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VOORWOORD
Boerinnengroepen bestaan in Nederland nog maar kort. Meestal gaat het om jonge agrarische vrouwen die - al dan niet gestimuleerd door het agrarisch jongerenwerk - bijeenkomsten organiseren.
Zij wisselen ervaringen uit, verzamelen informatie en diskussiëren om meer zicht te krijgen op
haar positie als vrouwen in de land- en tuinbouw en deze te verbeteren.
In 1985 stelde het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt aan de Wetenschapswinkel Landbouwhogeschool de vraaag te laten onderzoeken hoe het werken in deze agrarische vrouwengroepen het best
_ondersteund en organisatorisch versterkt kan worden.
De Wetenschapswinkel stelde samen met leden van Gelderse boerinnengroepen, het GAJK en de Boerinnengroep Wageningen een onderzoeksvoorstel op.
Het onderzoek, waarvan de resultaten in dit rapport staan, is uitgevoerd door Antoinette van
Wijk, , als onderdeel van haar doktoraalstudie agrarische sociologie aan de Landbouwhogeschool
te Wageningen. Gedurende driekwart jaar bestond er een hechte samenwerking tussen de onderzoekster en de voor dit onderzoek ingestelde begeleidingsgroep. In deze groep werden regelmatig de
voortgang en de resultaten van het onderzoek besproken. De agrarische vrouwen hadden bovendien
een aandeel in de uitvoering van het onderzoek. De begeleidingsgroep bestond uit de volgende
personen:

Maritha Jansen

.

Marrie Reinders

boerinnengroep Oude IJssel - Breedenbroek
Boerinnengroep Twello

Anja Kuttschrutter

Boerinnengroep Twello

Carla Schurink

AJK-Vrouwenpraatgroep Beltrum

Joke Harmsen

boerinnengroep Hengelo - Warnsveld

Ineke Borgman

bestuurslid GAJK

Hanny van Geleuken

agrarisch jongerenwerkster GAJK

Toos Lodder

Boerinnengroep Wageningen

Ans Hobbelink

Wetenschapswinkel

Albert Olde Daalhuis

Wetenschapswinkel

Henk de Haan

Vakgroep Sociologie van de westerse gebieden Landbouwhogeschool

Antoinette van Wijk

studente agrarische sociologie

Dit rapport laat zien dat boerinnengroepen een orginele aanpak en werkwijze hebben die afwijkt
van andere agrarische organisaties. In die zin vormt dit verslag niet alleen een handleiding
voor agrarische vrouwen in boerinnengroepen. Het is ook leerzaam voor andere georganiseerden
in de agrarische sektor.
Uit dit onderzoek blijkt dat boerinnengroepen veel in huis hebben. Een goed samenwerkingsverband
financiele en emancipatoire ondersteuning blijken echter onmisbaar in de nabije toekomst.
Wageningen,

mei 1986

Ineke Borgman

(bestuurslid GAJK)

Ans Hobbelink

(Wetenschapswinkel Landbouwhogeschool)
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De belangrijkste vraag in het onderzoek was;
A I
·_
kunnen de positie en het werk van boeQ,Hoe

I I

rinnengroepen in Gelderland versterkt
wor-dan
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Jonge agrarische vrouwen zijn niet of nau-

1

DE DIASERIE

welijks georganiseerd. De plattelandsvrouwen
organisaties spreken veel jonge agrarische

`

vrouwen (nog) niet aan. Het agrarisch jonge-

staan van een aantal boerinnengroepen.

renwerk richt zich op de vorming en belangen-

Daarnaast ontstonden er ook zonder de sti-

behartiging van jonge toekomstige boeren en

mulans van het GAJK boerinnengroepen.

boerinnen in de leeftijd tot 35 jaar. Ook

Jonge agrarische vrouwen voelen zich vaak

hier geldt dat de deelname van jonge agra-

meer aangesproken door een boerinnengroep

rische vrouwen zeer gering is, namelijk 5%.

dan bijvoorbeeld door een AJK-gespreksgroep,

In de besturen van plattelandsjongeren

waaraan zowel mannen als vrouwen deelnemen.

organisaties zijn vrouwen en meisjes een

ln een boerinnengroep kunnen zij bezig zijn

uitzondering.

met onderwerpen die aansluiten bij hun er-

Omdat het GAJK (Gelders Agrarisch Jongeren

varingen en hun positie als jonge agrarische

Kontakt, samenwerkingsverband van de drie

vrouw. Voor deze onderwerpen is binnen de

plattelandsjongeren organisaties op agra-

AJK-gespreksgroep meestal weinig of geen

risch gebied) het belangrijk vond dat meer

aandacht. Verschil in kennis over het agra-

jonge agrarische vrouwen in het jongeren-

risch bedrijf is voor de vrouwen ook een

werk deel zouden nemen, startte zij enkele

reden om in een boerinnengroep te gaan.

jaren geleden met het boerinnenwerk. Dit

Wat deze boerinnengroepen doen en hoe ze

heeft onder andere geresulteerd in het ont-

dit aanpakken, verschilt per groep. Sommige

7

groepen vinden dat ze goed draaien, terwijl
andere met vragen zitten, zoals ’hoe kom ik

IO wat IS de DOSIIIG van johgê agrarische
Vrhuwêh?

aan iniekmaiieel et leee Zei ik een eeeee

2. Welke wensen hebben jonge agrarische vrou-

evene eet' eek ee eenenventine nee ee Aak

wen die ze via belangenbehartiging, medezeg-

g€hSChapO IG€r_ en VOrmIhgSaktIVIt€Ir€h WII_

is heel verschillend. Sommige groepen hebben
regelmatig een gezamenlijke avond met
deAak’
eneeve akaaieo eeneel Zeiieianeie‘

3. Wat doen boerinnengroepen,hoe pakken ze
dat aan en wat vinden ze hiervan?

ooei

4. Wat is de relatie tussen boerinnengroepen

Enkele jonge agrarische vrouwen, zelf

90 C9 DlöötS9llJK9 AJK('S)?

aktief in een boerinnengroep of AJK,

5. Welke is de meest wenselijke inhoud, werk-

wilden meer Zion krijgen op net tunktioneren

wijze. beoelelcllnasstruktuur en plaats van

van (jg vgrgghjjjgrjçjg bggrjnngngrggpgn gn gg

het bO€Y`ltII’I€TIW€t^K,

plaats van de boerinnen in het agrarisch

$lïUötl9?

die aöVlSlUl`lZ bij

(lle huidige

jongerenwerk. Daarom hebben ze gevraagd om

dit onderzoek.

Beoalelcllnosorpep

Het doel is om van elkaar te leren, de even-

HOI Onderzoek IS nêt rQ$UIIaaI van gen

enele eneblenen neen beven ee nelen en ee

nauwe samenwerking eueaen de enaenaeeraeen

zoeken naar verbeteringen, zodat boerinnenen Gen b@gQIGIdInQSQrOGpO
VOOrgroepen
eener rennen venten en neen Jenee
bestaande uit jonge agrarische vrouwen. In
aokakieeoe vnenven aktief vennen in nee
deze begeleidingsgroep werden steeds alle
eereklech ieeeekeeWekk'

stappen en vorderingen in het onderzoek be-

Het onderzoek zal resulteren in konkrete

sproken en gevolgd.

eeebevelleeee Veer ee Gelderse eeekleeeee

Het werken met deze begeleidingsgroep heeft

groepen. Bovendien zal het onderzoek aanbe-

een aahrdI VOOrd€I€h g€bOdQhI

Velleeee Oplevekee die beekleeeeekeepee een

* De agrarische vrouwen konden voortdurend

het agrarisch jongerenwerk kunnen voorleggen.

Ihvlhêd hOud€h Op GG gestelde Vrhgêh Eh de

O

gebruikte methoden.

Zoals gezegd is de centrale vraag in dit

* We konden de kennis en de ervaringen die
de agrarische vrouwen in hun eigen boerinnen-

onderzoek:

groep hadden opgedaan, gebruiken.

Hoe kunnen de positie en het werk van boerinnengroepen in Gelderland worden versterkt?

* We streefden naar toepasbaarheid van het
onderzoek. De resultaten zijn van en voor

Deze vraag is uitgewerkt in een vijftal deel-

boerinnengroepen en moeten in eerste instan-

vragen:

tie ook aan hen overgedragen worden.

eeeeleeeekevleeee
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* We probeerden om niet alleen de situatie

dé Qfoéo l0vUldé0- OD basis van déZé lntor-

te beschrijven of te verklaren, maar ook te

matie néb lk, voor iedéré QrO9D, één of

zoeken naar aanwijzingen voor veranderingen.

tW99 K09lDU0té0 naar vofén Qénaöld WüêrOV9r

* Het onderzoek levert de agrarische vrouwen

.W9 mét dé Qfoéo één avond Draattén of aan

niet alleen een mooi rapport, maar bovendien

werkten. Zo ko0d90 niet alleen Dtoblémon

inzichten en vaardigheden waar ze meer aan

gotnV90töfï$99Vd worden. maar kon ook ge-

de Sjgg kunn@n_

zocht worden naar oorzaken en verbeteringen.

* Er is een netwerk van kontakten tussen
boerinnengroepen ontstaan, waar op verder

De agrarische vrouwen uit de begeleidingg-

gebouwd kan worden.

groepsgesprek met een boerinnengroep (naast
oet ee meesten ln nen einen beerlnnenareep
ook Ze‘n gesprek nöonen)·

groep zijn allen eenmaal meegeweest naar een

Het is voor mij als onderzoekster heel inspirerend geweest om in en met deze bege-

Over de groepsgesprekken en over het reilen

joIgIngSgnogn tg wgnkgn_

en zeilen van boerinnengroepen is te lezen

werkwijze
_O

ill IIOOICCISIZUK 4.
0m meer zicht te krijgen op de relatie van

I

_
_
boerinnengroepen met AJK's is er een gesprek

.Aan de vijf hier voor genoemde deelvragen
_
heb ik als volgt gewerkt:
I

_

_

I

geweest met vier bestuursleden van twee ver-

_
_
schillende AJK's. Helaas kon er vanwege tijd,
gebrek niet met meer AJK's geproken worden.

Voor vraag 1 en 2 (naar de positie van jonge
_
I
I
agrarische vrouwen en hun wensen) is gebruik
gemaakt van wat er

_

door andere auteurs

_
_
_
hiervan
over is geschreven. Een samenvatting
_
_
_

_
,
I
deelname van vrouwen in agrarische organisa-

is besproken met de agrarische vrouwen in de
I _
begeleidingsgroep aan de hand van de vraag:

ties l

Geldt dit verhaal ook voor jonge agrarische

O_ _ _
I
vrouwen in Gelderland? Een aantal wijzigin_I
_

De resultaten van het voorafgaande vormen de
I
.

basis voor het antwoord op GG vraag: welke
I
..
I
.
is de meest wenselijke inhoud, werkwijze,

gen zijn daarna aangebracht. Tevens heb ik
_
_
I
I

toe-_
informatie uit de GAJK-boerinnenkursus
_

begeleidingsstruktuur en plaats van het

_

gevoegd. Het resultaat is te lezen in hoofd-

_

het funktioneren van boerinnengroepen). Na

_

_

_

_

5l

De meeste tijd is gestopt in vraag 3 (naar

I

_

boerinnenwerk? Dit is te vinden in hoofdstuk

stuk 2.
I

__

De resultaten van dit gesprek zijn voornameI_
_
lijk verwerkt in hoofdstuk 3, dat gaat over

_

I

Definities

een inventarisatie van de boerinnengroepen

in Gelderland hebben we vier boerinnengroe-

ln olt onderzoek steen Jonge ogrorlsCno vree-

pen gokozgn om noggk Io onggrzookgn_ van

wen die zich georganiseerd hebben in boerin-

deze vier boerinnengroepen heb ik informatie

nengroepen Centraal-

Vokzongjg goor mIggoj van ggn Voongosorgk

Een jonge agrarische vrouw is een vrouw die

met enkele (meestal twee leden van de groep

op enleerlel Wljze oetrokken is plï not agra-

en door een korte vragenlijst die leden van

is er OOK woe
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risch bedrijf; dit kan zijn vanwege

De grens tussen wat nog wel een jonge agra-

- de partnerkeuze; doordat zij verkering

rische vrouw is en wat niet meer, is nogal

heeft, samenwoont of getrouwd is met een

willekeurig. ln het kader van het onderzoek

(toekomstige) boer;

lijkt het mij zinvol om dezelfde grens te

- de beroepskeuze; doordat zij nu (of in de

nemen als binnen het agrarisch jongerenwerk

iddkdriisii Zeifsfaiidig een bddriif rudi, df

in Gelderland genanteerd wordt, namelijk

doordat zij in loondienst is bij een öQVê·

35 jaar.

risch bedrijf;

_
Ti "“ rt is Q" midi g"“’*`F’k‘“‘ O"? bw
rinnengroepen. Dat betekent niet dat in deze

- de afkomst; doordat zij woont op een aaarisch bedrijf dat haar Ouders runnen.

groepen alleen maar jonge boerinnen zitten.

wanneer ik het heb over een boerin dan be-

ln deze groepen zitten allerlei jonge vrou-

doel ik daarmee een vrouw die arbeid in een

wan dia betrokken zijn bij hèt agrarisch ba_

agrarisch bedrijf verricht, omdat zij zelf-

drijf. De naam agrarische vrouwengroep is

standig een boerenbedrijf runt of samenwoont
of getrouwd is met een boer. Dit kan zowel

dus eigenlijk beter op zijn plaats.

werk 'achter'

In de praktijk worden, ook door agrarische

(in de stal of schuur, op het

vrouwen zelf, beide namen gebruikt, maar is

Gff Of ldhd) ölS 'VOOf' (10 hèt woonhuis)

de term boerinnengroep meer gangbaar. ln dit

Zij"-

verslag gebruik ik beide termen.

Een bezwaar van de meeste definities van een boerin of een agrarische vrouw is dat ze vrouwen definieren in relatie tot hun man/partner. Bijvoorbeeld Trudy Loeffen - Boerinnen en
tuindersvrouwen in Nederland, p.13:

'Onder een boerin verstaan we in dit onderzoek de part-

ner van een boer of tuinder.'
Aan het woord boerin kleven twee bezwaren:
Ten eerste: heel veel jonge vrouwen die verkering hebben met een boer of met een boer getrouwd zijn, voelen zich ondanks hun betrokkenheid bij het bedrijf geen boerin. Ze hebben
een eigen baan, wonen soms (nog) niet op het bedrijf en werken daar niet of weinig in mee.
Voor hen is de mate van direkte, dagelijkse betrokkenheid bij het bedrijf door meewerken
en/of meebeslissen bepalend voor het zich al dan niet boerin voelen.
Ten tweede: het woord boerin is een nogal 'gekleurd' begrip. Voor bepaalde vrouwen heeft
het een negatieve betekenis. Anderen zien het als de erkennig van een veeleisend en veelomvattend beroep.
De term agrarische vrouw is neutraler en zeker voor de vrouwen in het onderzoek beter van
toepassing.
Dat ik het woord boerin toch wel gebruik, is juist om die specifieke betrokkenheid door het
verrichten van bedrijfswerk te benadrukken.

In een gezinsbedrijf is de eigendom van de
produktiemiddelen en de voorziening van
arbeid in een huishouding gekombineerd.
Verwantschap is mede bepalend voor de sociale relaties binnen de onderneming. Het

voortbestaan van het bedrijf telt bij be-

slissingen vaak zwaarder dan het maken van

winst. (Definitie van Ans Hobbelink en
i

Saskia
Spijker in lsover nr.1,
1986)10
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2. JONGE AGRARISCHE VROUWEN
Dit hoofdstuk gaat over jonge agrarische
_

vrouwen. Jonge agrarische vrouwen zijn

vrouwen die op enigerlei wijze betrokken

/

B

zijn bij het agrarisch bedrijf. Hun betrokkenheid kan bestaan uit interesse, werk en/
of verantwoordelijkheid in het bedrijf.

\\
"

Bij een beschrijving van de positie van

äjonge
agrarische vrouwen maak ik onder-

Q

in jonge vrouwen die vanwege hun
@scheid
part-nerkeuze
betrokken zijn bij de landbouw en

jonge vrouwen die zelfstandig een boerenbedrijf (gaan) runnen.
Hoewel maar weinig vrouwen zelfstandig een

D

•
ümmümuci

O
`

~
@

boerenbedrijf runnen, vind ik het belangrijk
iihun
positie te beschrijven. Deze vrouwen
Z,lopen
tegen allerlei problemen aan, waar
,
'
"X

jonge boerinnen mee te maken krijgen, zoals

_7?

·

i

"I

het
kombineren van huishouding en
bedrijf.Ik

__

begin het hoofdstuk met een algemeen
plaatje van 'de boerin'.

,

HET

SPEL"

2.1. BEELD VAN DE BOERIN
;$
Binnen de hedendaagse landbouw is het gezins-

s

,«_`*·

bedrijf ria Ovarnêarsanaa baariifsvnrmi De
gezinsleden leveren het grootste deel van
de arbeid en van de opbrengsten probeert
nat gezin rnnri ta knmani
Het huishouden en het bedrijf zijn twee in

'

elkaar overlopende bezigheden. De aktivitei-

i

ibn van ria boerin Snainn zich af nn baiaar
barraini Za is acniganniai mnaiiari maar nnk
bedrijfsmedewerkster en zakelijk partner van

het bedrijf dddv te Zetten Of dende vvduweu

die boerin als beroep gekozen hebben. Zowel
deze Oudere dlg OOK dê jduge udeviuueu zijn
uuisvvduw: (t°eKdmSUd) moeder: (mede)be`
drijfshoofd en voor de jonge boerinnen eventueel echtgenote'

Ef is in de lede vdu de tijd veel veranderd

in de positie van boerinnen. Veranderingen
doordat het agrarisch gezin veranderde en omdat de ldududuw veranderde

haar man.
i8/`De
zeer kleine groep boerinnen die zelfstandig een boerenbedrijf runnen zijn of oudere
vrouwen die na de dood van haar man besloten

veranderingen in het ddvdviseu gezin
Rond de eeuwwisseling kwamen onder de agra-

11

rische gezinnen per regio grote verschillen

ontwikkelingen nam het aantal bedrijven en het

voor. Het westen en noorden met een vrucht-

aantal arbeidskrachten in de landbouw af. De

bare bodem en een gunstige ligging was rijker

resterende bedrijven werden groter, mechani-

dan het oosten en het zuiden. Dit was ook

seerden,

merkbaar in de huishoudens. Huishoudens in

Hun afhankelijkheid van toeleverende en ver-

intensiveerden en specialiseerden.

het oosten en zuiden waren armer en hadden

werkende industrieën en van allerlei dienst-

geen inwonend personeel zoals de huishoudens

verlenende instanties nam toe.

in het noorden en het westen van Nederland.

De vermindering van het aantal werknemers/

De huishoudens in het oosten waren vaak fami-

sters en meewerkende familieleden kon worden

liehuishoudens; drie soms wel vier generaties

opgevangen door mechanisatie en specialisatie,

leefden in een huishouden. Men bleef op de

door inschakelen van de loonwerker en door

boerderij wanneer er niet elders een toekomst

het vaker en langer werken van de boerin. De

gevonden kon worden.

specialisatie had tot gevolg dat sommige be-

De oudste vrouw deed de huishouding, de rest

drijfstaken van de boerin werden afgestoten

,6 "`°;« ·«"i

- mannen en vrouwen - werkte op het bedrijf.

en andere zich uitbreidden, bijvoorbeeld het

Jonge vrouwen trouwden in en hadden weinig te

sekretaresse- en receptionistewerk.

vertellen.
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van de bedrijfsomvang werden de investeringen

gg

‘_
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Door specialisatie, mechanisatie en toename

éääI‘
·` . Y 4

groter. De hiermee samenhangende finan-

cieringsproblemen, de hoge schuldenlast, de

jg;

'ä“ "%>z_

grote risico's en de onzekerheden met be_

trekking tot het inkomen maakten het werk

voor boer en boerin psychisch zwaarder.

· ’?-:<ï..."·;.ä»“
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en personeel

of \

levert de boerin gen bijdrage aan het b€_

dt’ Gnlgê

drijfswerk. Haar aandeel in dit werk is ge.
koppeld aan de gezinscyclus. In de beginfase

jaren voor de overname van het bedrijf door

j een van de kinderen, zowel het ‘oude' gezin
""f Woont ,
`
` Op h Gl b Q d rlq
ï a ls h çä ' nlêuwê
' gezln
1
_

..

neel kwam het huishoudelijk werk steeds meer
op de schouders van de boerin terecht terwijl

_

_

__

ook haarlassistentie op het ïedrijfdsteeds

náodzakä IJ'"k
rlngên
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heeft, werkt zij relatief weinig op het be-

drijf. OOK later, Wannêër de kinderen gaan
g

j

fammê 1

A
. .

wanneer ze een baan en/of kleine kinderen

‘ wïarbijhdedhuishoudens van deze gezinnen meest°£L4g€SC

.

werk is omvangrijk. Op 88% van de bedrijven

bestaatkeen agrarisch gezin meestaè uit vrouw,
WG Vaak

V

..

De bijdrage van de boerin aan het bedrijfs-

hu1SwQ!gçEliT€Q€üWOOrd1g

meewerken op het bedrijf,

is haar aandeel in

het bedrijfswerk reiauer kiem. ln de tussen,
.
..
.
.
liggende periode verricht zij relatief veel
..

bedrijfswerk.

Haar bijdrage in het werk Op het bedrijf VGT,,
.
.
schilt
ook per bedrijfstype.
werkt
Gemiddeld

de boerin ruim 22 uur per week op het bedrijf.

Het werk is te verdelen in werk op het be_
Vêrandêr Ingen

_
In

drijf zoals kalveren opfok, of aardappels
de

landbouw

sorteren (19 uur per week) en werk voor het

De Nederlandse landbouw heeft vanaf de Tweede

bedrijf Zoals bedrijfskleding wassen, tele-

Wereldoorlog ingrijpende veranderingen onder-

foontjes voor het bedrijf doen (3,5 uur per

gaan. Technische ontwikkeling maakte toename

w€@K)-

DêdP¤êöSï hêêfï Zij HOQ höör WGFK in

van de produktie per dier of hectare en de

de huishouding. Haar man helpt haar daar ge-

produktie per arbeidskracht mogelijk.

middeld 50 minuten per week bij.

Onder invloed van economische en politieke

Veel van het werk van boerinnen wordt niet

12

onzekerheden over het inkomen. Veelvrije
tijd hebben boerinnen niet en de vrije tijd

ARBEID DR HET BEDRIJF
:2===$=·=-..

·‘ "‘

die ze hebben is erg versnipperd.

Middenstandsvrouw
intensieve veeiiddderü

melkvgghgudgyü

QQ____ _

‘

Trouwen met een boer heeft verdergaande kon-

_Q

sekwenties dan trouwen met bijvoorbeeld een
buschauffeur. Niemand verwacht van de vrouw

van een buschauffeur dat zij inlichtingen
geeft over de vertrektijden, of dat zij

'S nachts de bus schoonmaakt. van een boerin
wordt echter wel verwacht dat zij meewerkt.

