een langzamer tempode bedrijfshoofden (Titulaer 1983). De uittocht uit de landbouw varieerde
overigens met de werkgelegenheid in de overige sectoren: toen deze in de
jaren zestig toenam, bespoedigde dit de uittocht uit de landbouw. Later in
de jaren zeventig zwakte het proces weer af (Peys 1986). Deze exodus had
onder meer tot gevolg dat tot 1970 de door het gezin geleverde arbeid
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