1
gastuin
bouw

Ekkerbouvv

4

Een boerin is in leef- en werksituatie en in
positie het best vergelijkbaar met een middenstandsvrouw. Ook een middenstandsvrouw heeft

l`lii I

een bedrijf aan huis.

O o k b ij h aar l open h uis-

houden en bedrijf in elkaar over. Zij werkt zoë

OV@figQtumbOu“]

wel in het bedrijf (winkel) als in de huishouding en maakt doorgaans lange werkdagen.

gemengdgbêddjvgh

_____

Koopman onderzocht de werk- en gezinssituatie
van tien middenstandsvrouwen in een buurt in

`li i

Amsterdam. Uit dit onderzoek komen behalve

@_www

vele overeenkomsten ook een drietal belangrijke verschillen tussen een middenstands-

mm
BHd2fCu
totaal

in Nada"

vrouw en een boerin naar voren.
Ten eerste: Slechts drie van de tien vrouwen

werden door te trouwen middenstandsvrouw.
Voor de andere zeven geldt dat zij pas later,

rddgah aIS wahk Oh kOmt OOK hmt th da

Sta_

samen met hun man, besloten tot het oprichten
van een eigen bedrijf, na beide in loondienst

ttgtmkah VOOR OOR bOOmIhhOh ZOIF OhdOh_
Schattah da hOaVaaIhaId wahk die ZB Op Ot

te zijn geweest. Het hebben van een eigen bedrijf en het werken daarin is voor de meeste

hOt Oadhidt VOhhIOhtOh_
"-ATS hOIahOhIjkStO mdah Om hêdhtatswwk td

middenstandsvrouwen een bewuste keuze geweest.
Ten tweede: Het werk dat de tien middenstands-

Vahhtchtah, hOOmOh hOOhIhhOh dat dd Oahthah
hat htat aIIaOh at kah OF Om Ztdh wahk ta

vrouwen verrichten in het bedrijf ligt niet
alleen in het verlengde van verzorgende en

Varhchtah, has th twaada thstahtta Omdat

huishoudelijke taken zoals bij veel boerinnen.
De middenstandsvrouwen hebben zeer gevarieerde taken zoals administratie en boekhouding,

ZO hat mak VthdOh_
BOhaIVO mh Zwam ahhOIdShOIaStIhO OhdOh_
Vthdah hmhthhah OOK aah Zwam O$VOhISOhO
belasting door een grote schuldenlast en/of

ToEN w

i>eN..

·

meren EN IK vo23z...

`· ~ w
.·‘-e

"

Q`

«»

M.
ë"

tt *1

MAM iiii MS

ii

.i,tV__
F

DVS 'K “'E‘-°"E^^

re

'ëi, ~, Q

MMRTUBJ o

WS

.

ijceäçutïfgëk

ZOGMTDHT.

·
·‘ __
’I
·‘
A
"‘
i'
ii
_
Q ie
A

mik
-

NU

'.

.· »

Tekening: Gerard lilesterhof`. Uit: Landboummaand 12-9

13

‘·

behalen van diploma's enz.. Het lijkt er dus

op dat middenstandsvrouwen gevarieerd
werkdoen
en meer verantwoordelijkheden in het be-

l=·

y),

drijf hebben dan boerinnen.

‘

ä

fa

I

\V_

Ten derde: Het punt dat de vrouwen het meest

i

h

1//'

waarderen in het werk is het kontakt met de

I
I,. gi ‘•:::'=_,$ 'ïë

klanten. '_l<ijk, als je de hele dag achter
,’
7zit
(in de woning, AvW) heb je geen kontakt,
Iä•Iá\@{'•_,;;£•ZF%g

V

VA'?

Kr

"‘":

dan zit je alleen maar te verpieteren. Als je

Qe,/”/

i•é`|een
klein winkeltje hebt, ben je ook veel
gQï5,,'.fj·‘./*I"

meer bij de mensen betrokken.'*

IT

ia

1
/·
/1/
Het isolement‘''*

~"’ i
/

dat boerinnen wel tegenkomen, voelen de mid.
/
‘''/denstandsvrouwen
niet lllïäië’
door het kontakt via

'i

'I

het werk. Daar komt nog bij dat een winkel

j

altijd in het dorp (of de stad) staat en

ij

.

whahaha: Hank hmQnaVBla•
Uit: De Nieuwsbrief jrg 6 nr 7

nooit zo achteraf als boerderijen soms staan.

2.2. JONGE AGRARISCHE VROUWEN DIE VERKERING HEBBEN, SAMENWONEN OF GETROUWD
ZIJN MET EEN BOER
_,_`

gevallen aanpassen.
Trouwen kan ook betekenen dat de jonge agrarische vrouw verhuist naar een andere woon-

Driekwart van de jonge agrarische vrouwen

plaats met andere gewoontes, een andere sfeer,

is afkomstig van een boerenbedrijf. Zij heb-

een ander geloof of een bestaande ‘kliek’

ben een baan buitenshuis en helpen daarnaast

waar je tussen moet zien te komen. Door te

moeder in de huishouding en af en toe op het

verhuizen naar een andere woonplaats kunnen

bedrijf. Hier doen zij ervaringen op voor la-

vrouwen ook hun kontakten in hun oude woon-

tere taken als huisvrouw en boerin.

plaats verliezen.

Het merendeel volgde een middelbare oplei-

Door te trouwen krijgt Zij haar eigen huishouding te V@rZOi^Q€ii en en ook die Ven heef

ding en kreeg daarna een full-time baan in

_, inen-

de verzorgende, huishoudelijke of admini-

Voor veel jonge vrouwen betekent trouwen dat

stratieve sektor. Ze hebben dus een eigen

inl<dnjen_ Vóór nnn trddwen zijn alle vrouwen

haar beroepscarriere ondergeschikt wordt aan

bezig met een niet geringe carriere in een

die van haar man. De baan van de vrouw is

vak waarvoor zij zijn opgeleid.

afhankelijk van de bedrijfssituatie. De eerste jaren, als schoonvader nog meewerkt en

-

haar hulp op het bedrijf nog niet nodig is,
zal zij haar baan aanhouden en is haar in-

Trouwen

5

Oa agrarische Vnnhwan tnnhwan nn aan ganhaaêlaa laaftija Van 25 aaah- Oa hahza Van
deze vrouwen om met een boer te trouwen is
een ingrijpende keuze, die veel veranderingen
l
`j
teweeg brengtp *_'
nt
Trouwen betekent iioor de meeste vrouwen verhuizen. Omdat de man het bedrijf van zijn

Q, V

komen zelfs een welkome aanvulling op het
(magere) bedrijfsinkomen. komen er kinderen
Of ls haar hulp mdlg Op het bêçlrljf dan
I
`L--gg?/l' de www haar baan bul/Lênsllllls Op'

Werk Op het bêdrljf

ouders overneemt, betekent dat verhuizen naar

Het huwelijkskontrakt is meteen ook een soort

het bedrijf. De vrouw krijgt dan te maken met

arbeidskontrakt, de jonge agrarische vrouw is

de schoonfamilie. Dat is wennen en in sommige

een potentiële arbeidskracht voor het bedrijf

Koopman - Ondernemersvroliwen in de detailhandel: een vergeten beroep?, citaat p.55.
" Gonneke
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maar hierover worden meestal geen duidelijke

gta

afspraken gemaakt. Daarnaast heeft de
meestal geen scholing en weinig of
jongeboerin

DD

4

T)

uitzonde-ring
geen ervaring in de landbouw (met
van de vaardigheden die zij van haar moe-

'

der leerde). Dit brengt haar in een afhanke-

V,

in 'I kk

*“g,;_é{
lijke positie.
\\\De

agrarische vrouw is eiggnlijk een permabeschikbare knecht,___lDe bedrijfswerkInent
I

*

van een jonge boerin zijn te onderilzaamheden

'(

{--~
i
V
in'
scheiden in werk g het bedrijf: dit werk
=
,l
speelt zich af in de woning. En in werk g

"

het bedrijf: dit werk speelt zich af in de

hahahaha, Hank hmanavala
Uit: De Nieuwsbrief jrg 8 nr 9

stal Gn OD hèt erf.

Onder het werk

het bedrijf valt ook de

boekhouding. Veel jonge boerinnen (40%) nemen dit voor hun rekening.

Het werk

Annpnssnn

het bedrijf is te typeren als

SdiZOêllSQdbOllddO WdrK, 'lllOdllijK·td·bdllOdllldll'

Trouwen betekent voor alle vrouwen aanpassen.

WGYK, hal/I(jWGY`l(, GH werk Clöt öäl°|VUll.GVl(l is op

Aanpggsgn dag dg Omgeving, hgt Wgfk gn hgt

het werk van anderen. Het is meestal versnip-

badnjm van dg mam Een MRDASSBR dat lautg-

oord en moeilijk te mannen- Vaak moet het

matisch· van vrouwen verwacht wordt, dat als

andere, huishoudelijke werk daarvoor onder-

broken worden, Het geeft veel vrouwen het ge-

l

vanzelfsprekend beschouwd wordt. ·Natuuriijk·

verhuist de vrouw. Verhuizen is voor de man

voel chaotisch bezig te zijn en aan het eind

'onmogelijk', dan zou hij zijn baan op moeten

Von dd dog hdt iddd dot _Zd 'llidt$ Qddooll lldb·

geven. Dat de vrouw haar baan opgeeft, omdat
na verhuizen de afstand tot haar werk te

bdll'·

groot wordt, is weer heel 'gewoon'.
De vrouw wordt door te trouwen 'automatisch'
Beslissen

huisvrouw, de man geen huisman. Het kombine-

Iah aahziah Vah hat hamah Vah h€SIISSIhdOh
ZIjh dhta hhhtah ta Ohdamchatdaht
_
maahtataht htatah ZOhddt mat dtdah VOOh_
$tOIIOh ta kOmOh,

ren van werk (buitenshuis) met het huishouden
wordt daarmee haar probleem. Zij moet dan
maar een deeltijdbaan zoeken. Haar man kan
niet minder werken. Ook al heeft zij een vol-

- overleggen: uitwisselen van ideeën en deze

bespreken,
- beslissen: keuzes maken en daarvoor verdntwodrdeljjk zjjn_
tl

Y De meeste jonge vrouwen praten wel mee, over-

l

lddidd baan, boor man werkt niet altijd mee

en dus doet zij al gauw het huishouden.
AIS dr Killddrdll Kdlndn, is het 'lOgiSCh' dot
de vrouw haar werk buitenshuis mindert of
dl llldd 5tODt· Zlj wordt immers moeder en

lggggn wg] ggng, maar bggliggn nlgt in bg-

zorgt 'aUtOlTlatlSCI"i' VOOY` de klllflèrèfl. Haar

drijfszaken.iEen groot aantal jonge boerinnen

llloll Wdrdt vader en blijft 'automatisch'

wil waarschijnlijk (nog) niet meebeslissen,

dl/dll lldrd WdrKdO OD het bedrijf.

gmdgl; zg ngg many zg kgrt gp ngj; bggrjjf zij;-

Het al (jdll Tllèt bl.lltèllShl.llS Wèfkèll Vdll de

ten_

vrouw wordt bepaald door allerlei omstandig-

Er is een relatie tussen meewerken en meebe-

lldddllï lldt bedrijf, het huishouden, de

slissen: als er meer wordt meegewerkt, wordt

l<lllddl”dll- Olll$tdlldiQlldddll did long nidt altijd

er meer meebeslist door boerinnen. Ook zijn

Qdwild Zijll, llloor voortvloeien uit gemookte

er jonge boerinnen die geen verantwoordelijk-

kdliïds dll lllddllijk td Vdrondordn Zijn-

heid in het bedrijf willen dragen en dus ook

Hdt DDQdVdll Von hoor boon buitenshuis is een

njgt mee wlllgn bgglj$ggn_

'verlies' dat de vrouw niet licht vergeet.
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De vrouw verliest daarmee haar sociale kon-

veranderingen ook echt plaats vinden. Zij

takten buiten het bedrijf en voelt de be-

veronderstellen dat hun mannen slechts ver-

drijfsgebondenheid daardoor zwaarder wegen.

anderingen wensen met betrekking tot het

Hoewel zij haar baan laat varen, blijft het

samen opvoeden van de kinderen.

haar toch bezig houden of en hoe ze haar

Ongetwijfeld hebben jonge agrarische vrou-

oude beroep weer kan oppakken.

wen meer wensen en zouden zij meer veran-

Het kan ook andersom: dat de vrouw mee wil

derd willen zien dan hier is genoemd.

werken op het bedrijf, maar dat er voor haar

Tot nu toe is daar weinig over geschreven.

geen plaats is en met haar wensen (bijvoor-

beeld om bij het bedrijf te wonen) geen
rekening wordt gehouden. Als er later wel

Boeriri-beeld

plek is; als de SChOOnOUd€TS er mee uit`

Veel jonge vrouwen die getrouwd zijn of samen-

Schêidëlm

dan moêt ZG

ineens alles doëni

WOl'l€Vl mèt êêïl boer DO@lTl€|'l zich QGGH DOGVIH.

De toekomstige agrarische vrouwen zijn vaak

Voor vrouwen die een baan buitenshuis hebben,

(te) meegaand en optimistisch over de komen-

geldt dat zij dat meestal als hun beroep zien.

de veranderingen. Ge-trouwde vrouwen noemen

Daarnaast is er een groot deel van de vrouwen

wel knelpunten bij allerlei veranderingen

die wel werken in het bedrijf en zich toch

zoals verlies aan sociale kontakten, gebon-

geen boerin noemen. Een deel van de verkla-

denheid aan het bedrijft, gebrek aan in-

ring ligt mogelijk in het feit dat zij zich

zicht in de landbouw en het bedrijf, wisse-

meer identificeren met hun werk in de huis-

lend bedrijfsinkomen, zware schuldenlast en

houding. Ook Lilian Rubin vond, in gesprek-

sociale kontrole door schoonouders.

ken met vrouwen, dat alle vrouwen met een
(goede 'belangrijke') baan buitenshuis zich

in de eerste plaats beschreven als echtgenote
en moeder en niet in relatie tot hun werk.

wenseri en verarideririgen

Een stukje van de verklaring kan ook liggen
in de negatieve betekenis dat het begrip
boerin voor sommigen heeft. Niet helemaal onbegrijpelijk als we kunnen lezen in het woor-

Eên aantal Jnngë Vrnnwnn ZOU graag mëer
Op net bedrijf willen Werken, maar Znlang
schoonvader nog Op net bedrijf aanwezig 15,
is er geen Werk VOOrndnd€n·

denboek achter boerin: '1. vrouw van de boer

DQ mêêstê Jonge Vrouwen verwachten dat het

Z' VFOUW uit de bogrênstand; dorpêlingêg

huishoudelijk werk meer wordt. De vrouwen

_

(fig) lompe Of Ongêmaniêrdê VrOUw’ meisje"

wensen verandering in het huishouden en de
kinderopvoeding. Zij zouden dat meer met hun

man willen delen en zij zouden graag een kom-

Vaak bestaat er in een dorp of streek een

binatie van werk buitenshuis en huishouden

duidelijk beeld van wat een 'goede boerin'

willen. De vrouwen verwachten niet dat deze

15- Uit een dOVD$$TUdl€ in Gelderland komt
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IK Meer Menkew
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x

als beeld van een 'goede boerin' naar voren:

hun man. Zij ervaren hun positie duidelijk

een vrouw die vlijtig, zuinig, volgzaam, be-

als ondergeschikt aan het bedrijf.'

scheiden, ingetogen en sterk is en bovendien

Eigenlijk kan je niet spreken van 'keuze'-

een goede moeder, een keurige huisvrouw en

mogelijkheden. De meeste vrouwen zien zelf

trouwe echtgenote. Ze mag niet te veel ak-

geen alternatieven en volgen de bestaande

tiviteiten buitenshuis hebben. De boerinnen

'logische', 'natuurlijke' en 'gewone' weg.

uit het dorp hadden het idee dat er door de

Dat wil niet zeggen dat zij het met alles

buurt of de omgeving zo naar hen gekeken werd

eens zijn. Getrouwde vrouwen noemen bij alle

en dat zij aan dit beeld behoorden te vol-

veranderingen wel knelpunten en houden wensen

doen. Vooral voor jonge boerinnen kan dit

die gezien worden als liggend buiten de moge-

nogal beklemmend zijn. Het beeld van een

lijkheden, zoals gedeelde verantwoordelijk-

'goede boerin' is niet star en verandert in

heid voor huishouding en kinderopvoeding en

de loop vande tijd.

het kunnen kombineren van werk buitenshuis
met de huishouding.

`[O1;

glgjj

THUIç•..

Trouwen met een boer betekent voor een
jongevrouw
veranderingen en keuzes maken.

Haarkeuzemogelijkheden
worden bemoeilijkt; het
bedrijf en de gewoontes (zoals traditionele

Q

§<%•*.

1

-:ï
rolverdeling) dikteren zo makkelijke welke
·keuzes
er wel zouden zijn en welke als
van-zelfsprekend
zouden afvallen. De meeste
Qjonge
vrouwen schikken zich hierin. Verwonde_'
_ring
hierover is te vinden bij Ans Hobbelinksg
__;
·

`

bedrijf is ondergeschikt aan dat van de man.

rr

E

J

,.‘.·._`'Haar
werk zowel in hethuishouden als op het

A

is

xlxn

Vrouwen ondergaan dit gelaten. Ze halen

uit het feit dat ze onmisbaar zijn.‘
§en

hunwaardering
bij Gerrie Haenen":

'Opvallend in het werken met de (aanstaande)

/

_ T

.·

J

Qa

(

«

""`

"`

agrarische vrouwen vond ik hun afhankelijke
.
.
.
..

Tekening: Gerard Westerhof

opstelling in relatie tot het bedrijf van

Uit: Lanarnummaana jrg ln nr 4

2.3. JONGE AGRARISCHE VROUWEN DIE ZELF EEN AGRARISCH BEDRIJF (GAAN) RUNNEN
In 1980 werd pas voor het eerst het aantal
.1

_

vrouwen dat een bedrijf op wilde volgen, geV

teld. Het waren er 327. ln 1984 waren dat er

werkt 40% mee Op het Oudêrujk bêdrijn 20%
1

heeft (nog) een niet-agrarische baan bui-

tnnnnnin nn nn nnnt Zit nnn nn nnnnnln
.

532 geworden. Een duidelijke toename
vanhet

_ _

aantal opvolgsters. De groei was met

name te zien in Gelderland.
Vrouwen die opvolgen zijn gemiddeld jonger

_
Afkomst en opvoeding
Hst

sVs*“9l”Oïs

deel V50 de (ï¤€l<Om$1lïQ@)

dan mannen die enVn1een_ Ruim een kwart is

zelfstandige onderneemsters in de landbouw

jonger dan 20 jaar en ruim een derde is tus-

is Vsll bssfsnsfksmsï Zïl ZU0 OD9€9YO@i<ï OD
ss" Qsïinsbsdfïlf Wööf Zïl hun moeder als

sen de 20 en 25 jaar. Van de opvolgsters

* Ans Hobbelink - Je trouwt niet alleen met een boer... maar ook met zijn bedrijf, de familie
en de hele buurt, citaat p.71.
* Gerrie Haenen - Verslag van stage bij het agrarisch jongerenwerk Gewest Tilburg, citaat p.24.
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je zoveel van beesten houdt.’

voorbeeld hadden: een hardwerkende vrouw die
weinig tijd had voor haar kinderen en voor
haarzelf. Voor veel boerendochters geen aan-

F Opleiding

trekkelijk toekomstbeeld.

Van hun vader za Q en de o pg roeiende dochters
dat hi`J het 'echte' belan g ri J ke werk deed en
dat hi'J het was die de belan Q ri J ke beslis·
J nam.
sin Q en in en over het bedrijf
De boerendochters werkten al van `on gdsat aan
mee.

Ze

h_

dg

de 'vrouwentaken' o

_

°

d an h un b roert J es

ï eer

d

1 1

1

moe er en

1G D en vee a

J t_

lê a

1

Dat boerendochters niet gestimuleerd worden
.
.
..
.
in een mogelijke toekomst in het bedrijf

. .

.

.

..
blijkt ook uit de opleiding die ze volgen.
De meeste boerendochters volgen een oplei.
.
.
beroep.
'vrouwelijk'
voor een typisch
ding
..
.

.
Opvolgsters hebben in meerderheid (namelijk

en ZO

.
.
gevolgd
dagonderwijs
iH 63%).. geen agrarisch
.
.

,

het bedri f. Heel anders

_

.

.

i

1 G

J on Q Q es 1mU eer

ribij opvolgers is dit slechts 16%).

r"

werden in het aan D akken
d_ van het _'mannenwerk'.

.
.
.
wel een
die
boerinnen
Voor de toekomstige

Komst) OpVOlQ€n’ blijkên al van JOHQS al

de stof vanuit een mannenoptiek gepresen..
..
..
teerd krijgen (kregen). Bij bedrijfsovername
..
wordt er bijvoorbeeld gesproken over de
.
leraren staan

_

V ee 1 Ji on Q e D Oerlnnen

ie nu

( Of

1H

G e t Oe-

.

.
agrarische opleiding volg(d)en geldt dat ze

interesse te hebben Q etoond voor de boerderi J .
Ze waren veel achter te vinden en als het kon

,§~»g
in en ze met vader o D D ad.
"on
O D vol Q in Q is voor J Q ens_ een _g roei D roces
__ _

vader-zoon relatie. Niet alle
.
. .
positief tegenover een meisje dat het

waar ze vaak vanaf zeer jeugdige leeftijd in

bedrijf Over Wil gaan nemen Hsommigë

gestimuleerd worden. De interesse die meisjes
tonen ’ wordt niet alti J d serieus g_enomen:
_
__
_
een meisje.
‘Boer worden dat is toch NIKS voor
_
_>

leraren zeggen :

,

.

.

lk snap niet wat je doet,

ga toch achter het aanrecht‘" aldus Lidy
.
Hunneman in Binder.
. .
.
Ook ondervinden meisjes op landbouwscholen

Jij moet later maar een boer uitzoeken, als

J«\blL.k.an«vaiomsoAo25FEenuAm was

b t

V
van Onze verslaggever

RHENEN -- Meer vrouwen

Zullen Dndernemer kunnen wm"
den als op scholen de b€€ldV0rming over de vrouw in zelfstandige functies wordt gem0dei-i-ii_
ge_

seerd en als er volwassenen

richwr Curss

k°m°m‘ DBR

d

t' h
ving van de vrouwelijke ondernemer
een verkeerd beeld. Ze worden niet zo
serieus genomen als mannen, omdat
men twijfelt aan hun capaciteiten. Zaken als doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen,besluitvaardigheid en leiding kunnen geven worden niet direct

hoeveelheid doorzettingsvermogen.
Doorgaans heeft ze een bedrijf in de
detailhandel of in de dienstverlening.
Vrouwen hebben een duidelijk andere stijl van ondernemen dan mannen. Volgens de studie besturen ze
iäemocrlaltischer en ze denken minder

Pas op latere leeftijd komen vro wen op de gedachte ondernemer ile
worden. Volgens mevrouw Kruyt pas
als ze tussen 35 en 40 jaar zijn. Het
overheidsbeleid moet hiermee beter
rekening houden. Volgens mevrouw
Kruyt zijn veel ondernemingsoplei-

hun ongelijk - als ze dat hebben - en

Ze bevatten teveel ballast, overbodige leidt ertoedat veel vrouwen hun eigen

iërarc iseh. Ze bekennen sneller

dingen veel te kinderachtig van opzet.

inlverband gebracht met vrouwen: Dit

daardoor verloopt de besluitvorming

feitenkennis en zijn vaak te lang.

mogelijkheden onderschatten.

g
S . ruy , trec eur van
Bijreau voor Boloidgontwikkoiiiig_ vrouwen uit etnische miii_

e zijn socia er ingesteld, z at ze ook
in staat zijn meer te halen uit de mensen in haar ondememing. In bepaalde

sussen die veel doelgerichter zijn van
opzet. Hiervan zullen niet alleen vrouwelijke, maar ook mannelijke aanko-

nieuwe technologieën en een verschuiving van industrie naar dienstensector blijken vrouwen bijzonder ge-

in Nederland mogen
derheden
€n·
.
.. .
hierb
met worden ver et
__

de manier waarop vrouwen hogere,
·
vervullen beter,
functies
leidende
doelmatiger en doelgerichter dan die
waarop mannen dat doen.

ren. De overheid mag wel eisen stellen
aan een beginnend ondernemer om de
maatschappij te behoeden voor zekere
risico’s. Maar het is onjuist als de over-

dam. Vooral in de VS breekt de vrouw
door op terreinen die werden gedomi-

Familie

In Nederland zijn zowel bij de opleidingen als bij het ondernemen veel te
weinig vrouwen betrokken, meent
Lambooy. Er kan geen cultuur ontstaan die bevorderlijk is voor vrouwen
en hen stimuleert tot het kiezen van
de juiste vakkenpakketten op school
vrouwelijke ondernemers vooral aan ‘
het gebrek aan goede voorbeelden,
aan een te laat en onvoldoende doordringen tot sterkere functies op de
arbeidsmarkt, een tekort aan stimulering door de scholen en de gezinnen,
een te weinig doelgericht Financieel en
onderwijskundig inhaal-beleid voor
vrouwen en te weinig betrokkenheid
van grote ondememingen waar vrou-

_

n

d“;€€dïal2;b€Iz€im§€ài_ deïd maan-

Zij sprak op de conferentie Vrouwen Ondernemen, georganiseerd door

ggçimlïnciäaïiêiaäd €i’il-ïiüi Hiwfä

door hen lgeleide bedrijjgein sneller.

omstandigheden. zegt de studie, lijkt

Zij pleitte daarom voor stoomcur-

mende ondernemers kunnen proüte-

ln tijden van snelle veranderingen,

schikt zich snel aan te passen, aldus
prof. drj. lambooy, economisch geo· ~ van Amstergraaf aan de Universiteit

door mannen. De enige uitzonheid de ondernemer tegen zichzelf be neerd
dering is de techniek.

ij sc ap m ac ten. oewe st
meer vrouwen een eigen bedrijf beginäii i0¤D! df giêdïlriandäë äiniwikäè
g nog ster BC ter Op è m et
b\1i!€iii8¤d· Ui! êêii Sïlidië. V9i"i"iChI
tèr gêlêgëililêid Van de conferentie,
blijkt dat een op de zes ondernemtngen wordt geleid door een vrouw. Een

Vrouwelijke ondememers komen
uit alle lagen van de bevolking. Heel
vaak worden ze ondernemer omdat
iemand in hun familie dat al was. Mevrouw Kruyt wees erop dat kinderen
- in tegenstelling tot de VS- hier in
het algemeen worden opgevoed om

schermt.
Uit eigen ervaring weet mevrouw
Kruyt hoe belangrijk het is de juiste
adviezen te krijgen. Zij heeft een sterke voorkeur voor ,,vrouwenvoorzieningen" per gemeente: cursussen, adviezen op allerlei gebied, trainingen.
Van belang is dat die adviezen en hulp

belangstelling
toegenomen
De
wordt verklaard iii! de iwgë werkloosheid, dv SYPYBW aandacht dië hçt ODdememen mihet algemeenlgêrtiet en
de V0¤YïSCh1'iJd€|id€ €¤i¥i1’lClD¤¤€ van
de vrouw. De vrouwelijke onderne
met is meestal ouder dan dertig jaar,
ze heeft een naar verhoudiiig hoge
¤PiFid¤'i8- komt iii! ëêii ¤iid€i'¤€i’¤€i‘S·
gezin, heeft werkervaring, IS ge-

ondernemerschap
Zelfstandig
wordt jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs niet voorgehouden en
het wordt evenmin gezien als het
hoogste ideaal. juist in de leeftijd tussen tien en achttien vormt het kind
zich een beeld van de maatschappij
waarin het straks als volwassene gaat
leven. Door de eenzijdige beeldvorming kiezen meisjes op school de ver-

Hieraan zitten verschillende aspecten. De een wil een bedrijf beginnen,
maar is eigenlijk een uitvinder. Een
ander is meer een uitgesproken verkoper en een derde is een typische regelaar, Al deze mensen kunnen een ondememing beginnen, mits zij de juiste
anderen naast zich zoeken, aldus mer
vrouw Kruyt.

trouwd En b€S€h1l<t over èèn enorme

keerde vakkenpakketten.

op de universiteit.
zijn op de ondernemershou- enVolgens
ääügläaï Bêiëdëfi WBS di! HOE. êêli OP laterge werken in lolondienst, met een gericht
Lambooy ligt het tek ort aan
ding.
voor eur voor een antoorbaan.
e en.

Volgens de studie heeft de samenle-

Wél! èèn training OP hé! Wëfk kI'ijg€i’i-

V

we·r vbgd
Wmïàegvälm

levenspartner vinden die dit werk voor hen
doet. Jonge boerinnen moeten dit probleem

4Le

vk I
(Cïjeerïè

%üpNNe
“e'm6 ee''``"‘ä

zelf op zien te lossen want de kans dat ze
een 'huisman' vinden is gering.

\i••

Kiezen voor een eigen bedrijf betekent ook

O

ä

dat je als vrouw moet breken met normen en
iäë

k

waarden (over wat kan en mag), die leven in

;\
el

je omgeving, maar deels ook bij jezelf.

`»ll

Behalve dat er in de omgeving meestal geen

andere vrouwelijke bedrijfshoofden zijn,

ïäleáää,p
ïiff

`fïel

komen vrouwen op het eigen bedrijf ook wei-

4
"

nig andere vrouwen tegen. De voorlichter,

bedrijfsverzorger, veekoopman, Kl-insemina-

tor, RMO-chauffeur enz., het zijn (bijna)

Takaningg Garard wastgrhüf

altijd mannen. veel identifikatie is er

uur Bindar jrg 2 nr 7

voor vrouwen niet mogelijk. Je bent een

-problemen bij het vinden van een stageplaats.

vrouw in een ,mannGnb€rO€p, en een ,mannnGn_
wereld' en je blijft een uitzondering.

vrouwen die een bedrijf willen overnemen,

npvrwlging

lopen soms ook tegen diskriminerende wetten

Ouders denken eerder aan een zoon als opvolger dan aan een dochter. Een meisje kan
~ immers trouwen en wat wordt het dan met het

en bepalingen een. Ze wil de Deentkemer (bij
peentenzegeine) niet altijd geloven dat een
vrenw een Serieuze kandidaat iS4 De envOle_

bedrijf? Opvolging door GGO ClOChJC9Y` Qäät

Ster moet dan bijvoorbeeld bGwljZG1"l Cläï 29

meestal eas Seelee als er geen Zeee is die
kan ef wil eevelgee‘
.

voldoende ervaring heeft of vertellen wat ze
gaat doen als ze 'een boer met een bedrijf

ln het algemeen nemen vrouwen kleinere be-

tegen net lijf Zen (enen,_

erljvee over dan maeeee‘ Ze all 57% van ee

Ook verzekeringen hanteren soms diskrimine-

opvolgsters op een bedrijf völl 159 Sbë of
l

rgggg bepalingen. Premies voor vrouwen zijn

kleiner terwijl dit voor opvolgers 32% is.

neger (terwijl Ze geen negere rieïeeereen

ee ee eeele eeeeljvee (Zee See ef meer) Zll

zijn) en bij arbeidsongeschiktheid wordt

Slechts 15% van ee veeewee die eevelgee tegen

maar een halve werkweek uitbetaald. De rest

34% van ee meeeee'

van de tijd stopt de vrouw toch in het huis-

Kiezen voor zelfstandige in de landbouw is

houden, volgens de verzekering.

ook kiezen voor een zwaar beroep, met lange

Opvolgsters hebben ook problemen met het

werkweken, gebondenheid en een zwakke sociale

krijgen van crediet. De meeste banken zien

positie. Het is een keuze voor je leven, ge-

vrouwen niet als serieuze kandidaat voor op-

zien de verplichtingen die je aangaat.
Voor vrouwen erengäegit een extra probleem

volging.

met zich meeejEen werkweek in de landbouw
ris moeilijk te kombineren met huishoudelijk
i

g werk (en de eventuele opvoeding van kinde- 4

B@€j(jVOrming
_

_

Jonge boerinnen hebben vaak het gevoel niet

ran) " iwówéë boeren rekenen erop dat Zij een
..

serieus te worden genomen, ook door hun kollega jonge boeren. De verwachting leeft dat

'(

v~

,

·C!‘·
·-

4

L

Takaning: Geardian Krijnen

ze 'nog wel eens met een boer zullen trouwen'

4

‘--

en dan wordt alles weer 'gewoon', Offer

.

""*=‘

wordt gedacht dat het wel 'geen gemakkelijke
·

tante' zal zijn,

'want die heeft haar vader

eronder'.
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Jonge boerinnen moeten voortdurend opboksen

ren: gedraag je je te 'mannelijk' dan wordt

tegen het idee 'dat ze het toch niet kunnen'.

je als vrouw niet serieus genomen, gedraag je

Als argument wordt vaak QGTIOGITICI dat VVOUWQH

jg tg

niet geschikt zijn voor vuil en zwaar werk.

njgt gerigag gengmgn_

'vrgijwgl jj k'

in jg wgrk

dan wordt jg

Maar verpleegsters of huisvrouwen doen ook
niet altijd even schoon werk en blijken op

een dag even veel af te sjouwen als bijvoor-

lot slot

n
..
.
.
De laatste jaren is het aantal vrouwelijke

beeld een timmerman of een metselaar. Veel
_

_
opvolgers toegenomen. Vrouwen die opvolgen

werk dat voor vrouwen te zwaar 1s, kunnen
4

mannen ook niet alleen af (of het kost ze
4 4

_
_
_4
kleinere bedrijven dan mannen die opvolgen.
4
Bijna tweederde van de opvolgsters heeft een
_
4
4
4
4
4 4

hun rug). ln de praktijk vinden de meeste
4
4
vrouwen wel allerlei trucjes, want zeulen
_
4
4
en slepen is vaak een kwestie van je hersens

opleiding die niet-agrarisch is en niet aan-

4

4

niet gebruiken.
;
4
IH

een

Als VIFOLIW in GGD
U1tZOnClGY` HQ .

4

4

44

4

sluit bij hun (toekomstig) beroep als boerin.
k

Vrouwen

_

4

44

zijn over het algemeen jonger en zitten op

4

'mannenberoep'

De jonge boerinnen moeten opboksen tegen het
idee 'dat ze het toch niet kunnen'. IdentifiM
4
4

katie met andere vrouwen in vergelijkbare

Imt-iIrlnGnbGY`OGDI DGU JG GGD

VYOUWGU VOGIGH dat hGt belang-

_

k

1

moge-

n

Dosities is in de landbouw

Acceptatie Of goedkeuf ng van de Omge-

rlik is em het gded te deen, went els Ze fd-

ving is aderen zeer belangrijk voor deze

len is 'bewezen' dat de funktie voor geen
mOQ€”
ênkëlë VFOUW Q@$Chlkï ï$· Andêfïïjds

VeOUW€n_

vredwen, wl l len ze geaccepteerd bl li ven, het

rinaneieie steun nara nodig , maar zeker voor

ll Gt DGTZGTA GOGH dal] m@nnGl`I .

VTAOUWGD

voor VGG].

Bij iedere bedrijfsovername is mentale en
_
jonge boer nnen

betekent het een voortdurend schipperen tus-

4

sen jezelf bewijzen en je niet te veel op je
prestaties laten voorstaan. Dat vrouwen open-

4
4 4
4 4
4 4
4
lijk minder ambitieus zijn en minder presta-

_
4
4
tiedrang vertonen, is dus niet alleen angst
voor falen, maar ook angst om te veel op te

va 1 1 en .

_

S

Onontbeefl

Een mannenberoep is geen beroep dat
_

vrouwen niet kunnen of mogen uitoefen ,
beroep dat meestal door mannen
4
wordt uitgeoefend. Het zijn met name tech_
nische en aambachtelijke beroepen . Vroumaar een

wen beroepen zijn beroepen in de verzorgen-

4

Ook ten aanzien van het beeld naar buiten toe
_
4
is het voor vrouwen een voortdurend schippe-

4 4
de, dienstverlenende en administratieve
sektor.

Anna Kingma: vanachter het stuur van dg malkwagen op de trekker
Anna Kingma {30) uit.lorwerd
nam vorig `aar mei de hew van

eigenlyk nog de opvallendste
reacties herinneren. "

Maarje ziet, hetgaat hier om
oude boeren. Van de meestejon-

het bedryylvan haar ouders over.

,, Ik zat eens tussen de middag in

gere hggr ik geen büggndgrg

De andere hef ging naar haar
zwager, getrouwdmet een zus.
A nna: ,,Ik heb altyd al trek in

de auto myn boterham op te eten.
Ik moest 4. 000 liter melk oppompen, dus dat duurt meestal wel

reacties. "
,,Ik heb geen landbouwopleiding
gevolgd. Integendeel. Huishoud-

IIEIDOEFBH vak gëhäd, VOO!

8€H IULQE. Toen 0[)t:’Il(I€

was dit een logische consequentie

boer de deur van de auto en vroeg

an daarna nag faekhaaaen en

waar toch in vredesnaam de
’§

mba (moderne bedrypadrntni-

toen ik de kans kreeg. De men -

€&‘fl

0llLl€

ggn Cay gu_gg-0p[g[d[ng

zei

yrattg)4 Ik daehg een bggqg In de

schien wat andes tegenaan, want
een meisje dat een bedryfo ver-

ik, ,, en hy keek me zeer ottgelovig aan, "

richting van aeeaantana Ik Zat
vlak voor myn eindexamen toen

neemt is toch altyd nog een beet-

,, Een andere weer wat oude boer

het zulk prachtig ,,kuiIweer"

zei eens tegen me dat hy het zo
vreselyk aardig van me vonddat
ik het werk van myn man waarnam nu deze blykbaar niet kon.

was. Ik dacht: wàt examen, kuitk_
Ien ga
Ik heb de baej apen
ggggofdgn Ik ben gegaan Ik Zat
taen al veejmeer mer mah haafa

sen uit de buurt kyken ermis-

je vreemd. A [hoewelze van my al
het een en andergewend waren
omdat ik vierjaar op een melkauto reed Daarvan kan ik me
T De 198520
Boerderij. 13 maart

chaiyfeitr was. Dat ben ik

in het bedrijfdan in de boeken. "

2.4. WENSEN VAN JONGE AGRARISCHE VROUWEN
Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag:

Ook bij agrarische vrouwen op Zuid-Beveland

welke wensen hebben jonge agrarische vrou-

en in de Kromme Rijnstreek (Utrecht) blijkt

wen die ze via belangenbehartiging, medeZ€QQenschaD, leer- en vormingsaktiviteiten

grote behoefte aan informatie over het be-

willen verwezenlijken? De nadruk ligt hier-

matie/scholing over het huishouden bijvoor-

bij op de wensen van jonge agrarische vrou-

beeld een naaikursus, een kookkursus, fi-

wen uit boerinnengroepen in Gelderland.

nanciën en het onderhouden van de groente-

Grofweg kunnen we twee wensen onderscheiden:
.
4
4
- Er is grote behoefte aan informatie over
__
.,
het agrarische bedrijf.
.

drijf. De Zeeuwse vrouwen willen ook infor-

4

4
- Er is grote behoefte aan informatie en dis_
.
kussie over allerlei aspekten van de eigen
_
. .
4
_ positie van jonge agrarische vrouwen.

.
informatie over het agrarisch bedrijf

t Um
` .

,
Veel van deze onderwerpen zouden agrarische
_
,
vrouwen wel in kursusvorm willen doen. Het
44
4
zouden korte kursussen moeten zijn (3 a 4

.

maal) en voor de meeste agrarische vrouwen

.
.
(vanwege hun baan buitenshuis) 's avonds.
__
,

De stof moet afgestemd zijn op het kennis-

nivo en de interesse van de agrarische
` t E ZIJN
` " VON d Q 1]]
Vrouwen Gr] rr mog t ruim
` breng van eigen ervaringen.

Bij de meeste jonge agrarische vrouwen in de
Gelderse boerinnengroepen ligt de nadruk op
informatie over het boerenbedrijf, met name

bedrijfstechnische informatie. Het gaat dan

4

4

_

4
4
D]Sk]]SSl€ over de Qlgên
posmlê

om onderwerpen die betrekking hebben op;

Bddll · b@<ïl^lJl° · ll¤i$ilOU<ii'l9ï

- Werkomstandigheden, bijvoorbeeld veiligheid
bestriidingsni<i<ie1en,‘ verzekeringen,

Bil veel JOIIQG ä9l`öri$Cil€ VVOUWQD bêsïääl dd

- Bedrijfsvoering, bijvoorbeeld een boekhoud-

Rrardii dvdr hdd huidige Sibiidbid dd GG bdd"

rapport kunnen lgzgn, bedrijfsvoering en
administratie, computers,

behoefte om met andere agrarische vrouwen te
komstige veranderingen daarin. Een belangrijk
punt is 'Hoe kombineer je een baan buitens-

- Technische kennis, bijvoorbeeld gewassen-

huis mbt hiiisildiidiiid dd bddrijr?]

kennis, enkruiabestrijaing, trekkers en
machines, veeopfok, veegezondheidszorg.
Ook is er behoefte aan informatie over wetten

Sons kent eek neer veren ‘@eef ie ie been en
dl$ JG kinderen krijgt? i$ dddiiijdärbdid
mbddiijk? le hdl? Tidiiddiddi haalbaar dm dd"

en regelingen waar je op het bedrijf meg tg
maken krijgt, zoals bgdrijfsgvgrngmg, nuwe-

kinderoppas te betalen?'
Vooral onder jonge agrarische vrouwen die een

lljksgoederenrecht, pacht, belasting, samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld maatschappen),

idiikd been ilëbbdll did Zd bidt Zbmddr Op Wii'
idd 9dVd'T= Sbdidii ddzd Vrd‘jdii·
Ook jonge agrarische vrouwen in Brabant toon-

IE HOEFF Nja- TE
WETEN MT EEN

MOM DE ME'.! DOOR
Kbgpjg 1-E
lE
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Taak - taakverdeling:
Nauw samenhangend met het vorige punt is de

,

.

.

diskussie over taak en taakverdeling. Veel
vrouwen willen hierover praten. Het gaat om

{

]T€’i<d"i"9‘

‘

4_

den behoefte om over hun eigen situatie te
diskussieren.

4;;%
»~

·
bdrard i*’°SE€’i‘°r
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jj

`

vragen als ’Wie doet wat? Hoe krijg je je man

meer in het huishouden of bij de kinderen? Is

er 'vrouwenwerk' of 'mannenwerk'?'

Vrouwen willen ook praten over het werk 'voor'
en 'achter'. 'Wat is belangrijker? Waarom is

21

dat zo? Hoe regel je het zo dat je niet steeds

L?]
‘,

van je werk wordt gehaald, dat er meer reke-

i

ning wordt gehouden met jouw werk?'
Zuid-Bevelanden
jonge agrarische vrouwen op
Ook

in de Hoekse waard (Zuid-Holland) zijn

in diskussie over taak
‘geïnteresseerd
ggDe
entaakverdeli,ng.
"°

Zeeuwse agrarische vrouwen zijn ook ge-

¥

interesseerd in de zorgende kant van hun

=M

onderwerpen als een veilig speelgebied
'be-roep':

i·
- overblijven
in._O,_;
·
hoe regel je
kinderen,
"ïïivoor
g

.__r ;;._r;

~~

kantvan
piektijden, en wat is de psychologische

een beroep in de
landbouw?woonsituatie:Bij
wonenkomt
je schoonouders inwonen of naast ze
in Gelderland veel voor. Praten over je-,-1__,,

iw

woonsituatie, hoe je dat ervaart, hgg je
,;-re,r
Om-ggaat
met je schoonouders, de voor- en nadelen

w

van het bij/naast elkaar wonen, is een onder""werp

dat een aantal agrarische vrouwen bezig-

Tgkaningz Karin van Hamaardgm Uit: Ggan
rek maar plak. Boerinnengroep wageningen

houdt.

Juridische en sociale positie:

‘

Jonge agrarische vrouwen zijn geïnteresseerd
in hun rol en positie in het bedrijf. Daarom
willen ze niet alleen informatie over wetten
en regelingen, ze willen er ook met elkaar

Behalve hot bedrijf most Vaak OOK de mmng
worden Overgenomen; Een nogal ingrijpende
Vsmndêrino VON de Schoonfamilia
Een aantal agrarische vrouwen wil meer

over praten, van elkaar leren.

weten over de mogelijkheid van een maatschap

Zo willen agrarische vrouwen niet alleen weten hoe een maatschap tussen hun man en zijn

tussen man en vrouw. Andere onderwerpen van

Vader Of

by‘O€y‘

in Olkdar Zit,

maar OOK wat

diskussie zijn de sociale zekerheid van
bOGT`iTlVT@I'i GH GGD bGT`OGDSStötUS VOOT` bO€T`iT`|·

hun eigen plek daarin is. wat moeten/kunnen

aan-

zij via dat maatschapskontrakt van hun man

Ook öQl”êY”j$Ch9 VVOUWQH en bO€VïTlVl€VlQVO€D€n

Veetjeggem

in Utrecht, de Hoekse waard en in Zuid-

Jgnggrg agfafischê Vy-OUWOn zijn OOK

VOOK

geïnteresseerd in het huwelijksgoederen-

Beveland tOD€l'l QV! T,OOf`l(j€Fl

lf`|tGY`€SS€ VOOl"

dëïê O¤<j<+-‘Y"W@T^D€¤-

recht. Moet je trouwen in gemeenschap van
goederen of op huwelijkse voorwaarden? En

wat als je niet trouwt maar gaat samenwonen?
De agrarische vrouwen die al getrouwd zijn
en kinderen hebben, zijn meer geïnteresseerd

I-êVl<jbOUWDOj ïïïêk
NOO niet OenOernd is ner Onderwerp lendOOOw_
pOMUek_ Onder edrerieene wrOdwen is

in het onicnooni en in iostainonion·

behoefte aan zowel informatie als diskussie

aan onni dat noog sooori oo not inionasso
iijsija is oodnijfsovonnania Het is oon
nogai ingnijoond Q@b@¤r@n» naar aiiorioi
financiële, juridische en emotionele zaken

over het landbouwbeleid, ontwikkelingssamenwerking, prijspolitiek en dergelijke. Vrouwen
vinden het vaak wel een 'zwaar' onderwerp, _
nepdeen eisen Stelt een de rnenier weerOp ZO·n

moeten worden besproken met je schoonfamilie.
Nioi aiiijd woindon ds jongo agnanisono "noo’
wen als gosonoksoaninor gozion door sonoon‘

Onderwerp eenOepekr rnper wOrden_
Hetzelfde geldt voor agrarische organisaties
waarin agrarische vrouwen ook geïnteresseerd

familie, voorlichters en dergelijke.

Zijn_
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- het organiseren van een bedrijfstechnisch
Het l@erDi^OC@S

onderwerp is makkelijker. Je kan een spreker/

Leren kan op verschillende manieren. Om te

Ster uitnodigen die een inieiding ndndi en

weten welke manier het beste aansluit bij

daarna kunnen er Vragen worden oeStei¤-

jonge agrarische vrouwen is het belangrijk
te vragen naar hun vroegere leerervaringen.

Voordeel is dat ie Veei informatie Kriiot
aangodragon· Nadeel is dat nei niet aitiia

Jonge agrarische vrouwen uit Zeeland vinden

de informatie is die ie ais agrarisene vrouw

net beieneriik dat bii leren;

belangrijk vindt. En dat de manier van leren

_ nee nive eeneieie en niet te neee er te
ieee ie,
- de leermethode stimulerend en creatief is

in eieeee Ven eter en ewenemeeie;
_ ee
ereer gezellie ie in eieeee Ven werken

in een ,ieerreeriek,’
_ ee ineereeeee en ee mentaliteit Ven ee

Vlt€1t‘

Onderwerpen over de positie van de agrarische
vrouw zijn minder afstandelijk. Je vertelt

meer van je zelf. wil je zo'n onderwerp goed
kunnen behandelen dan moet je als groep een

deelnemers/sters overeenkomsten vertonen

Zerere Vêrtrogwgnsoasis naooon‘

que werk/berOep en eenperOrOnd_

- Aan het begin van de boerinnenkursus die

B`lnnën d Q l êêrmêt h O d G

in Gelderland jaarlijks wordt gegeven, noe-

IJ
moe t h E t mOg@ l"k

,,

zijn om ervaringen uit te wisselen, te praten
en te diskussieren en om zelf dingen uit te
zoeken, informatie te verzamelen en te lezen.

G

"'n""'
Bij ””°""""'
het behandelen
-

niet leuk is. Een onderwerp over de eigen
positie vraagt meer voorbereiding en creati-

aaa" "“i°r""'i"·* Opspanm

_

A

van een onderwerp willen

ze verband kunnen leggen met hun eigen situa-

_

_

_

tie en de kennis die ze al hebben.

.

men de meeste vrouwen bedrijfstechnische

eeeeeweeeee weer ee ie ee keeeee mee een ee
eiee Wiiiee eieehee een eekeiiee keme met
een eeeeeweee eie _eeekVeeeeiiee, er ,ee ee_

sitie vaw de buitenshuiswerkende boerin'.

wanneer zo n onderwerp genoemd wordt, wil
i

iedereen daar wel over praten.

..

.

Veel vrouwen denken bij een kursus of boerin-

dek Gelderse Jdnge ögrdfi$Cne Vfdnwen Wiiien

nengroep vaak alleen aan het traditionele

leren door een kombinatie van informatie oo-

aanbod van onderwerpen en ieerweinoden en

doen, ervaringen uitwisselen en meningsvor-

vragen dus om 'technische‘ onderwerpen en

ming door diskussie waarbij terugkoppeling

·peSSjef jeren•_

naar de eigen Situatie mdgeiijk moet ZiJn-

In hoofdstuk 4 is meer te lezen over de verschillende onderwerpen in de Gelderse boerinnengroepen.

Leren in boerinnengroepen
ln de meeste boerinnengroepen in Gelderland,

_

maar ook bij andere groepen waarover ik ge-

lezen heb, overheerst het aantal bedrijfs-

riglleïïiïêït.

lL@ChFllSCh€ Onderwerpen. Deze onderwerpen wor-

CLi_F""
eufern

den meestal behandeld door 'passief leren'

Qa

gaëwgägäiij
V
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weer

ee

i"v•l.¤€'

GEHRDH

K

in w

eewü ag?
¤;ee
êëgnl
oo
«
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A Y áëïë Cïef
qgwerpen
E
‘ over de positie van de jonge agrarische

dat wil zeggen, zitten en luisteren. Onder-

eeee
.
i
n§ai_n i i ää L ,
{te
leren' dat wil ze en via s el, raten in
`
kleine groepjes, maken van opdrachten en
eïee
éeäi _e£§§ ee\`
ä¢Q re
YO ;«$‘
_
1;,49 ,5; _.;,¢:&··.;
_
vrouwen worden meestal behandeld door 'aktief

gg

i La.

D

A

dergelijke.

"

Y

fêeir.

L .,

‘

eeh

f`

het verschil in aandacht voor onderwerpen over

,_
ii

=f5«39Iq995··
_

·

ee
‘

Er zijn nog enkele opmerkingen te maken over

J

,

Q

de

het bedrijf en onderwerpen over de eigen

eeeieie_'

Tekening: Henk Groeneveld.
Uit: Rotonde Bedrijfsovername 1985 nr 3
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3 . DEELNAME AAN AGRARISCHE ORGANISATIES

De deelname van jonge agrarische vrouwen aan
het NAJK is gering. Ze wordt geschat op 5%.

Deelname van oudere en jongere boerinnen
is helemaal klein, nameaanstandsorganisaties
lijk 1%.

,

Natuurlijk is er net als bij de mannen een
$
dlgroep
jonge agrarische vrouwen die zo wie zo
.

X;

geen interesse hebben in zaken buiten hun

er,

”

-

eigen kring. Daarnaast zijn er jonge

_'

se in landbouwzaken niet aktief worden en

»//yä

agra-rische
vrouwen die ondanks getoonde interesanderen die dit juist wel doen.
wel of niet aktief, en zo ja, waar dan, daar-

e/L

over gaat het in dit hoofdstuk. Maar voor ik

daar mee begin, geef ik eerst een schets
iavan
de verschillende agrarische organisaties

waar jonge agrarische vrouwen mee te maken
(kunnen) hebben.

`

V

HET iN`i.ER\/igi/V

3.1. AGRARISCHE ORGANISATIES
Het KNLC dateert al van halverwege de vorige

Standsorganisaties

in Nederland Ziin er drie siandsorganisaiies

ook wel centrale landbouworganisaties ge-

en landjonkers
eeuw. Rijke hereboeren
_ zetten
_
__
de Maatschappijen van Landbouw op die zich

vooral bezig hielden met het demonstreren van

nieuwe Vindineen en met Veei<eOrinOen_ nei

ndenid· Het Zijni

KNLC is vanaf het begin geloofsongebonden ge-

het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité

weest en ned een iibereie pOiiieiei<e wiSie_

(Kni-Ci»

de Katholieke Nederlandse Boeren en TuindersBdnd (KNBIB) en

Aan het eind van de vorige eeuw werd de Ne-

deriendee eeerenbpnd Opeerienp eis een reek_
tie op deze grote hereboeren organisatie. De

de Nederlands Christelijke Boeren en Tuinders-

Beerenbend ereenieeerde meer de beeren Op de

Bend (NCBIBV

kleine bedrijven. In eerste instantie zaten

in de Provincie oeideriand vinden we de dei`

katholiek en protestants-christelijk bij el-

oeroe Maatstnaaaii van iandoonn (Knie) de
ABTB (KNBTB) en de daidefae tam (naam)-
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kaar in een bond. Later komen hieruit de
kwam en de wcam voort. KNBTB en wcam nep-

ben beide een christendemocratische politieke

women clubs. Vooral onder oud-leerlingen

visie.

van huishoudkursussen werden veel leden

In de loop van de tijd zijn de verooniiien

gereor“teerd‘

tussen de organisaties kleiner geworden en

Na de oorlog krijgen de boerinnenbonden te
maken met een afnemend aantal boerinnen.

werken Zjj nauwer met ejkeer eernen_
Standsorganisaties houden zich bezig met
belangenbehartiging van boeren(bedrijven).
Daarnaast hebben zij vaak ook allerlei
diensten zoals sociaal-economische voorlichting, boekhoudburo, juridisch advies enz.
voor haar leden. Voorheen was lidmaatschap

Uit de namen van de bonden verdwijnt dan het
woord boerin. De ontmoeting, ontwikkeling en
ontspanning - de belangrijkste pijlers van
de organisaties - komen steeds minder in het
teken van de landbouw en het boerin-zijn te
staan. Het accent komt te liggen op de platte-

slechts mogelijk voor bedrijfshoofden (meest-

landsvrouw en haar taken als huisvrouw, echt-

al mannen). Sinds enkele jaren kunnen agra-

genote en moeder.

rische no~wen· ook als Zij geen oedriirs`
noord Zijn· iid worden"

Binnen de plattelandsvrouwen organisaties
zijn de agrarische leden niet apart georganiseerd. wel hebben alle drie de organisaties

riatteiandsvroonen organisaties

een agrarische commissie. Deze agrarische

commissie organiseert kursussen en een of

De grje Ztjjjen rjje we Zien bji dg StdngsOrgenjgetjeg vjngen WG gek terug nti ge

enkele studiedagen voor de agrarische leden.
De agrarische commissies van de drie platte-

Organisaties van plattelandsvrouwen, name-

iandsvrounen organisaties nelnen oooroaano

jjjk;

geen standpunten in ten aanzien van landbouw-

de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen

ooiitieke Zakenï geen van de organisaties

(NEP),

heeft belangenbehartiging van de leden als

de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland
i
(KPN) en

doelstelling en daarnaast kunnen oeianoen

de Christelijke Plattelandsvrouwen-Bond (CPB).

ee

V

eeeeeooi

DG
is de OUdStG GI'] w@y‘d Opgëricht
Vanuitde
RK Boerenbond. Binnen deze Boerenbond

oe

_

bg

`
leefde het idee dat de boerin 'aenterlijki
ii
%was,
'Onwetend met het huishouden' en
een'rem
die het goede tegenhoudt' . En met dat
‘goede‘
werden nieuwe landbouwmethoden beerdoeld.
Daarom richtte men in 1928 de eerste
RK Boerinnenbond op 'ter bevordering van
godsdienstige, maatschappelijke en vakkun-

;

__iiii

.

_

·
'

\\/W/iënilw

ig

·
egdige

Kennis der leden, tot benoog en veri
e
‘·heffing
van de boerenstand'. In de jaren
"
i
_zestig
veranderde de naam in KPN.
,

’In
1938 werd vanuit de NCBTB de Bond van
’Christen
Boerinnen, Boerendochters, Platteaoea

landsvrouwen en -meisjes (CBPB) opgericht.

ERDE
RE eernnonripr

;rin
en emancipatie van de boerenstand.

. door mannen opgezet.
De NBP is. niet
Ze
da-teert
van 1930. In Drente werd door vrouwen

van notabelen en huishoudleraressen de
eersteBoerinnenen Plattelandsvrouwenbond opgezet,

naar nêt model

van de Engelse Country-

/

A

rr

.:12*

•

‘·9·"

~‘

9

‘

Tekeeeeee eeee Zijeeeeiehee eiee eeee eek
maar plek.

Boerinnengroep wageningen
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A

van agrarische leden en niet-agrarische leden

voor te bereiden op hun toekomstige werk als

wel eens tegenstrijdig zijn.
Belangenbehartiging voor agrarische leden en

boer voor de jongens en op hun toekomstige
taak als huisvrouw, moeder en boerin voor de

het zich apart organiseren in gespreksgroepen

meisjes.

zijn wel punten die volop in diskussie zijn

OD J@UQdïOOQd¤Q@¤ hlêidën de JONQQ büëfên

binnen de plattelandsvrouwen organisaties.®

w@dSïriJ¤€¤ in DlO€Q€¤, O¤KfUidh€TK@¤¤i¤9
en kunstkoemelken, terwijl de jonge (aan-

staande) boerinnen wedstrijden hielden in
Plattelandsjongeren organisaties
Ook binnen het plattelandsjongerenwerk zien
,

.

.

we drie organisaties:
de Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland

(PJGN) °

.

de Katholieke Plattelands Jongeren Nederland

bloemschikken, tafeldekken, strijken en
En dat ln kraakhêldêrê
gesteven schorten.

_
_
_
ln de Zêsllgër Jarên glngên dé kalhollêkê

jonge boeren en boerinnen samen verder in
de K P JN .

(KPJN) en

De start van het niet-confessionele agra-

de Nederlandse Christelijke Plattelands

Viëühë J¤¤Q@r@¤W@FK iigï dl dan het b@9i¤

Jongeren (NCPJ).

van deze eeuw.

De start van het katholiek en christelijk

waren verenigingen van Oüdlëêriingên Vdn

jongerenwerk dateert al van veer

agrarisch

ln verschillende provincies

landbouwscholen en/of landbouwhuishoudscho-

Christelijke Jonge Boeren en Tuinders-Bond

len. Deze verenigingen hielden zich bezig
met zaken dl$ mêlkhygiënëi Q@WdS$@¤K@¤¤ï$

(CJBTB) opgericht. ln 1946 werd vanuit de

en JOnQv@everZOPQinQ- Soms waren het Qa-

KNBTB de Katholieke Jonge Boeren en Tuinders-

mêngdë QVOGDGB, $0mS dDdYïi Züêiä blJVOOV·

Bond (KJBTB) opgericht.

beeld in Gelderland het geval was. Uit deze

de oorlog. in 1931 werd vanuit de NCBTB de

Voor boerendochters en plattelandsmeisjes

DONGEN ontstond de PJGN’ met Jong Gelre ln

.
.
werden er vanaf de jaren dertig kursussen

de provincie Gelderland.

en aparte aktiviteiten georganiseerd. Pas in
1955 werd een aparte Katholieke Jonge Boerin-

In de zestiger jaren ‘veralgemeniseerde' de
$ï€€9$
drie Dldïï@ld¤d$J¤¤Q€V@¤ ¤V9ö¤i$öïi€$

nen-Bond (KJBB) OpgeriQht_ De ehrigteiijke

meer. De aktiviteiten gingen zich steeds meer

blattelandsrneisjes en boerendochters hebben

OD ‘alle' blattelandeienderen rienien-

nooit een eigen bond gehad, maar waren bij

in de Z@Ve¤ïiQ@T Jdrên Ql¤Q@¤ de ä9”äTï$Ch€

de Christelijke Plattelandsvrouwen aand ·an-

leden Zien binnen de Dletteldndeienderen

der gebracht'.

organisaties apart organiseren in agrarische
"
t`IG
gespreksgroepen . De verslec h terende situa

.
.
was
Jnngnrnnwnrr
Hèt nnnl Vnn nnt nnrnrlnnn

om de jonge boerenzoons en -dochters al vroeg

DAMES, OVER HET

te betrekken bij de organisatie en om hen

LAUDBQVbVBELEïD KUNNQN

F

wb 6EëN UlT3pgAAK

.

De laatste twee jaar is een lichte ver-

DOEN
I

nr

%!¤‘ê_•.,E

schuiving te zien in de richting van belangenbehartiging. De Centrale van Plat-

äëtèïti

gl

·

b

l

ge

te

jj

fïë

M

ovelr·l<oe-peling
‘C@laIlClSVrOuwen Organisaties (een

van de drie plattelandsvrouwen
is zich bezig gaan houden met
or-ganisaties)

de juridische, sociale en Fiskale positie

Vafl agrarische vrouwen en heeft hierin

"\~§^/~

`

' `
'
OOk een enke l e k eer een duidelijk
standpunt
over naar buiten gebracht. Zij heeft

/<

'°"`

Gg{
J

'

fd/R

·

I J

áëgägäï

""

I

zien bijvoorbeeld uitgesproken tegen de

Takaning: Hank Groeneveld. Uit: Geen rek
maar plek• Boerinnengroep wageningen
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in de landbouw werd duidelijk voelbaar voor
boeren, ook voor jonge (aanstaande) boeren.

Zoals geschetst in paragraaf 2-1• was er
na de Oorlog sprake van Snelle afname van

De agrarische gespreksgroepen houden Zich

het aantal arbeidskrachten en bedrijven

bezio met vornino. bewustwording en belangenbehartiging van en voor Jonge agrariërs-

in de landbouw. Deze afvloeïng is tee aan
de jaren Zeventig betrekkelijk 'geruis-

Tussen de drie plattelandsjongeren organisa-

leee• gegeen_ De 'wijk€pS' kenden makke-

ties is op agrarisch gebied een nauwe samen-

lijk elders gmplooi Vinden gn de vnjij-

Wërking Op alle n1vo'S· OD Dlaatsëlijk nivo

vers' ging het in de jaren zestig aardig

Ziin er agrarische gespreksgroepen. de AJK'S

veen de wind. In 1962 werden er ereeeekea

(Agrarisch Jongeren Kontakt) waar de agra-

gemaakt veer een gemeenschappelijk EG-

rische leden van een of meer plattelands-

landbouwbeleid, Tet 1968 hadden alle lan-

jongeren organisaties praten over onderwerpen

den dg tijd em hun landbguwprijzen er te

op bedrijfstechnisoh, economisch en landbouw-

Stemmen en een gemeeneeneppeiijke prijs.

politiek oeb1eo- Oo provinciaal nivo werken

Voor Nedeeiedd betekende det veer de

de agrarische commissies van de drie platte-

mgggtg ppgduktgn een pnijevepneging.

landsjongeren organisaties samen in het GAJK

Agrarisch Jongeren Kontakt)- Oo

pneteeten kgmgn er in de jaren Zeventig

eie er in de nc een teraeneddead prijs-

landelijk nivo werken de agrarische jongeren

beleid werdt gevoerd em de, teen al dnei-

samen in het NAJK (Nederlands Agrarisch Jon-

gender eveneenetten tegen te gaan (zonder

geren Kontakt),

succes overigens). Zie Halbe Rosema in

Het agrarisch jongerenwerk is voor jonge

Landbouwmaand,

Tue JPB·, ¤P·8 en gr

1986·

agrarische mannen en vrouwen. In haar benadering en aktiviteiten blijkt het jongeren-

M,

werk voornamelijk aan te sluiten bij jonge

ä

agrarische mannen. Mede daarom zijn sindswe
_
__:=="`”` __i:::;’
enkele jaren de agrarische vrouwen zich apart

wu

";‘;‘;‘;‘;‘

°°'
M·

in boerinnengroepen gaan organiseren.

Tekening: Buro Zijaanzicht. Uit: Gaan rek
maar plek. Boerinnengroep wageningen

3.2. WEL OF NIET AKTIEF MDRDEN?
Zoals gezegd is de deelhêmê Von JO¤Q€ agra-

rische vrouwen aan landbouw organisaties gering. Een kleine groep jonge agrarische vrouwen is wel aktief in een agrarische organisa-

tie. welke redenen noemen zij voor hun deelneme?
Daarnaast is er Een ereteïe groep Jongê agra-

rische vrouwen die wil geinteresseerd is in
landbouw zaken, maar die toch niet komen naar
een landbouw organisatie. wat zijn de belemmeringen en weerstanden die deze vrouwen doen
bêsluitên niet te gaan?

is een reden om aktief te worden. Met meer

kennis kan je beter meepraten, het stimuleert

g€_
bewustwording Gn Vrouwen brengen andêrê
Zicntsnnntên naar Vnrên dan mannen, zijn
Qnkêlê punten die Jonge agrarïscnê Vrouwen

in Urrênnt naar voren brengen als nnsitiêwê
argumenten om aktief te worden. Zij zien
participatie in een agrarische organisatie

als èèn middêl om de Eigen pnsitiê te V€rb€_
têrênl Het werk van dé Standsnrganisatiês
Zien Zij als zinvol, met name de b€lang@n_
bênarriging Gn de VOnrl1Cnting’ al twijfelt
een groot deel van de boerinnen wel aan de
juiste aanwending van die belangenbehartiging.

wel

aktief

Het opdoen van kennis over agrarische zaken

Vrouwen zijn geïnteresseerd in agrarische
jongeren organisaties vanwege de kontakten
die ze daar hebben met andere jongeren en

·
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Op_

VäI'lW€Q€ de SIZGUVI Ell Vdöd die ZEE daarvan krij-

vggi gn rggpt weinig nieuwe Vragen

Q@¤- V0Ofdi VOOV VFOUWGO diê Oiêt uit dè

Andere belangrijke belemmeringen zijn tijds-

streek komen is het opdoen van kontakten met
€FQ
andere JONQGVQO, GD dan met Oomë VVOUWGO.

gebrek gebondenheid door bedrijf gf Vanwege
de kinderen. Boerinnen jonger dan 35 jaar

belangrijk. Ook wordt net uitwisselen van

(niet-zelfstandige boerin) besteden gemiddeld

@fVdfiOQ€N mêt ondëfë JONGE VPOUWGN Q@DO@m¤

20,2 uur per week aan werk voor of op het be-

als reden om aktief te worden in het agra-

drijr_ zijn er kinderen van 4 jaar of jonger

risch jongerenwerk.

dan werkt de boerin toch nog gemiddeld 18,8
uur per week op/voor het bedrijf. Daarnaast
hebben deze vrouwen nog het huishouden te

Niet aktief

verzorgen,

gemiddeld zo·n 47,5 mir in de

week- De OOOKln· OOK de ionoe boerin is OOn
druk bezette VOOOW·

Een grote groep jonge agrarische vrouwen is
wel geinteresseerd in landbouw zaken, maar

De verzorging en de opvoeding van de kinderen

kgmt tggn nigt nggr ggn ggrgriggng grggni_

la OOK het WOKK van de OOOKln en Zli Knligl
nlOOln maar WOlnlO hulp van naar man· ZOKOK

satie. Over de weerstanden en belemmeringen
die deze vrouwen tegenkomen is wel het een

gn gnggr ggggnrgVgn_
Higrgij ig gnggr_
ggngig tg mgkgn in .ngrgggniijkgi wggrgtgn_

het verzorgen van de kleine kinderen wordt
vrijwel nooit door de man gedaan. Dat bete-

den en weerstanden bij de organisatie. Het
woord persoonlijk staat tussen aanhalingstekens omdat het weliswaar gaat over weer-

KOnl OOO extra OOOOnOOnnOlO VOOK JOnOO VKOO`
wen, want Jnlal ln de fase Oal ie een kind
(nOg) nlOl alleen Kan lalOn= la Zli de OnlOO

VOKOnlwOOOOOllJKO‘
OOK de afstand Kan OOO weerstand ZlJn‘ OOOKln'
nen willen graag aktiviteiten IH de buurt.

standen in de persoonlijke situatie van
vrouwen, maar deze weerstanden meestal niet
ngn giggn kggzg zijn ggwgggti gn Vggi mggr

V@€i

maatschappelijk bepaald Zijn_
‘

boerinnen gaan niet graag '5 avond; nog

alleen ver weg.

'
lPOKSOOOlllKO

WOOOStOOOOO'.

I

Desinteresse van de partner kan voor jonge

i

OO OOtOOKKOOOOlO Oil OQO Oêdrllf is VOO In-

agrarische vrouwen een belemmering zijn

VlOOO Op OOOIOOOO aan Ograrlschê OOOOOlSO_

blijkt dat van de aktieve boerinnen de part-

tles. Vrouwen die Hl€t~VQ€l meewerken op

ngr mgggtgi OOK gktigf ig.

A
A
i
A
Door sommige jonge boerinnen is het argument
,
te duur genoemd als reden om geen lid van

het bedrijf, participeren ook minder dan
i
vrouwen die wel veel meewerken. Ook buitens_

,
een landbouw organisatie te worden (het
A
A
A
A
AA
ging hierbij om een standsorganlsatle).

huis werkende agrarische vrouwen, die meestal weinig meewerken en zich weinig verant__
__
__
woordelijk voelen voor het bedrijf, blijken

weerstanden Oll de OOOOnlSOllOl

minder behoefte te hebben om in landbouw

Binnen de bestaande agrarische organisaties

grggniggtigg gttigt tg Zijn_ Egn van gg

lijkt er voor vrouwen nauwelijks gelegenheid

grggtgtg grgmggig ig ggn ggringg ignggggw_

gg_
kgnnigi Dat gggrt Vrggwgn ggn gnzgkgr

..
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landbouw is een mannenwereld, er komen bijna
ir.
ii,
A _ ‘
iiw_gni;A=.ii·ji·ii_liwgiiin.nooit
vrouwen. Vrouwen hebben vaak het gevoel
··"I·f:IiZi@LI'lgllqiigyFniet
*··-iw i
A

geaccepteerd te worden of niet serieus
wi,
Aite

worden genomen. En zij voelen zich toch al
"·onzeker
vanwege een tekort aan landbouwkennis.

tri

De onderwerpen die aan bod komen, vinden
1',i~{zij
meestal niet interessant. Die
onder-werpen
die zij wel interessant vinden en

waar zij vaak wel kennis van en ervaring
mee hebben, komen niet aan bod of worden als
inferieur gezien.
Van de landbouwpolitieke onderwerpen zeggen

llill ll ll

ii

_i 'ilïjiil

i

`

ll

tekening; Karin von Hemaarden.
__
_
__
l’°llllOl‘ OKUOOO ZIJO OOOOMJOO ZOVOOI OOOOO

oo Vooowoo got zo to vor voo ooo or otooo.
igo moot io oot oiooot oookooii oo got oorookt

pels hebben te nemen en weerstanden moeten
overwinnen dat ze besloten omihun vraag om te

oooooooio wooooo, Zoi oioroij ook ooo ooiooo1

korte tijd zoveel vrouwen politiek aktief

A
.
niet aan. De manier waarop deze onderwerpen
‘rijke rol spelen.

draaien in: Hoe is het mogelijk dat in zo'n
__
_ o
;
zijn OOOOOOOON

Een belangrijke weerstand is ook de benader

Laten we nu nog eens kijken naar die 'geringe'

ring van de organisaties naar agrarische

5% vrouwelijke leden van het NAJI<. Ten eerste

vrouwen toe. 'Breng je vrouw of verloofde

kunnen we stellen dat het potentieel aantal

mee...' wordt door veel vrouwen als beledi-

vrouwelijke leden kleiner is dan het aantal

gend ervaren.

mannelijke leden. Jongens kunnen in principe

Vaak worden vrouwen helemaal niet benaderd.

lid worden vanaf het moment dat ze besluiten

Veel jonge agrarische vrouwen zijn niet be-

boer te willen worden, dus op de leeftijd

kend met de agrarische (jongeren) organisa-

van 16 a 17 jaar. Vrouwen kunnen/willen in

ties. De informatie moet via hun partner

principe lid worden op het moment dat ze

verlopen. En die ervaart het lang niet altijd

met een jonge boer verkering krijgen, dus

als positief wanneer vrouwen in de organisa-

op de leeftijd van ongeveer 22 jaar (dit

tie participeren. Hoewel veel jongeren minder

met uitzondering van de vrouwen die zelf-

traditionele opvattingen hebben dan hun ou-

standig werkzaam zijn in de landbouw).

ders, is de ideologie dat de man het hoofd

Ten tweede als we kijken naar de balans van

van het bedrijf is nog steeds niet verdwenen.
Veel vrouwen kijken daar anders tegenaan en

we kijken naar alle weerstanden en drempels

voelen zich niet thuis in deze ideologie.

die vrouwen tegenkomen wanneer ze aktief wil-

'wat levert het op' en 'wat kost het', als

len worden, dan kunnen we, naar mijn mening,
konkluderen dat het NAJI< blij mag zijn met
Veel aktieve vrouwen

zoveel vrouwelijke leden. En dat ze daar

Aktief worden of niet is een afwegingsproces

Zuilng mOO Om zal moeten OOOn‘

tussen 'wat levert het mij op?' en 'wat moet
ik er voor inleveren?'. Voor veel agrarische
vrouwen betekent het lidmaatschap van een

landbouw organisatie een extra belasting
ineen
toch al overvol bestaan. Daar moet
danwel
wat tegenover staan.

,,,i.,,,i,,,i,

iiMargaret
Stacey en Marion Price begonnen
inde

_

Verenigde Staten een onderzoek met de
vraag: Hoe is het mogelijk dat er na 50 jaar
OOOOO
1//
*4
OO
-tiek
aktief zijn? Maar gedurende hun onder-

J

stemrecht nog zo weinig vrouwen in de poli-

zoek merkten Stacey en Price dat vrouwen die

Tekening; karin van Hordoordon,
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3.3. AKTIEF - NAAR DAN WEL?
Keuze voor agrarisch jongerenwerk

rische leden van de plattelandsvrouwen orga.
.
.
.
.
.
nisaties, er is ook een verschil in visie

JODQG öQVäfiSCDG VPOUWGD DGDDGD GGD DGYGDG

over de positie van de boerin. Bij de meeste

ODïGidiDQ QGD@d döD DUD mGGdGD$- Zij ZiJD

agrarische leden staan de belangen van het

in GG stad OD school QGWGGSï GD VODGGD

bedrijf en het gezin centraal. Jonge agra-

daarna meestal

een baan.

Mede Onder

rigçhe vrgijwen willen juigig mei; hun eigen pg-

invloed

van de vrouwenbeweging zijn zij zich meer

sitie aan de slag. Zij willen daarom ook an-

bewust van DUD SiïUdïiG GD DOSïïiG GIS JODQG

dere onderwerpen aanpakken dan de agrarische

agrarische vrouw en willen zij daarmee, sa-

vrouwen uit de plattelandsvrouwen organisa-

men met andere vrouwen, aan de slag.

ties. Daarnaast speelt voor sommige jonge

Binnen de meeste organisaties hebben zij de

vrouwen dat zij niet met hun schoonmoeder in

gelegenheid niet om zich te scholen, te

een vrouwenpraatgroep willen zitten.

vormen of zich te organiseren op basis van

Het meest voelen jonge agrarische vrouwen

hun positie als jonge agrarische vrouw.

zich nog aangesproken door het agrarisch

e,_

In de Standsorganisaties Zitten (bijne)
leen meer mennen en OOK nee de Oudere men_
nen. ln de onderwerpen en aktiviteiten die
zij ontplooien staat het bedrijfsbelang centraal en niet dat van de individuele mensen
die er werken. Ook traditionele opvattingen
over de man als kostwinner en hoofd van het
ef_
gezin stoten Jenee Vrenwen

jongerenwerk. Hier kunnen zij in kontakt komen met andere jongeren en kunnen zij zich
Scholen en Varmea in allerlei aararlsehe
e"aerWerpe"‘ Maar heel pelangrlJk ls aar
Zlj binnen het dgrärïgch Jongerenwerk spe'
elale akrlvltelren Veer lange aararlaehe
Vreuwen Vlaaen (Oak al ZlJ" het er Wel"lg)·
En dat zij de mogelijkheid hebben (genomen)

Daarnaast zijn er jonge agrarische vrouwen

em Zleh la aparte Vreaweagreepea te

die kritiek hebben op de inhoud van de be-

erQanlSerea‘

langenbehartiging van de standsorganisaties.
De

Dok tot de plattelandsvrouwen organisaties

kwestie

apart

of

samen

een belangrijke diskussie binnen het agrarisch

VOe,en de meeste Jonge eererieene Vreewen

jongerenwerk in Gelderland, maar ook in ande-

Zien niet eeneeSnreKen- Er zijn weinig

'

'

te preVlneleS’
ls er het N91
`

jonge vrouwen lid. De aktiviteiten zoals

I

kan

I

aat vree`

wen apart gaan Zltten’

handwerken, bloemschikken en onderwerpen

we laren

als het aanvragen van een studiebeurs en

eerstdergelijke
spreken jonge agrarische vrouwen
Apart:
niet aan. wat hen nog het meest aanspreekt

Als belangrijkste reden om met vrouwen bij

zijn de onderwerpen die betrekking hebben

elkaar te gaan zitten, noemen de Gelderse

op de landbouw. Maar dat zijn er maar een

jonge agrarische vrouwen de behoefte om te

of twee per jaar.

praten met 'lotgenoten', 'leeftijdsgenoten',

Niet alleen is er een leeftijdsverschil tus-

of 'collega-boerinnen': om te praten met

sen de jonge agrarische vrouwen en de agra-

vrouwen met eenzelfde achtergrond over de

,•-~

i~

.
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toekomstig verwachte veranderingen in, of
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de ervaringen met de eigen situatie of posi-
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Als tweede reden wordt steevast genoemd de

\

behoefte om meer kennis op te doen over het
bedrijf, te werken aan de eigen agrarische
ontwikkeling. De jonge agrarische vrouwen

.

.

_

willen dit doen door te leren op hun eigen
nivo, en op hun eigen manier en door met

andere vrouwen hierover van gedachte te wis-

binnen een boerinnengroep.

selen. De onderwerpen, die ze zelf vast

lijkheid er is, gaan zij vaak naar beide

(kunnen) stellen, spreken meer aan dan de

groepen.

enaerwernen ale ee nanaeeanrenaereepen aeera
gaans bespreken.

indien de moge-

Vervolgens laten we mannen aan het woord:

Jonge agrarische vrouwen willen ook met andere vrouwen praten over verandering en verhe_
beterine van hun nesitie en werKen aan

Samen:
I
enaer mannen letfl vaker ae menlng aan net
wel samen kan. Ze vinden dat iedereen overal

laneenbehartïaina veer aange agrarische vrOU_

naar toe kan gaan. iedereen kan invloed uit-

wen. Behalve in een boerinnengroep is daar

eerenen np ner prearamma en leaereen kan

nergens plaats veOr_

zijn mond open doen, dus ook vrouwen. Daar-

Het is OOK ,eaK am ervaringen van andere
vrouwen te harenI ,Een baerinnenaraen is

voor hoeven ze niet apart te gaan zitten.
De mannen zijn bang dat vrouwen niet meer

voor vrouwen gezelligheid en bewustwording.'

Op naK`aVOnaan namen ala ale teveel aparte

Bewustwording van de eigen situatie en van

avanaen Zaaaen nenben‘

de eigen belangen a,S agrarische vraUWI
Leeftijdsverschil en verschil in mentali-

Sommige AJK s vinden dat ze niets speciaals
naeven te araanlaeren ala er geen Vrennen

teit maken de Aak ook minder aantrekkelijk.

l‘anen· ler'nJl er geen Vrannen kanen anaala
er niets interessants wordt georganiseerd.

Samen:

Een klein aantal agrarische vrouwen is wel
antler in ae AaK'geSprenSQreep' Ze Vlnaen

ln Brabant leefde onder sommige AJK-bestuur-

eers ar gwaan ten aanzien
van kursussen (en
de begeleiding) voor agrarische vrouwen. Ze

het belangrijk dat er meer vrouwen meepraten
zijn Dane ear de vrouwen te Zelfstandig WOr_
in de landbouw, ook binnen een AJK. Ze voeeen er
telen
zich sterk genoeg om in een AJK mee te
funktioneren en ze hopen dat er door hun aan.
.

i

W€Z1Qh€ld , meer vrouwen komen. De meeste
.

.

..

i

vrouwen ale In aan AJK aktlar 21anI vlnaen

dat mannen en vrouwen toch samen moeten
Warren a
_

.
..
Sommige vrouwengroepen zijn opgestart met
het idee dat uiteindelijk de boerinnengroep
.
op zal gaan ln de AJK-gespreksgroep.
Daarnaast funktioneren sommige agrarische
.
,

vrouwen in een AJK-gespreksgroep vanuit een

,

.
,
.
.
negatieve keuze; er 1S geen boerinnen-

groep bij aan In aa baart.

nnart`
Veel mannen in het agrarisch jongerenwerk
‘
‘
"
ln
ennis

zeggen dat vrouwen een ac h terstan

a

r

hebben. Ze moeten de mogelijkheid hebben om

_

_

die in te halen. De onderwerpen die 1H de AJK
aan bod komen zijn te technisch en/of te
_ __r
a_
a_
meellla ' Vreanen nl_II en a an Ingen ne r en le
de meeste mannen al wel weten. Dan kan niet
ee Ze I n even a '
_
_
.
Sommige AJK-besturen zijn al lang bllj dat
_

_

I

vrouwen zelf lets organiseren. Ze vinden het
_

al moeilijk genoeg om zelf een winterprogram‘

In Brabant bleken nog andere voorbeelden van
wmvwEN

_

een 'negatieve' keuze; op aandringen van de
AJK-gespreksgroep, of omdat er problemen met

A

de I<V0 verwacht werden, begonnen agrarische

M5

re

,,.

mEEKeM,,Er:NWE
MMK ge

vrouwen geen boerinnengroep.

MO

Beide:

vrouwen die zelfstandig werkzaam
, ng]
,,zijn

,0Agrarische
in de landbouw gaan wel naar AJK-ge-

.

l

·_"_'

.SDTGKSQYOGDGD.
J
Wel konstateren ze dat je er
rè
/^‘
durf voor nodig hebt om in een AJI< mee
ämeer
°`
·
l

te doen. Binnen de AJI< vinden zij geen onder-

werpen die aansluiten bij hun positie als
vrouw in de landbouw. Daarvoor is meer ruimte

,

I I

"

i

Tekening: Gerard Westerhof.
Uit: Elinder jrg 2 nr 7
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ma in elkaar te draaien dat de meeste (manne~

voor veel agrarische vrouwen is het geen

lijke) leden aanspreekt. En voor een onder-

kwestie van of boerinnengroepen, of AJK. Zij

werp als huwelijkse voorwaarden krijg je geen

hebben bewust gekozen voor het aktief zijn

jonge boeren.

in/met een groep agrarische vrouwen. Zonder

Dat agrarische vrouwen bezig gaan met hun

boerinnengroepen zou het agrarisch jongeren-

eigen positie zien mannen ook als een voor` h OO lf. D O OOOOOO OO k OO OOOO
d OO 1 VOOO ZOO

werk minder vrouwen als lid hebben.
,
Over het algemeen leeft eneee mannen vn het
.

geinteresseerd in het bedrijf en ze weten er

OO k 'OOOO VOO . Z O OOOOOO OOO
`
IO
h E t nëmën

b

.

.

.

agrarisch jongerenwerk de mening dat boerin4

'bO t OOO OOO t OOO '
"
l`lssmgên
O f h G t meg -

nengroepen de ruimte moeten neeeen, neen aee
4

.

ze niet alles apart moeten gaan doen en niets

Werken Op het DQGHJTV ZG komen dan vanzelf

meer met de organisatie te maken willen heb.
.
. .
ben. Ze denken dit vanuit de visie dat agra.
.
rische vrouwen een achterstand hebben in te

WG l Va k Gr me naar AJK- avon d en .
` d Gn h Q t OO k goe d d a t ag'? J onge b Owen vm

rische vrouwen aktief zijn in boerinnengroe-

halên · Slechts een Gnkêling Ziet de Eigen

OOOO VOOOO
OOO , OO d O t OO OO t OO d OOO d`
kijk op veel
komen: ze hebben een andereOOOOO

.
4
eeneeveene
eneeienen en belangen ven jonge
Vrouwen als reden VON Een aparte groep

zaken. En een nieuw geluid in een organisatie is belangrijk.
Een enkele jonge boer ziet dat het belangrijk is dat agrarische vrouwen bij elkaar
zitten, omdat ze eigen specifieke problemen

hebben.

Tot slot
Onder jonge agrarische vrouwen leeft de be-

Q

E

egg

hoefte om de eigen identiteit te zoeken èn

JEU

te benadrukken. Er staan deze vrouwen veel

-13ï \i
te wachten en 'op je werk
--n-•-xveranderingen

`

{Lp',
'

L
·
·
_snappen
ze niets van de landbouw'.

4

4

COC;

4

Vanuit de vrouwenbeweging is naar voren

dat het belangrijk is met andere vrouge-komen
wen te zoeken naar wat je als vrouwen gemeen-

lgäeigïalygv
rn ‘@.--··

. .
.
. .
\
jg
àgegäwat
schappelijk hebt, wat je problemen zijn en
§
nl
je belangen zijn. Ook agrarische vrouwen
/
willen dat met elkaar doen, vanuit eigen
\

ervaringen, in eigen tempo, en met eigen
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leermethoden.Cursus

medehuishouder

·

'-`

Wanneer vinden we de volgende aankgndiging in de landbouwbladen?
Naar aanleiding van de nota van het

schappenlijst samenstellen C
P Zwartjes - boer in NOP die vertelt
over de inhoud van zijn medehuishouderschap en zijn beleving van de

boer als medehuishouder',
over
Op deze dag zullen de volgende sprekers een inleiding houden:
J Jansen - hoofd van de SEV in
uw
óverijsselovgr de kllrsussgn
keuken', 'Pottenkijken' en ‘Bood-

groepjes
vindt er 's middags een forumdiskussie plaats met mevrouw Abbinga van
de Vereniging voor Huishoudkunde,
nzevrouw Drielink van de Nederlandse Gezinsraad en bovengenoemde
SPV€k€ï5-

landbouwschap organiseert de CBTB kursus ‘Ken uw
Na de diskussie in kleine
binnenkort een studiedag
keukenïOverijssel
‘de

Uit: Geen rek maar plek. Boerinnengroep wageningen
Tekening:

Henk Groeneveld.

4. BOERINNENGROEPEN

Dit hoofdstuk gaat over boerinnengroepen
agrarische vrouwengroepen in Gelderofjonge
land. Voor zover bekend zijn dat er op dit
__N(x^^

moment zeven; het zijn de groepen in Twello,

Ruur-lo,
De
Liemers, Hengelo-warnsveld, Beltrum,

__V~, vw-·

Oude IJssel-Breedenbroek en Ederveen.

_v`MEvW

Bij vier van deze boerinnengroepen zijn we

4

,

à

,.vw.

een avond op bezoek geweest. De tweede paragraaf gaat over deze vier boerinnengroepen

nv

en over de avond die we met ze hadden.
,,ln
de derde paragraaf vertel ik eerst kort

V

'

iets over de andere boerinnengroepen die
er(geweest)
zijn. De laatste paragraaf bevat

,*

een vergelijking tussen de boerinnengroepen

*

q
èg

•

waarbij de vier bezochte boerinnengroepen
demeeste
krijgen.Het
aandacht
hoofdstuk begint met een beschrijving van
l

E

de GAJK-boerinnenkursus en het boerinnengroeDE

penoverleg.

FLA?

4.1. BOERINNENKURSUS EN BOERINNENGROEPENOVERLEG
G/-\.Jk-bOerinnenknrgug;

•0mëmetjO Op

de landbouw'
In 1981 startte het GAJK met twee boerinnenkursussen die door de agrarische jongeren-

werkster van het GAJK werden gegeven. Beide
kursussen vonden plaats in Zutphen. De kursussen waren provinciaal. Vrouwen uit verschillende plaatsen in Gelderland namen hier-

aan deel. De keuze voor een provinciale kur-

Sus werd gêmaakt vanuit het idee dat dg denh
nêêmstëvs Zelf Een gmêp Znudën kunnen ODZGV
tên in hun êigên dorp. In twee gevallen lukte
dat ook: drie vrouwen uit de ene kursus hebben de boerinnengroep Hengelo-warnsveld opge-

zet. Enkele vrouwen uit de andere kursusgroep startten in winterswijk een boerinnengroep ulll helaas ua één jaar lêll ZlGlG is
Gêglllllu

lll het najaar van l982 WGFG GG kursus WGGF
Gêgêvêll maar nu lu Beltrum voor GG lGGG'l
van ua uuêlllullêugmêp Beltrum lllG "Gl WOS
Gêslalnu

ln maart lgull deed GG" QFOGD JGGQG GQ'^G"`lSG"G

vrouwen uit de omgeving van Twello de boerinnenkursus. Hieruit ontstond de boerinnengroep
Twello. De kursus is verder nog in Doetinchem
Gll Ruurlo OOOO"OOO·
Hèt twèede jaar besloot het GAJK om OO kur-
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sussen regionaal te houden om op die manier

halfjaarlijks overleg van boerinnnengroepen

aktieve vrouwen die een groep willen opzet-

geweest.

ten te kunnen ondersteunen.

sten gehouden. De boerinnengroepen die hier-

ln totaal zijn er zeven bijeenkom-

Dit seizoen deed een groep van 22 vrouwen

aan deelnamen waren Hengelo-warnsveld, Bel-

uit de omgeving van Eibergen de kursus. De

trum en winterswijk (alleen het eerste jaar).

kursus was zes dinsdagavonden in november

De eerste bijeenkomst was naar aanleiding van

en december.

de eerste twee boerinnenkursussen. Een aantal

Samen 11lOt de OQY"OriSCOO JOOQOVOOWOVKSYOV
Van het

heb

KUFSUS bëgêjêldn

De eerste avond gebruikten we voor kennismaking en informatie vragen over elkaars

vrouwen wilde wel verder met een eigen boee
g@_

rinnêngroêp en Op de êêpstë avond is Gr

ppaat pvpp ppp wat pp ppp van hpt ppzptppp
van ppp ppppippppppppp

Si'¤OOiiO OO OO Onderwerpen VOOV de VOi"

Vrij snel is er een tweede avond geweest

gende OVOOOOO te inventariseren-

waar de vrouwen vertelden over hun ervarin-

De tweede avond praatten de vrouwen over

ppp ppt pp Werving pp pp pppspp pVppp_

iOOi< OO iOOi<VOfOOiiOQ db OOO bOdfijf OOO

der kwamen punten als informatievoorziening

de hand VOO OOO bOSOO'”ijViO9 VOO OOO werk

en programma-onderwerpen aan bod. De andere

VOO OOO OOO OiO OiiO VVOUWOO ZOif hadden

avonden van het overleg zijn vooral gebruikt

QOiOOOi<i·

om ervaringen uit te wisselen over program-

De derde avond QiOO OVOV OOSYOVOVSCOOYOOO-

ma's, onderwerpen, aanpak van onderwerpen en

Alle VOOOWOO OOOOOO VOOV OOO eisen bOdfijf

knelpunten. Ook werd het jaarthema besproken.

vp,·_

(Of OOO VOO hun vriend) de 'OOSibi”dOUi<iiO

Hengelo-warnsveld kwam met het punt van ver-

berekend OO bOSbi”Oi<OO df OV OOO OiOSbdVOi”"

tegenwoordiging van boerinnengroepen in het

Schot of OOO ·tOi<OV`il OO het bOOfijf WOS-

agrarische jongerenwerk naar het overleg.

Daarna keken ZO OOOV de video lOiOSi in de

Het overleg heeft ook een avond voor alle

i<OOi'-

jonge agrarische vrouwen georganiseerd waar-

De ViOrOO avond QiOQ OVOYO Oi”QOOiSOiiOS in

voor zij het Boerinnentoneel uit wageningen

de landbouw. ledereen had iets uitgezocht

pitpppjppp

OV/Or OOO OrQOOi5OiiO OO vertelde dat OOO

De laatste bijeenkomst is geweest in januari

de QV`OOb· Daarna deden WO OOO bOOfiOOOO‘

1985. Uit deze bijeenkomst is het idee ge-

belanoenspei- Vijf `bOOV`iOOOO° OiOOOO Ob

komen om een boerinnenspel te maken waar een

bezoek bij vijf OfQOOiSOiiOS (dOSbOOid

werkgroep mee aan de slag is gegaan.

door de OOOOVO de-@1¤@@mSt@rS> OO VOOOOOO

Voor een nieuwe bijeenkomst en de verdere in-

wat de OfQOOiSOiiO VOOV jOOdO OdfOi”iSCOO

vulling van het overleg wilde men vanuit het

VVOOWOO dOOi-

GAJK wachten tot de resultaten van dit onder-

De vijfde avond werd er aan de hand van mee-

Zppk ppkppp waren.

gebrachte artikels gepraat over het landbouw_beleid.DO

jeatgte avond ging over bedriJtSOV@rOOOOVWSNO
lAlle
vrouwen hadden uitgezocht hoe de
"_
op hun eigen bedrijf (of dat
be-drijfsovername
van hun vriend) geregeld was, en bespraken

,
» :1

@
G
stIn
de kursus werd veel in groepjes gewerkt

~··Oll
i

met vragen en opdrachten. De vrouwen kregen

p___,

meestal 'huiswerk' mee; een opdracht die de
volgende avond gebruikt werd.

BoerinnengroepenoverlegVan

een34
1982 tot februari 1985 is er
augustus

"

A

4.2. BIJ VIER BOERINNENGROEPEN OP BEZOEK
Toen ik in oktober een inventarisatie maakte
van jonge boerinnengroepen in Gelderland

sprek
Nd deze Uiïlëg VOIQï DU
QP¤€D€D»
'QFO€D$Q€$DV€K'
GGDkwam
ik tot een lijst van vijf groepen. Met
Vän GG vier
hëï
vier van deze groepen hebben we een 'groeps-

9D GGD b€$Ch¤UWïDQ däöTVöD~

gesprek' gehad, dat wil zeggen dat we een

avond met de hele groep aan een
onderwerpwerkten.
Dit gebeurde in de periode novem-

gf

¤§?/

`ssg/'

*`<7#

ï:;;áT
~e§7r

gëóy

ber 1985 tot en met januari 1986. we
bezoch-ten
de groepen in De Liemers, Twello, Beltrum

en Hengeloewansveld. De keuze om 'maar' vier
groepen te nemen is uit tijdsoverwegingen,
de keuze voor juist deze vier groepen is

BOERINNENGROEP HENGEL0_wARNSVELD
HET VOORGESPREK

vanwege hun verschillend karakter:
Hengelo-Warnsveld is een kleine groep die al

4 jaar b€Staar- ZE Zitten

Begin ncvêmbêr 1985 had ik een gesprek met

twee van de initiatiefneemsters van de boerinnengroep Hengelo-Warnsveld. we begonnen

de OnkOm$t·

Bêltrum is een groen die Gvënêêns 4 jaar b€_
staat. Ze vinden dat ze niet verder komen.

Voor een aantal leden gaan onderwerpen zich

om tien uur. Om twaalf uur vond het zoontje
van andêfhalf dat het wel lang genoeg had
geduurd Gn liet dat luidkêêls horen!

herhalen.
Twello is een kleine groep die uit een kursus

Ontstaan

is Ontstaan, Het is een gemengde KPJ/jong

De boerinnengroep Hengelo-Warnsveld had de

Gelre-groep.

eerste bijeenkomst in december 1982. Daaraan

De Liemers is een beginnende groep, met veel

was al het een en ander vooraf gegaan. De

enthousiaste leden. De groep draait goed.

drie initiatiefneemsters hadden een boerin-

Mêt Enkele vrouwen (meestal 2) van de de

nenkursus gedaan en wilden wel met een eigen

vier boerinnengroepen heb ik eerst een 'voor-

groep Verder` Hun motivatie daarbij was dat

gesprek, gehad. Daarnaast nëbbèn de lëdên van

ze met andere vrouwen wilden praten over hoe

deze boerinnengroepen een korte vragenlijst

het is Om boerin te Zijn'

|M€t

in het achter-

ing€vuld· Op basis van GQZG informatie nnb

hoofd toen al iets van belangenbehartiging

ik in overleg met de begeleidingsgroep een

Waar WG

nunrën naar voren gënaöld maar in OG
groep Gen avond Over gepraat/aan gewerkt
kon Worden. De vrouwen naar ik mêê sprak

standsorganisaties doen daar niets aan.'
De 'technische‘ informatie over het bedrijf
vonden ze wel belangrijk, maar stond voor

gaven meestal zelf al punten aan waar ze het

hen Op OG twëëde plaats'

wel over wilden hebben. Deze punten heb ik

ZG wilden in de Op te richtên QFOGD Het ZO

uitgewerkt tot een programma voor een avond.

W"`“*‘€“ als
l" dè "“““$ 9€b"“‘"‘*"’ lm GQ

ln deze periode van het onderzoek heeft Ans,

hêlê groep de Ondërwêrpên vaststëllên Gn

medewerkster van de Wetenschapswinkel veel

vëël diskussie in

kleinemeegewerkt
en meegedacht. Zij is ook naar
A

drie van de vier avonden met de boerinnen-

wêrvlrqg

groepen mee geweest.

De drie initiatiefneemsters hebben vervolgens

Alle agrarische vrouwen uit de begeleidings-

een stencil gemaakt, waarin ze vertelden

groep zijn eenmaal mee geweest naar een

waarom ze een gespreksgroep voor jonge en/of

‘groepsgesprek' met een van de vier boerin-

toekomstige boerinnen wilden opzetten, welke

nengroepen. Daarnaast hadden de meesten ook

onderwerpen daar besproken zouden kunnen worden en waarin ze geïnteresseerde vrouwen ver-

in hun eigen boerinnengroep een

groepsge-
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zochten te reageren. Het stencil hebben ze

een spreker op een avond. De groep heeft

bij de uitnodiging voor een vergadering van

een schrift waarin een verslagje van de

de AJK - (Jong Gelre) Hengelo en de AJK -

avond wordt geschreven.

(Jong Gelre) warnsveld ingevouwen.

ln de groep wordt veel in kleine groepjes

Hierop kwam geen reaktie. Toen hebben ze de

gepraat. Dat werkte vanaf het begin al goed.

ledenlijsten van de beide AJK's bekeken en

Al snel werd er vrij open gepraat. In de

de vrouwen die daar op stonden en die ze

groep is afgesproken dat wat er in de boe-

kenden opgebeld. Dit leverde een groep op

rinnengroep verteld wordt ook binnen de

van i15 vrouwen.

groep blijft.

Onderwerpen

Financien

Het eerste seizoen (1982-1983) werkten ze

Een van de vrouwen heeft voor het tweede en

aan de volgende onderwerpen:

derde seizoen j 150,- subsidie via de Stichting Technisch Landbouw Jongeren werk (TLJW)

- kennismaking, welke onderwerpen gaan we

in de wacht gesleept. Via het TLJN krijgen

bespreken?;
- ganzebordspel over gezinsbedrijven (twee

ook de AJK's geld. Van dit geld kon de
groep een presentje voor een spreker kopen.

avonden);
- diaserie over gezinsbedrijven;

Voor dit seizoen (1985/1986) is het er bij

- sociale verzekeringen (Mevrouw Hennink,
SEV-ster bij de Gelderse Mij. van Land-

ingeschoten dm een aanvraag in te dienen.
De groep heeft nu geen geld, want de leden

bouw hield hier een goed en leuk verhaal

betalen ook geen contributie. De twee vrou-

over;

wen denken niet dat een bijdrage van bijvoorbeeld tien of vijftien gulden de leden

- evaluatie.

veer net tweede seizoen (1983-1984) hadden
de twee initiatiefneemsters een programma
gemaakt op basis van de onderwerpen die de

Eerste avond gênnêmd WarenHet dêrdê Sêiznën (1984_1985) zijn Gr veel
'technische‘ onderwerpen behandeld. Vast

onderdeel op het programma is het NAJk-jaar-

ZOU aiseirikkani miSO°UiOO mnet de OUOOO
aii maar aans aVaUwaaaa’ Want aan aiaaa
bijaraaa kan Oak aa batrakkaahaia bij aa

groep vergroten. De bijeenkomsten van de
groep worden gehouden in een afgeschermde
ruintê achter aa garaaraba van aan kaaai-

Centrum' Daza ruimia is gratis'

thema. Aan het eind van het derde seizoen is
I

I

een evaluatie geweest. De meeste vrouwen

wlaävl

vonden alleen maar 'technische‘ onderwerpen

·• geen spreker/ster werken maar meer zelf
_,met
%
i
'jiüüitv

toch niet zo leuk. Ze wilden niet altijd

gaa ii

•

__

i,,,,,,,,,,,,,,",,,wmmnmuu in

·

ililllllv

Organisatie an warkwiiza

Samenwerking met ee Aak

De drie initiatiefneemsters wilden wel de
groep opzetten, maar niet leiden.

K_v_ ri _

De eerste

In hgt twggdg gptzpgh hpgft dg bogrjnngn-

-

grpgp ggn gwghd mat dg AjK-(jghg Gglrg)

tijd wilden Zij Wêi öiiêä Ofdädiäëfêdi möëf

warnsveld gehouden.

dat moest iötêf dOOf anderen OVOPQODOWOO

arbeidsinspektie die alleen maar voor een

WOfd€0-

groep (minimaal AO personen) wilde spreken.

Voor het tweede seizoen hadden twee van de

pg pgprthhghgrpgp is htgt ptj dg grgaht$a_

DT`OQT`ömm<-i Qêmöökt.

Er kwam iemand van de

van dg avond bgtrokkgn ogwggsta maar

De onderwerpen zijn verdeeld onder de vrou-

de meeste vrouwen van de boerinnengroep

wen. Er kwamen vlotte aanbiedingen van de

waren aanwezig. De avond was 'helemaal

deelneemsters om eer avond te organiseren.

een technische avond; geen groepjes, je

Met name het laatste seizoen kwam er vaak

praatte helemaal niet met elkaar, er kwam
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een spreker en je kon vragen stellen'. Geen

QVOOD WOS Oil? ZiOVOiiO'^ dan OO fO9iOVOi^QOOO-

succes dus. Verder zijn er geen avonden meer

fiOQOO- ln hat OVO¥^iO9 Wardan QOOO StOOODOO·

met een AJI< geweest. Met de AJ1<'s van

ten besproken, dat vinden de vrouwen jammer.
iammêt aat hat OVOMOQ
Ook vinden
ze het
QO5tOOKt iS-

Hengelo en Warnsveld houden twee vrouwen
kontakt over de onderwerpen die deze AJ1<'s
behandelen. Wanneer een onderwerp zich er
VOOP leent willen ze wel weer een avond ge-

Zamêniijia

l<n@iDUntOO

De groep heeft aan het eind van het seizoen
gezegd dat ze minder 'technische‘ onderwerpen

wil, en dat ze meer onderwerpen zelf willen

ë
’
nvvrb
9

·.

aanpakken in plaats van een spreker uit te
··

····i

nodigen. De twee vrouwen zien als reden dat
er zoveel

'technische‘ onderwerpen zijn be-

sproken, dat het zo veel moeilijker is om een
E K; ;_~g~·"ï"i-‘^i‘
ii
KM-ii

'abstrakt' onderwerp op poten te zetten.
Onder een 'abstrakt' onderwerp verstaan zij

onderwerpen die te maken hebben met de posi-

Regio avonden

Bijzonder aan de boerinnengroep HengeloWarnsveld is dat ze niet onder een AJ1<
resorteren, maar een zelfstandige agrarische
gaapiaaksgmap Zijn' De amai) Wiiaa aaamm

tie van de boerin zoals 'boerin-zijn en een

baan bnitênsnnis, Of ,v`/nt gaat Gr vnnn:
nïcntër, Of ,vOnr,?,
Ond€n_
naar knmr bij dat allé nêcnnisnnn,
werpen wel op hun onderwerpenlijstje stonden.

naar de regiovergaderingen. Op deze vergadeNOQOO kOmOn Ol°9OVOOhOiQOOO VOO alla JOOQ

Een ander punt dat de twee vrouwen naar

GGll"€·Al.ll<iS uit SGH bepaalde regio. Als PG-

voren bfêngên

danan OO da l”O9iOVOfQOOOl”iOQOO te willen OO-

loosheid:

zoeken,

ngt dogt,

nOè1nèn de twee Vi^OUwènZ

kontakt hou-

is ngt dgvogl

van maChtg-

'Je hoort van iedereen hoe die
of wat djg gr van vindt en dat is

den mat hat agrarische JOngOrOnwOrk- infOr-

net dan. er wordt niets mee gedaan.· Op net

OlOtiO OD OOOO OO idaaën. maningan OO StOOO‘

uitwisselen van ervaringen is geen vervolg.

punten OiO in de i>OOl^iOOOOQl^OOOOO OOO OO

Het blijft te vrijblijvend; er wordt geen

Orde kOmOn OOOi^SDOiOO-

standpunt gevormd. Een onderwerp dat bespro-

Eerst moest in de regiovergadering besproken

kgh wordt, rogpt ook geen nieuwe vragen op.

wOrdOn Ot da OOOFiOOOO9lfOOD daar OOK KOO

Er is dan ook een gebrek aan onderwerpen in

komen. Men Zag geen bezwaren. Toen QV dan

dg groep,

(ln hèt tweede èh derde seizoen)

twee Vi"OUwèh

OOOV da VOQiOVOY^QOOOlfiOQOO QiOQOO WOS Of WOi·

[gn dgrdg punt dat dg vrguwgn nogmgri,

is de

teruglopende opkomst. De groep heeft nu tien

nig dOOr ta spdlan Omdat da grpap tOOn alleen

leden en er is een vaste kern van vijf tet

maar 'tOchnischO' Onddrwdrpan besprak- OO

zes vrouwen die trouw komen. Enkele vrouwen

QVOOO WOOt nidt Ot ZO Of OOO verder lilOOt QOOO-

hebben het te druk om altijd te komen. Door

De meeste vrouwen vinden het belangrijk dat

ht-t jggg lgdgntdl ig dg toekomst van de

je verder kijkt dan je eigen kringetje, maar

groep onzeker.

de regiovergaderingen leveren niet zoveel op.
Kontakt met boerinnengroepen4
De groep heeft kontakten gehad met
andereboerinnengroepen
via het
boerinnengroepen-overleg.
De drie initiatiefneemsters gingen

daar heen. Het overleg vonden ze leuk
Er werden ervaringen uitgewisseld
enwaardevol.
en ze deden er nieuwe ideeën op. voor de

n
•

•
1<.v.H-
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BOERINNENGROEP HENGELO-WARNSVELD

DE/WOND:Uitwerken van een onderwerp.
Uit het gesprek met de twee vrouwen van de boerinnengroep Hengelo-warnsveld heb ik (in overleg met
de begeleidingsgroep) twee punten gehaald om op de avond met de groep te bespreken.
Het eerste punt is 'hoe maak je een 'abstrakt' onderwerp konkreet?'. Het tweede punt is 'hoe kan
je verder werken met de ervaringen die je van elkaar hoort; hoe kan je een onderwerp beter afronden?'.
We hielden de avond op 20 november 1985 in Vorden (tussen Hengelo en Warnsveld). Voor de avond

hadden we het volgende programma gemaakt:
20.00-20.30 uur: koffie, voorstellingsrondje, uitleg van het onderzoek en uitleg van de avond.

20.30-20.40 uur: Inventarisatie van onderwerpen: iedereen denkt even na over de vraag 'welke
niet-technische onderwerpen zou je het komende seizoen willen bespreken?'.
Daarna houden we een rondje.
20.40-21.2O uur: ln drie groepjes een onderwerp uitwerken aan de hand van vier opdrachten.
Het antwoord op opdracht 2 en 4 wordt op een flap gezet.
21.20-21.40 uur: Verslag doen en bespreken van de flappen.
21.40-22.15 uur: Diskussie over het afronden van een onderwerp. Vragen die daarbij van belang zijn:
- Hoe heb je tot nu toe onderwerpen besproken?
- Ben je daar tevreden over?
- Hoe zou het anders kunnen?
22.15-22.30 uur: Evaluatie van de avond: Wat vond je er van? kan de groep er mee verder?
Op de avond waren acht vrouwen van de boerinnengroep aanwezig. Daarnaast waren lneke (begeleidingsgroep), Ans (Wetenschapswinkel) en ik aanwezig.

Verloop

van

de

avond

Na koffie, voorstellen en uitleg begonnen we aan de inventarisatie van 'niet-technische' onderwerpen. De groep had moeite met het bedenken van zulke onderwerpen. Door terug te kijken naar de
onderwerpen van het vorige seizoen en hierover door te praten kwamen de volgende onderwerpen naar
voren:
- wonen
- kombineren van 'voor' en 'achter'
- kombineren van een baan buitenshuis met het huishouden en het bedrijf
- landbouw hier en in de derde wereld
- bedrijfsovername
- huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?
De groep koos de onderwerpen wonen, kombineren van

'voor' en 'achter' en bedrijfsovername om

verder uit te gaan werken in groepjes. Dit gebeurde aan de hand van de volgende vier opdrachten:
1. Schrijf zoveel mogelijk dingen op die, gezien jouw situatie, met dit onderwerp te maken hebben.
2. Maak groepjes van de dingen die bij elkaar horen.

(lets kan ook nergens bij horen, maar een

apart aspekt zijn.)

Wat is de gemeenschappelijke noemer?
3. Welke van deze groepjes of aspekten zou je op een avond willen behandelen? Denk erom dat je
'maar' i 2 uur voor het onderwerp hebt.
Eventueel kan je dit verder uitwerken (schrijf op wat er allemaal mee te maken heeft, gezien
jouw situatie).

4. Werk uit hoe je dit op een avond kan behandelen en hoe je dat voorbereidt.
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De eerste opdracht verliep soms moeizaam. Niet alle vrouwen zijn gewend om zichzelf allerlei vragen
te stellen bij een onderwerp en hun gedachten de vrije loop te laten gaan.
Er werd hard gewerkt in de groepjes en we gingen ruimschoots over de geplande tijd.
De antwoorden op opdracht 2 en 4 schreven de groepjes op flappen:
WONEN:
2. Vier aspekten:
* dorp - buitenaf
overhuizen - ruilen
* verbouwen * relatie schoonouders
woonomgeving
* nieuwe
Bij elk van deze vier aspekten heeft de groep een situatie bedacht met een
opdracht erbij.
4.

Programma voor de avond:
O Inleiding door de leidster van de avond.
0 Opsplitsen in groepjes van 2 personen.
O Uitdelen van opdrachten per groep:
Het is de bedoeling dat ieder groepje een kort toneelstukje maakt over
één van de bovenstaande situaties (in de opdracht beschreven).
Naar aanleiding van de toneelstukjes diskussie

(de leidster doet niet

mee aan de stukjes, maar zorgt dat ieder onderdeel aan de orde komt).
a Afsluiting.
Suggesties voor andere avonden:

i

vrouwenwerk?)
* opvoeding van de kinderen (alleen
verbouwing van de woning
deskundige
over
*
niet altijd negatief.
* schoonouders

Bij het bespreken van deze flap kwam naar voren dat vier verschillende onderwerpen op een
‘

avond te veel is. Er is dan geen tijd meer om alles wat naar voren is gekomen te bespreken.
Het is beter om twee onderwerpen te nemen en twee groepjes hetzelfde onderwerp te laten spelen.
Dan krijg je ook twee verschillende invalshoeken.
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Ik zou weleens op willen schrijven,

\

hoe het :Ls als een vrouw op het land,
hoe het is cm er daag'lijks te
leven,wat
er niet is en wel te beleven,
hoe het is an te wonen van alles heel ver vandaan.

J
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Daarover zou dit lied xroeten gaan.

-·

IR ZOU weleens willen Vêïtsllênl
hos hst ls ms mln kind OP de fl€tS«

Ik zou weleens uit willen schreeuwen,
waarom gaat hier nooit iets vanzelf.

dat naar school neet an samen te leren,

wil je werken of wonen of leren,

achunaal daags dat is niet te verteren.
Dus ik regel net and'ren een bus cxn naar school te gaan,

je organiseert je de klere,
an ja vraagt ja al ragaland heus wal aans af;

want die Staat nis! Org Vs! VanCaan·

'Wie regelt als ik dood ben mijn graf?'

Ik zou weleens willen zingen,
hoe het is zonder winkels vlakbij.
Dan Rmsn zs langs msllhnn wagen.

Ik durf aan nezelf wel te vragen,
waarom doe je die moeite dan toch?
Maar mijn huis en mijn grond zijn mijn leven,

waar ls echt lans niet ällës kunt Vragên.

waarvoor ik echt heel veel wil geven.

en Zs_Zlln sf mar kort en dan OCR nOg niet €l-R@ dag,
maar je leert wat reg'len vermag.

Eh ik ben zo gelukkig dat :lk toch vandaag de dag
ln mijn leven regelen mag.

“.'_

I
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BEDRIJFSOVERNAME:
2. Vijf aspekten:
je het zelf:
* Hoe regel

maatschap man-vrouw? welke vorm?
notaris
kinderen - testament
wordt jouw werk achter betaald?
hoe regel je het met je geld uit een baan?

* Schoonouders en bedrijf:

praten over geld
schoonouders

verhouding t.o.v.

schoonouders zijn geen eigenaar meer
* Schoonouders en wonen:

ouders gaan van jou huren
verbouwing?

*

('hun' huis wordt verbouwd)

Broers/zussen van je man: praten over geld
hun ouderlijk huis wordt anders

* Voorlichting e.d.:

welke regelingen zijn er
met wie moet je praten:

(NIR)
notaris, boekhouder,

SEV.

hoe zorg je er voor dat jij ook voldoende voorlichting krijgt?
Q.

Programma voor bedrijfsovername:

hoe regel je het zelf?

O Opening. Uitleg van de avond.
O Verdelen in groepjes:
A: vrouwen met een baan buitenshuis
vrouwen die in de huishouding en het bedrijf werken.
O In groepjes vragen bespreken en antwoorden op flappen schrijven:
vraag l. Bij bedrijfsovername is het belangrijk dat je
B:

met je man van alles regelt.

Praat je daar ge-

makkelijk met hem over?
vraag 2.

Bij een bedrijfsovername kun je kiezen uit vergçhrljaada varmang

waar kies je voor en waarom?:

a. man is eigenaar
b. vrouw is eigenaar
c. man-vrouw maatschap
vraag 3. Voor groep A: Heb je geregeld waar het geld uit
jouw baan blijft

(en waar het geld uit het be-

drijf naar toe gaat)?
Voor groep B: wordt jouw werk betaald

(voor en

achter)?
O Bespreken van de flappen,vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn:
bij vraag l. Als je er niet makkelijk over praat, waarom is
dat? Hoe kan dat beter?
bij vraag 2. wat zijn voor- en nadelen? Eventueel kan één of
meerdere vormen worden uitgezocht voor een volgende avond.
bij vraag 3. Welke regelingen zijn er getroffen? wat zijn
voor- en nadelen?

(Nie verder wil praten over

een van de regelingen zou nog eens een keer bij
elkaar kunnen komen).
0 Evaluatie: Nat vond iedereen van de avond? Dit kan met een briefje waar je
een -

punt en een + punt op zet.

Aan het eind van de avond kijken of er onderwerpen naar voren zijn gekomen
(of zijn blijven liggen) die een volgende keer aan bod kunnen komen.
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Ook dit is waarschijnlijk teveel voor een avond. De tweede vraag of de derde vraag zou je apart op
een avond kunnen bespreken.
KOMBINEREN VAN 'VOOR' EN

'ACHTER':

2. Drie aspekten:
* taakverdeling, voor - achter - kinderen
* landbouwbeleid, geld komt van achter
* werkverhoudingen:
Voor kan blijven liggen
Altijd inzetbaar
Onderwaardering van huishoudelijke arbeid
Afspraken maken over het eten e.d.
Hoe los je het probleem van wachten op?
Q.

Programma voor een avond over werkverhoudingen:
0 Beginnen om acht uur. Tien personen aanwezig.
O Iemand houdt inleiding: Hoe komen we aan het onderwerp. Hoe willen we het
behandelen.
O Er zijn dan vragen opgesteld:

In groepjes uitwerken.
naar voren komen gezamenlijk op te lossen.

Proberen problemen die

O Afronding: Gezamenlijk een vragenlijst maken voor een interview met vriend/
man (over de problemen die er uit gekomen zijn).
O De volgende avond zullen de uitgeschreven interviews besproken worden.
0 Een nieuwe voorbereidingsgroep afspreken.
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Omdat er niet voldoende tijd was voor de diskussie over het afronden van een onderwerp. hebben we dit

besproken door te kijken hoe hier op de drie flappen aandacht aan is besteed.
Op de avonden over werkverhoudingen en Bedrijfsovername wordt duidelijk aandacht besteed aan afronding van het onderwerp. Bij bedrijfsovername door te kijken naar voor- en nadelen, naar waar je het
als groep over eens bent, en welke vragen of problemen er blijven liggen voor een volgende keer.
,

Bij werkverhoudingen door te proberen problemen gezamenlijk op te lossen en door de volgende keer met
het onderwerp verder te gaan.
De groep besluit om eens een hele avond te gaan praten over meningsvorming binnen de groep en of/hoe
deze mening naar buiten gebracht moet worden.
Evaluatie
De meeste vrouwen waren verrast over hun eigen kreativiteit. Ze hadden wel het gevoel een stapje verder
te zijn gekomen, al blijft er wel onzekerheid over de toekomst in verband met de grootte van de groep.
Op korte termijn wil de groep praten over werving van nieuwe leden.
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SUGGESTIES:
Stop niet teveel (onderwerpen) in een avond. Je hebt al gauw teveel. Een onderwerp voorbereiden zoals vanavond is gebeurd, gaat niet zo maar en kost veel tijd. Maar als je het goed
doet, levert het een leuke avond op.
Een ‘deskundige' over een bepaald onderwerp kan ook in de boerinnengroep zelf zitten, bijvoorbeeld iemand die net het bedrijf heeft overgenomen, of daar mee bezig is en daar wel kort iets
,

over wil vertellen. Het kan ook een buurvrouw zijn, die vertelt over haar werk 'achter'.
Via het GAJK-sekretariaat (Hanny van Geleuken) kan je aan informatie komen, maar ook aan namen

van ‘deskundige' vrouwen.
Ook andere boerinnengroepen hebben tips, ideeën en onderwerpen die je kan gebruiken.
Het is goed om in het schrift van de groep niet alleen een verslagje van de avond te zetten,
maar ook ideeën, namen van mogelijke sprekers/sters, hoe je een avond hebt opgezet, ervaringen
waar je wel eens over zou willen praten enz. Het schrift gaat telkens mee met een van de

vrouwen die de volgende avond zal voorbereiden.
Het nabespreken en afronden van een onderwerp is ook een onderdeel van de avond. Misschien wel
het belangrijkste, want anders ga je naar huis met een 'onaf' gevoel. Bij het voorbereiden van
een avond moet je daar rekening mee houden.

Tot slot

De vrouwen uit de boerinnengroep Hengelo-

nendeld_wdrnSVeld ls een klelne drdeb

Warnsveld zijn nogal onzeker over hun
bnbbbï IIS nbb wbl bbn `bbnbbl 9fbbb· wb

(een vaste kern van 5 a 6 leden). Sommige
toekomst; er 'mag’ niemand meer afvallen.
Anderen vinden een kleine groep juist positief omdat er meer onderling vertrouwen

zijn tbbn Vbbl ts klbln> bn wb nbbbbn
bbbn VbSb bnbbnbmmb bn bbk bbbn bbSbbbn·l
naar al ls bbbw wbnbb bbn bnbbb |bbbbn'
bbblbl bb dit Sbbft wbnmbnkbn bn nlbb bb

mogelijk lS_
ldtn ls net, Vdldens mlll Vdbr de drdeb
beldndrllk dat Ze Zbekt naar dltbreldlndl
Zeker dmddt twee Vrddwen bverweden lVdn_

wat er in de groep gebeurd, op de manier
waarop er met elkaar gepraat en gewerkt
wordt. En dat is iets waar de boerinnengroep
Hengelo-Warnsveld trots op kan zijn en waar

vrouwen zien het als een probleem voor de

waga rljdggabrak jn varband met daajtlld-

veel öndërê (‘echte') groepen (bijvoorbeeld

MAS) uit de groep te stappen. Een groep

AbK‘S) jblbbnb bb kbnnbn zijn-

met een Vaste kern van tlen leden deelt
meer Zekerneld vbbr net Vdbrt_beStdbn van
de drdeb en ls toen nbd kleln dended dm

Het geringe zelfvertrouwen blijkt ook uit
het feit dat ze weinig voor zichzelf durven
vragen. De ruimte waar de groep zit, is on-

op een vertrouwde manier met elkaar om te

gbzblllg bn de bvbnb dal wb bb bbzbbk wbfbn·

dddn_
merkbaar ln de drdeb ls het bnderllnd

was het er zo koud dat we allemaal met de jas
aan hebben gezeten. Dok een kleine groep (of

vertrouwen. De vrouwen kennen elkaar goed

jnïSb bbn klblnb Qfbbbl mbb bn bn bbzblllb

en durven hun ideeën, meningen en gevoelens over een onderwerp te vertellen. Er
wordt naar elkaar geluisterd. De afspraak,

bn wbnm bij Zltbbn·
In miin bbbn is hël Vbbf ds bbbnlnnbnbbbbb
nbnbblb`wbnnSVblb bblbnbnljk bm (wbbn) kbn‘

dat er nlets wdrdt dbbrverteldl dle de
Vrbdwen met elkaar demaakt nebbenl werkt

takt te hebben met andere boerinnengroepen.
Daardoor kunnen ze nieuwe ideeën opdoen over

bbSltlet_

onderwerpen, aanpak van een avond, namen van

Obvdllend Vbnd ik dbk de kredtlvltelt ln
de drdeb: nlet ledereen kbmt db net ldee

sprekers/sters, enz. Ze horen meningen van
andere boerinnengroepen en kunnen daardoor

om je eigen man/vriend te gaan inter-

Zblf sen Sbbbjb Vbfbbf kbmbn·

viewen.
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was welkom, de enige voorwaarde was dat je

Q

Q

xy

ç

binding met de landbouw moest hebben.

§ {

In het begin waren er 12 tot 15 vrouwen.
Deze

.

vrouwen kenden elkaar al; ze gingen

wel vaker naar een AJK-avond.
AJK`VRoowENrRAAToRotP BELTRUM

Nieuwe leden komen vooral door 'mond op

HET VOORGESPREK

mond reklame'. Er wordt niet zo maar naar

Op 5 november 1985 had ik een gesprek met

uitnodiging gestuurd. Dat gebeurt alleen

agrarische vrouwen die geen lid zijn een
een agrarische vrouw uit de vrouwenpraat-

als een agrarische vrouw interesse toont.

groep Beltrum. Ze is lid vanaf de oprichting

Nieuwe leden krijgen voor de eerste verga-

en is tot 1984 bestuurslid geweest. Net als

dering een uitnodiging en een informatie-

bij de andere boerinnengroepen was het de be-

stencil. Ook worden ze meestal van te voren

doeling om met twee vrouwen te praten, maar

even opgebeld, of wordt er onder de uitno-

het bleek niet mogelijk om binnen een rede-

diging iets geschreven.

lijke termijn met de beide vrouwen die ik
benaderd had een gesprek te hebben. Prak-

Onderwverpen

mfhê °“‘”’€gt"g"” om gëspfêk Ovêfdag t"

pe vraimeapraataraep Beltrum had voor het

Qe_
plaats van IS avonds) ”@bb@" ee doorslag

seizoen 1985/1986 de volgende onderwerpen

geven om met deze agrarische vrouw te gaan

Op het programma Sraar_

pratert

-

‘
Film 'Als je

met een boer trouwt

‘

- 'lnleveren en toch rondkomen' door SEV-

Oelsleen

ster Mevrouw De Man (samen met de ABTB/
kpo)

De groep startte in mei 1982. De AJK-kring

Groenlo (de kring bevat meerdere afdelingen
waaronder de afdeling Beltrum) organiseerde

- Jaarthema NAJ•<: aearijtsahtwikkeiihg
_

- Computergebruik in de landbouw (samen met

een avond met de film 'ls de baas thuis?‘

de AJK-Beitrom)

Ook vrouwen waren voor deze avond uitgenodigd.

- invaliditeit, meer nge verder?

Een aantal VPOLlwen was aanwezig en er Ont-

- Melkkontrole en fokkerij,

stond een nogal felle diskussie. De heren
'

'

.

I

meenden dat ze ZO goed wlsten hee Vrouwen

dachten, maar dat was niet zo. Ons vielen de
_
H
leeeen Vee een aantal mennen OOK legen' I

De aanwezige vrouwen spraken af om als vrïuwen apart een avond te organiseren, met a s
doel onderwerpen meer uit te diepen dan de
mannen en ook andere onderwerpen aan te pak-

ken.

Het programma wordt vastgesteld ir Overleg
met de leden aan het begin van het seizoen.
Vast op het programma staan het bespreken van

het NAJK-jaarthema en een of twee avonden met

de AJr_B€1rrUm·
De groep vergadert van September tot juni

.
H
iedere eerste maandag van de maand. ideeen

voor onderwerpen en namen van goede sprekers

.

De groep heette eerst boerinnengroep Beltrum,
maar veranderde haar naam in AJK-Vrouwen-

praatgroep Beltrum. De reden hiervoor was
dat een deel van de vrouwen een baan buitens-

..

horen ze op andere agrarische bijeenkomsten
..
en bij bestuursvergaderingen.

Orgar1i$ari€ Er] werkwijze

neig neeft, (nee) niet en een bedrijf Weenf
en Zien geen boerin Veelf_ In nef najaar van

'ln het begin wilden we alles heel demokratisch doen. iedereen evenveel rechten en

1982 hebben de vrouwen de boerinnenkursus

pttCpte"‘ Al Spel toen de groep groter Wero·
werkte dat niet meer. Er werd meer gepraat

eeeeen_

over welke onderwerpen we zouden nemen dan

over de onderwerpen zelf. Er waren wel enkele

werving

_ _ _

In de plaatselijke krant hebben de initia_
tiefneemsters een stukje gezet: Iedereen

vrouwen die een voorstel deden om meer lijn
.

.

.

in de diskussie te brengen, maar daar werd op
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gereageerd met: 'dat moet die zeker weer zeg-

gêrrn

__

Financien
<i€ Ql^¤€D

Het tweede seizoen kwam er meer lijn in. De

DQ l<On'CVlDll'ClQ Vön

groep koos een bestuur, dat een programma

DQV jëlöf· DQ vrouwen Zijn Ciööfnlëë lid van

vggr hgt hglg ggjzggn Samênstêldê gr) ger)

de AJK-BfCl€llNQ B€liLT`UITI GN VBN de KPJ Bëlilftlm.

noignoooeiijk

Dêgröêgt f20,-

Ze ontvangen als agrarische leden Binder

reglement meekte,

De bestuursleden organiseerden ook de avonden.

Qn ROïOn<iQ·

Dat is nu veranderd. Een avond wordt nu georganiseerd door een bestuurslid en een of

Samenwerking met de AJK

twee lgeworlel legen' oe groep leef elt om ge

De AJK-vrouwenpraatgroep is een onderdeel van

petrorrerloelo van oe leoerl olj de groep te

de AJK-Beltrum. Hoewel de vrouwen uit het

vO“9mOlO'l· omdat het leerzaam le en omoat

gebied van de hele kring Groenlo komen, zijn

iedereen weer andere (nieuwe) ideeën heeft.
De vrouwen die een avond organiseren, leiden

Ze dus lid Ven de afdeling Belfrnnr
De Vrenwennreefdreen neeff een Of twee evOn_

oor de avooo‘

den samen met de AJK. Daarnaast kunnen de

llel le OOO" O”OlllOOm Om lOOO" lO klll‘ïlOl' OlO

agrarische VVOUWGN naar ae ahaere avehaeh

een avooe vooroerelgerr oe aallmelolllg ge`

van de AJK. De opkomst van agrarische vrouwen

oeort sporlt‘aao‘

op deze avonden is niet zo groot.

ln het peglo wero er van leoere avollo een

De avonden met de AJK worden door twee be-

verelae geniale dal naar alle leden wenl lee-

Staaraieaea van de Aar en twee bestuursleden

O@ZO'lOO"· No komt er voorar een aarlrollolgltlg
en na arloop een verslagje ln de plaatselljke

van de vrouwenpraatgroep voorbereid. De AJK
en de vrouwenpraatgroep blijven van elkaar

krant"
voor een aveoe wordt een Spreker lllleerlerllem

op de hoogte doordat bij de bestuursvergade-

of er wordt iets anders gebruikt zoals film,
olaserle er Spel'

_

_

Meestal wordt er lo lllelee ereeples OO"Orrt‘
Meer els er een Spreker le en het Onderwerp
ls alleen puur lllrOrmetler’ meer leeereee

wel vragen kan lleeeekell’ een gear ellee le
de erete erOep`

ring van de vrouwenpraatgroep een bestuurslid

van de Mr Zit- Dit visgelt per jaar: volgend
jaar zit een bestuurslid van de vrouwenpraat-

groep bij de bestuursvergaderingen van de AJK.
Een bestuurslid van de Vrouwenpraatgroep zit
in het AJK-bestuur van de kring Groenlo. Een

bestuurslid van de vrouwenpraatgroep gaat
naar de vergadering van de Provinciale Agra-

De Sprekler rrllet een meerle vee te veren

een llrler met rleerlo de Deelen ele ee greep

rische Kommissie (PAK), een overleg van alle

KPJ-agrarische gespreksgroepen in Gelderland.

graag behandeld wil hebben. Dat werkt meestal

goed. Een enkele keer is een spreker te langdradig of draait een lesje af. Na afloop

Kontürt met boerinnengroepen

wordt er meestal wel onderling nagepraat over

Eën DQ$illllf$ll<i van liê Vroowenoraatgroeo

wat iedereen er van vond. Daar komen soms wel

9ln9 nëlêf nêï bOQ¥^lnn@nQfO@D@nOV€fI@Q in

punten Om Om belangrijk zijn Om een vOjOen-

Vorden. 'Je hoorde daar problemen van andere

dg nVOnO een te O€nk€n_

groepen, en wat voor programma ze hadden. Je
deed er ideeen op. Er werd niet gepraat over
standpunten.' De Beltrumse groep vond dit

\
\
Aüüülüüqçmezä 4/ 4
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eq

gg?
,

overleg niet zo noodzakelijk voor zichzelf,
omdat zij goed draaide. Maar ze vond het wel

een zinvol overleg: 'Je kan andere groepen
{T

eg

helpen en ook voor ons zijn ideeën altijd
welkom. '

Nieuw voor dit jaar is dat er avonden zijn
vrouwen van ABTB-leden en voor de egra-

'

44

r_rH_

rische leden van de KPO. De avonden worden

ggorganigoçgrd door de ABTB mot modoworking

wêïl ITTOGUETI werken via Tïldllflêlljkê vertegen-

van de KPO. De Vrouwenpraatgroep zou ook mee
kunnen organiseren. Ze doet dit niet omdat

WOOr¤ïQ€r$- Of 29 m¤@t@n Zêlf naar bïJ€ën‘
KOMSYGD Qöön Wöüf alleen maan m@¤¤@n komen

ze prioriteit aan haar eigen aktiviteiten wil

(biJVOOrb@€ïd dè PAK), en Wääf Zïl met

geven_ De groep wil dit jaar naar gon avond

andere standpunten over QGH onderwerp komen

van de ABTB/KPO gaan, namelijk de avond met

én met hele andere onderwerpen.

het thema 'lnleveren en toch rondkomen'.

In de toekomst zal er voor deze vrouwen toch

knelpounten

de voet doorgaat, dan zullen deze vrouwen

_

iets moeten gebeuren. Als de groep op dezelf-

tot weer kort Zet ee greep niet Verlegen em

afhaken. De groep zal dan wel blijven bestaan,

Onderwerpen. Meer wat ne Speelt is ,nee
winden we Onderwerpen ete we nee niet gende
hebben?'. Dit heeft te maken met de verschil-

maar er zal waarschijnlijk veel verloop zijn
van vrouwen die ervaring kennis en kontakten
Op willen doen en ee twee à drie jaar aa

len die er in de groep aanwezig zijn. voor

greep weer wep1atee'

ee meeste Vreewen is ee greep een plaats Om

Voor vrouwen die aan belangenbehartiging

meer te weten te komen ever wat je Op een

willen werken, is er buiten de Vrouwenpraat-

boerenbedrijf te wachten staat en een plek

greep niet veel te winden'

om andere vrouwen in eenzelfde situatie te
'êrsn kennen'

Vrouwen die langer bij de groep zitten, hebben alle onderwerpen gehad. Een aantal haakt
dan af. Voor hen heeft de groep z'n betekenis
verlenen: ze Weten nu meer van het pedrajf’
zijn ingeburgerd geraakt en ZG kiezen weer
andere peZigpeden‘

De rest blijft zitten met de vraag: 'hoe komen we verder?' Steeds maar 'alleen het pro-

gramma afwerken' (een spreker iets over een
onderwerp laten vertellen en dat is het dan)

is weer deze Vpeuwee niet peVredagend‘ Ze
zouden wel meer willen werken aan belangenbehartiging: ep een Onderwerp dieper ingaan
en werken aan een Standpunt daapeVer‘

Een eerste probleem daarbij is dat de rest
van de groep niet zover wil gaan. Een tweede

Stnee ee greep ereter te eewereen, te er
minder vertrouwdheid in de groep dan in

net begin. eet te eek meettfjk met een
greep Ven 36, Zeker ete niet iedereen er
tedere btjeenkemet tS_
Bij sommige onderwerpen komt er niet zoveel
uit, vanwege de angst dat het verder wordt
verteld. Dit was bijvoorbeeld het geval bij

het eneerwere .wenen.’ eet ee ereee heeft
eeeereken_ In ee ereee te heeft eeeekekeh

hee je emeeet met wet je in ee ereee heert_
Zetete eeeeert wel eene in ee eeeze teeeeh

vrouwen onderling. Volgens de vrouw waar ik
een eeeerek mee hee, Zee eet eek efSehkik_
kend kunnen werken op vrouwen: 'Het lijkt
dan een groep waar 'geheime dingen' worden

ee$erekeh_
~t

probleem is dat ‘als je met een

op wil dan is de zeef zo grof'. Vrou-

`

standpuntverder

-;AJK-VROUNENPRAATGROEP
BELTRUM

DElWOND:Motivatie en Vertrouwen
Uit het voorgesprek heb ik (in overleg met de begeleidingsgroep) twee punten gehaald om in
de

groep te bespreken. Ten eerste: de verschillen in motivatie van de vrouwen uit de groep. De
betekenis van de groep is voor de vrouwen verschillend: er zijn vrouwen die zich willen orienteren en ervaringen willen uitwisselen, en er zijn vrouwen die verder willen, 'met in
het
achterhoofdiets van belangenbehartiging of zo'. Ten tweede: vertrouwelijkheid in de groep. Bij
sommige onderwerpen komt er niet zoveel uit vanwege de angst dat het wordt doorverteld.
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De avond met de AJK-Vrouwenpraatgroep Beltrum vond plaats op 18 november 1985 in Café Dute in
Beltrum.
Het programma zag er als volgt uit:
20.00-20.30 uur: Koffie, voorstellingsrondje, uitleg van het onderzoek en uitleg van de avond.
20.30-20.40 uur: Indeling in groepjes aan de hand van drie motivaties om in een boerinnengroep
te zitten.
20.40-21.30 uur: In groepjes werken aan vier vragen. Antwoorden op flappen zetten.
21.30-21.40 uur: Pauze en koffie. Flappen ophangen.
21.40-22.15 uur: Bespreken van de flappen.
22.15-22.30 uur: Evaluatie.
Het idee achter een indeling in groepjes op basis van drie motivaties is dat daardoor de verschillen in behoeften en verwachtingen die binnen de vrouwenpraatgroep aanwezig zijn duidelijker zichtbaar worden.
Op de avond waren 15 vrouwen van de Vrouwenpraatgroep aanwezig. Verder waren Joke en Maritha (begeleidingsgroep), Ans (wetenschapswinkel) en ik aanwezig.
Verloop van de avond
Na koffie, een voorstellingsrondje, uitleg van het onderzoek en van de avond kreeg iedereen een
blaadje uitgedeeld met daarop drie motivaties om in een boerinnengroep te gaan zitten:
1. Ik zit in een boerinnengroep om ervaringen van andere agrarische vrouwen te horen.

Ik wil meer

weten van het reilen en zeilen van het boerenbedrijf en de dagelijkse dingen waar je als agrarische vrouw mee te maken krijgt. Dat wil ik om beter te kunnen volgen wat er allemaal gebeurt
en om te kunnen meepraten.
2. Ik zit in een boerinnengroep om ervaringen uit te wisselen met andere agrarische vrouwen en

na te denken over mijn eigen plaats in het bedrijf. Ik vind het belangrijk te weten wat er
gebeurt op een bedrijf, omdat ik wil meepraten en meebeslissen. Ik wil nadenken over mijn situatie als agrarische vrouw om daar meer grip op te krijgen.
3. Ik zit in een boerinnengroep om samen met anderen te werken aan verbetering van de positie
van agrarische vrouwen. Ik wil praten en nadenken over mijn eigen situatie en werken aan verbetering daarin. Daarnaast vind ik het belangrijk dat boerinnen een eigen stem laten horen en gezamenlijk werken aan de verbetering van de positie van de agrarische vrouw.
Er kwamen drie groepjes: twee groepjes (A en B) voor motivatie 2 (in totaal tien vrouwen) en
één groepje (C) voor motivatie 3 (in totaal 5 vrouwen). De groepjes praatten over vier vragen.
De antwoorden kwamen op flappen te staan:

VRAAG 1: waarom heb je voor deze motivatie gekozen?
Groep C

Groep A
We voelen ons het meest aangetïok-

Gekozen voor 3.

ken tot stelling 2. we verwachten

moet mondiger worden om in allerlei

in de toekomst wel groei naar

organisaties deel te nemen.

stelling 3.

Samen sta je sterker, nu werken we

Groep B
we hebben 2 gekozen Omdat we al

wat ervaring hebben en die willgn
uitwiSS€l€n- Nr·3 Zien we meer
voor de toekomst;

zelf aktief zijn

is hierbij nOg de Vraag. Nï'l is
iêts te passief.
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De agrarische vrouw

nog te individueel.
Vrouwen hebben vaak geen agrarische

opleiding en benaderen zaken daarom
misschien anders. De positie van de
agrarische Vrouw: wat Zit daar Qi-

genlijk fout of verkeerd? Daar weten we eigenlijk niet veel van.

VRAAG 2: Als je terug denkt aan de onderwerpen die tot nu toe aan bod zijn gekomen, welke onderwerpen heb je dan gemist of zijn niet goed behandeld? waarom?
Groep A

Groep G

Onderwerp niet goed behandeld:

Niet goed behandeld zijn: homeo-

hinderwet.

pathie - te theoretisch.

Bij een onderwerp komt vaak het-

rapport - vervolgavonden ontbraken.

Boekhoud-

zelfde terug (boerinnenspel).

Gemist:

Zij die een aangedragen onderwerp

de vrouw in de landbouw bijvoor-

interessant vonden, komen op die

beeld rolverdeling, plaats van de

avond niet. Niets gemist (ieder-

vrouw in organisaties

zuivelbeleid, positie van

(is lidmaat-

een kan aan het begin van het

schap mogelijk?).

seizoen met onderwerpen komen).

goed voorbereid worden.

Dit moet dan wel

Groep B
Boekhouden is niet goed behandeld,
maar (!) dat is ook niet mogelijk

in l of 2 avonden.
%’/"/’

Meer praktische onderwerpen, ook

”//’,O@

al zijn hiervoor
kursussen.De

avonden met een spreker
zijnte

‘
passief.
-"
'Als
er een onderwerpenlijst
rond-gaat,
komt er weinig eigen
inbreng.VRAAG

3: Je hebt in de groep het onderwerp 'wonen' behandeld. Kon je daarbij voldoende ervaringen
(ook vertrouwelijke) vertellen? Heb je daar belemmeringen in ervaren? Zo ja, welke?

Groep A

Groep C

Door de grootte van de groep is

wel belemmeringen. Tot hoever kun

het vertrouwelijke karakter een

je gaan. Je moet serieus genomen

beetje zoek.

De vrees bestaat dat

het vertrouwelijke dat gezegd is

worden.

Je praat over een onder-

werp en niet over je hele familie

op straat komt. Het idee leeft

daarachter.

dat er een groep is die elkaar

je geluisterd worden.

beter kent dan anderen.

Niet iedereen is even open.

Greep B

hoeft ook niet, maar de kans moet

Je kee Veldeeede Vertellen, el

je niet ontnomen worden. Vertrou-

Zo moet er ook naar
Dat

wee het Veer de meesten mekkelij_

wen is tweerichtingsverkeer: ver-

ker em in een klein ereeeje te

trouwen geven (het niet beschamen)

eretem Er zijn wel belemmeringen.

en vertrouwen nemen (vertrouwe-

Je komt allemaal uit hetzelfde

lijk? dingen V€rt€ll€n)`

dere. Er ie kees ee Ieddelee-

Vertrouwen is vooral nodig bij
'sociale'

onderwerpen. Anders kan

je nooit goed praten over de positie van de agrarische vrouw.
Goede afspraken maken.
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VRAAG 4: wat vind je dat in de groep moet veranderen?
Te denken valt aan:
- afspraken maken over of je weg kan blijven; hoe vaak je weg kan blijven zonder dat
het storend is voor de groep.
- doorgeven als je niet komt; als je een avond niet geweest bent van te voren ‘bijpraten' met iemand die wel geweest is.
- afspraken maken over wat je doet met vertrouwelijke informatie/ervaringen.
- andere voorbereiding van een onderwerp dan tot nu toe gebeurde.
- opsplitsen in kleinere groepjes
- enz.
Groep A

Groep G

Afspraken maken is wel geprobeerd,

Tijdig afmelden. Als je zegt dat je

maar wordt niet door iedereen na-

komt, ook werkelijk aanwezig zijn.

gekomen. Geplande data worden niet

Onderwerpen beter voorbereiden,

opgeschreven.

Suggestie:

spreker, maar samen met hem/haar

Bijpraten gebeurt bijvoorbeeld op

de avond invullen.

voor aanvang van de vol-

gende bijeenkomst.

Regeltjes hel-

pen niet, maar vertrouwen is wel
belangrijk;

het heeft te maken

Eventueel onderwerpen,

die maar

een klein aantal vrouwen interesseert, verder uitwerken in een kleiner werkgroepje, dat bijvoorbeeld

met normbesef.

een avond voor de hele groep voor-

De voorbereiding van een avond

bereidt als daar interesse voor

moet niet geheel op het bestuur

is.

neerkomen, maar met medewerking

Informatie vooraf bij een thema-

van groepsleden.
‘

de avond niet overlaten aan een

uitgeven voor het hele seizoen.

straat,
‘

rooster

Stimuleert.

Opsplitsen in kleine groepjes gebeurt al:

zij die geen interesse

avond.

Eventueel huiswerk meegeven

(artikel,

interview,

voorbeelden

van situaties zoeken, enz.)

hebben in het onderwerp komen niet.
,

Groep B
Als regel stellen:
je

doorgeven als

's avonds niet komt

(ruim van

te voren).
i

Programma een paar dagen van te

ä

voren in de bus.

l

Meer opsplitsen in groepjes zodat
er meer meningen naar voren komen.

I
E
l
E

Vaak vult een spreker een te groot
deel van de avond.

Er is dan geen

tijd meer over om met elkaar na
te praten.

e

vertrouwe-lijke
maken over
Afspraken

informatie moet (als
is) overbodig
zijn.wat
hetgoed
te doen aan drempelvrees
(vrouwen
boerinnen'
bij'verkering
die pas verkering met een
boer(enzoon)
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hebben)

jy

~ä§y%

Diskussie

Na een korte pauze bespreken we de flappen. De diskussie gaat over vraag 3 en 4.
Over vraag 3:

Vertrouwelijkheid

in de groep

Vertrouwelijkheid in de groep vindt iedereen belangrijk. Dat is uit de flappen te halen. Maar

er staat ook op de flappen dat regeltjes niet helpen.
De meeste vrouwen zijn bang dat er dingen doorverteld worden. is dat ook zo?
Misschien is het maar een idee in ieders hoofd dat er geroddeld wordt, maar gebeurt het in
werkelijkheid niet. Er is gezegd: 'Je vertelt niet zoveel omdat je elkaar zo goed kent'. waarom is dat? Je zou toch juist meer moeten durven vertellen aan mensen die je goed kent?
Niet iedereen gelooft dat het maken van een afspraak over het niet doorvertellen van vertrouwelijke informatie uit de groep werkt. Je kan het ook afspreken als je in een klein groepje
over een onderwerp praat. De vrouwen vinden dat moeilijk omdat degene die het aankaart de
Zwarte Piet is: 'Vertrouw je ons niet?'
Natuurlijk hoef je niet alles te vertellen. Maar het is belangrijk om vertrouwelijkheid niet
negatief te benaderen. Dat wil zeggen niet vanuit de angst dat iemand het door zal vertellen,
" maar vanuit het gevoel dat wanneer je iets over jezelf vertelt, je ook steun van anderen kan
krijgen.

Een vrouw brengt naar voren dat soms, als je iets vertelt, er een stilte valt. Je denkt dan al
gauw dat het alleen jouw probleem is. De vrouwen zeggen dat ze niet gewend zijn op dit soort
dingen te reageren. Er is wel begrip, maar niemand zegt er iets over.
Over vraag 4:

wat kan anders

* Voorbereiden van een avond:
Een avond voorbereiden is niet gemakkelijk. Als er om ideeën gevraagd wordt, komt er niks: in
je eentje kom je niet makkelijk op iets dat je bijvoorbeeld de notaris zou willen vragen. Het
lukt wel als de hele groep vijf tot tien minuten vragen en ideeen bedenkt.
Hieruit komt het voorstel: iedere bijeenkomst van de Vrouwenpraatgroep vijf a tien minuten
te reserveren om ideeën voor de volgende avond te leveren, zodat de voorbereidingsgroep daar
niet alleen voor staat.
* Bepaalde onderwerpen in een kleiner werkgroepje uitwerken.
Reakties hierop zijn: 'Valt de groep dan niet uit elkaar?' 'wordt het niet te veel naast elkaar?' Maar ook: 'Het is niet leuk om onderwerpen voor de tweede keer te behandelen?'

'Je

wilt bepaalde onderwerpen wel eens verder uitdiepen wat in de hele groep niet gebeurt, omdat
niet iedereen dat interessant vindt. Als we de onderwerpen blijven herhalen, vallen er ook
mensen af.
Als oplossing wordt genoemd om de ene maand een avond met z'n allen te hebben en de volgende
maand een avond in kleine groepjes. Maar die moeten dan wel in hetzelfde gebouw zitten,
zodat je wel kontakt met elkaar hebt op die avond.
Evaluatie van de avond
De vrouwen vonden het een interessante avond. Er is veel naar voren gekomen. Ze vinden het belangrijk eerst te praten over de toekomst van de groep, en over de vragen: 'waar moeten we
naar toe na deze boerinnengroep?' en 'Hoe moet het met "verkering-boerinnen"?‘. De groep wil
hier een

'extra' avond voor organiseren.
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Extra avond
Deze 'extra' avond vond plaats in februari 1986. De groep heeft gepraat over nieuwe leden en
het bezwaar van herhaling van onderwerpen, over werken in aparte groepjes en over de toekomst.
Over nieuwe leden waren de meningen verdeeld: een aantal vrouwen vond het jammer dat er geen
verjonging is, een aantal vroeg zich af of de groep al niet groot genoeg is. De meeste leden
vonden het niet bezwaarlijk om af en toe een onderwerp te herhalen. Als het met een divers
_

groepje wordt voorbereid en de nieuwe ontwikkelingen er bij betrokken worden, dan is een onderwerp nooit hetzelfde.
Een onderwerp uitwerken in een apart groepje kan goed, als daarover ook weer wat in de groep
verteld wordt.
ln de toekomst wil de groep meer eigen avonden houden. Nu gaan er teveel eigen avonden op door
samen met de AJK of met de KPO/ABTB iets te doen, waarbij de opkomst laag is.
Een vraag blijft waar je heen moet als je uit de Vrouwenpraatgroep stapt.

v'
eens stil te staan bij de manier van reage-

n

1
W

”

ren op elkaar. ln een groep, waar je met el-

gig
ZZL

|mMk'Z~

kaar ervaringen wilt uitwisselen en daarvan

wilt leren, is het belangrijk dat je elkaar

‘tddid#Odüiäign_n
"“
""

KEVH.

"

ondersteunt en dat je elkaar niet afvalt.

Het komt nu voor dat iemand een vraag of

Tel ligt
,_
.
Uit de antwoorden op de vragen blijken duide-

_
_
_
i
lijk verschillen in motivatie tussen de vrou_
_

wen in de groep. De vrouwen uit groep C wil-

_

_

_

uitwisselen maar
len niet alleen ervaringen
_

` t
naa r V o TG n b Feng t en d d t d adr nlê
D robleem
_

op in wordt gegaan, maar er gezegd wordt:
_
_
_
_
4
'ik heb dat helemaal niet'. Op die manier
_

_

wordt de vraag of het probleem niet serieus

__

_
,
ook praten over de positie van de agrarische
_
vrouw en wat daarin veranderd moet of kan
_

genomen en blijft de persoon er alleen mee
_
V
zitten in plaats van geholpen te worden.

_
_
werken aan meningsvorming en belangenbehar_
tiging, en geven dat ook aan in de onderwer-

kan dat mogelijk ook meer vertrouwen en een
_
hechtere band in de groep scheppen.

pen die ze missen (zuivelbeleid. positie van

999 PfObl99m VOOF 9ë VrO¤wënDraötQrOéD is dé

de agrarische vrouw, vrouw in organisaties).

VfllOllJV9O9O9l9· VOO 99 36 l999n zijn 9V

lk denk dat het belangrijk is dat deze vrou-

99mi999l9 ZO ä Z5 aanwéZig. waarvan éen

wen daar ook iets mee gaan doen; dat ze deze
onderwerpen verder uitdiepen, zich er een

V9fl99fl· 999 $i999$ wisselende QrOëD is

mening over vormen en dat later weer in de

mO9ilijK Wëfkbööf en niët ZO lëUK vOOr dé

.
.
gioep
presenteren.

Vaslê kern. Zij zitten met steeds weer andere

worden. Ze willen meer dan de andere vrouwen

wanneer er anders op elkaar gereageerd wordt

i_

9fO9Pl9 Vän lO bijna altijd kbmt en dé rést

ngt is OOignO,ilk dat dO nOlO d,dOd dOZO Vdt-

vrouwen, die er de keer daarvoor niet waren,

schillen onderkent en toestaat. Doen alsof

W99f9OOf Z9 niët Vëfdër komen. Eén régélma-

ze er niet zijn, helpt niet. Proberen om een

ll99 OPkOmsl VOO 99 l999n lwööfblj ml$$COi9n

nrdgrgmng OO mOkOn VOO, iOdO,OOn zal altijd

enkelen, die er niet zoveel voor over hebben,

een aantal vrouwen tekort doen. Dan vindt of

Zullsn 9lV9ll9Ol is VOl99Os mll VOOV 99 lO9·

»
de ene groep het te ver gaan of de andere

komst van de groep belangrijker dan het zoe-

grggg Vindt ngt tO OOOO,ViOkkiO On OOn

ken van nieuwe leden waarover ook gesproken

nO,_

haling. Voor de Vrouwenpraatgroep kan het
ook stimulerend werken wanneer er een groep-

W9f9l·

je vrouwen is dat een onderwerp heeft uitge-

O9sllssl"9 VOO 99 9fO9P Om 999 9VO99 l9 P9-

Oeir en nger OgVindindOn On neg, mOnindlOnl

steden aan het praten over de toekomst van

E99 O9l999flJk f9s9llO9l VOO 99 9VOO9 ls 99

een de grggp prgggntOOrt_

de groep. Door alle avonden met een spreker

Het is volgens mij ook goed voor de groep

of Samen mët dé AJK heeft de groep het laat-
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Maken van een knipselkrant met de titel

'De

nieuwe boerin',
\/

Q

Q

Q

Q,

V,

Gezellige avond.
De video 'Mest in de knel' zou oorspronkelijk
niet samen met de AJK gedaan worden, maar
door de vrouwen apart. Vanwege weersomstandig-

BOERINNENGROEP TWELLO

heden kwam de video niet aan en besloot de

HET vppRGE$pREk

groep om de avond van de AJK te bezoeken. De
meeste vrouwen vonden de avond geen succes.

In oktober 1985 had ik een gesprek met twee
vrouwen van de boerinnengroep Twello.
Eenvan
nen was nat tn hët baatuun uakOZan_
»

VOOP hen was net Vêêl PG 9'€P9a9n9 99 T9
Het verhaal dat de boekhouder vertelde, ging
iedereen boven de pet. Het was veel te

'technisch'.

Ontstaan

_
De boerinnengroep Twello is ontstaan uit de
GAJK-boerinnenkursus 'Orientatie op de land-

bOuW1, De
kursus
Werd_, gêgêvên
in maar
1984,
_
_
_
_
1

De wêrvlng en 1nSChrlJV1ng llêp Vla ds AJK

(van de KPJ) en de Jong Gelre afdeling
vanTwello.
Het initiatief kwam van een vrouwelijk bestuurslid van Jong Gelre. De kursus
besloeg zes avonden die goed liepen onder

De twee vrouwen vinden ook dat ze teveel
__

_
_
_
Op Stap ZlJn_gêWQGPt` IJG wllt lets OPgan1_

eren en dan is zo iets als een excursie heel
makkelijk en gezellig.' Toch bevredigt het

niet:

'Je komt er als groep niet zoveel ver-

Orgêr1iSat1€/vvërkwitjzê

leiding van de agrarische jongerenwerkster

H9ï 99fsï9 s9lZC9n Was 9f nï9manC ln C9 9fC9D

van het GAJK. Er waren twaalf deelneemsters.
Aan het eind van de kursus besloten de deel-

Cï9 C9 19lCïnQ nam· 'H9ï Waä W91 Q9Z9lll9,
maar J9 W9fC 9f VaaK nï9ï V991 WlJZ9f ven-

neemsters om als groep verder door te gaan.

D9 evene Was el nalf Cm m9ï Dfaï9n CV9f ven

De agrarische jongerenwerkster heeft nog een

a119$ 9n nee vet-' nen n9ï 91nC ven net 99n‘

avond (in oktober 1984) met de groep gepraat

sï9 s9lZC9n heeft C9 9f99D 99Dfaaï CV9f ef Z9

ever nde Ze verder Zpuden kunnen gaan_

_

nog wel door zouden gaan. Iedereen wilde ver-

der gaan. De eerste avond van het tweede
Onderwerpen

De QFOGD heeft de VO1g€nd€ Ondêrwêrpên behand€1d:
1n hêt eerste SGiZO€n, 1984-1985:
Vidéo ,MGSt 1n de KHG11 (Samen mét de AJK/KPJ1
_
Bezoek aan de Zuivelkeuken,

GAJK-gezinsbedrijvenspel,
Bezoek aan een kaasmakerij,

seizoen is er een bestuur gekozen. Omdat er

verder niets over afgesproken werd, komt de
verantwoordelijkheid voor het organiseren van
een avond op de schouders van het bestuur (en
in eerste instantie de voorzitster) terecht.
Het bestuur wil dat veranderd zien.

F1nar1Ciën

Boekhouden door een boekhouder.

De ereeeeleden betelen I 1O,- eer leer ken-

vepr djt Setzpen, 1985-4988, Staat pp het

tributie aan de KPJ-Gelderland. Dat is (toe-

prpgrdwma;

vallig) zo gebeurd vanwege de video die ze

Vaststellen van het programma, kiezen van

sam9n naCC9n m9ï C9 ACK(KPC)·TW91I¤- Z9

net bggtuur,

staan nu allemaal bij de KPJ op de ledenlijst

Bggrjnnggspgl van het GAJK,

als agrarisch lid. ln de boerinnengroep le-

Adranujp,

vert dit problemen op. Een aantal vrouwen is

Excursie neer de vieonremek (samen met

lle ven Jene Gelre en krllet nu ineens te ne-

Jong Gelre),

ken met dubbele kontributie.

Excursie naar de DMC-mengvoederfabriek in

ln C9 ZCm9f ven 1985 Of9anïs99fC9n C9 KPC,

Deventer,

Jong Gelre en de boerinnengroep een wedstrij-
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C9nCa9· D9 W1n$1 ven C9 199s1aV9nC ven C929

voorbeeld had en het nu ineens zelf moest doen.

dee le in drieen verdeeld weerdeer de beerin-

'Die kursus was leuk, daar kwam ook veel uit.

n9n9nC9D nn 99n V91 99sD9K19 kee n9911·

Je zorgde ook wel dat je die avond vrij hield

De QY`OèD hèèlct höêT` avonden ll') hèt Cll-1bhUlS

gn OOK Oj_1*1O_'

van Jong Gelre in Twello, waar ze gratig zit-

zellig, maar je wordt er niet veel wijzer van;

19n- 29 2Cf99n 2911 VCCV K91119· KC9K 9n

het is een ongeorganiseerde bende' aldus de

drankjes.

vrouwen. Het kontrast tussen de kursus en hun

C

Nu jg hgt, jp dg OrOgp

'rguzg dg-

eigen avonden is voor de groep duidelijk zichtbaar. Dat werkt niet inspirerend en het ver-

$aln9nW9fK1n9 nl91 C9 ACK

Mat da Adk_kPd naatt da aaantnnananaaa da
avand avan da maatavanaanattan aanad_ Mat
dana Gatna kan da aaantnnananaaa maa aa aX_
aunata naan aan kaaaaaandanta, maan daan
waren ze net zelf naar toe geweest. Dit jaar
daan Za mat dana Gêlrê aa axaunata naan da
vtaantaantak_

De kontakten tussen de kPJ en Jong Gelre en
de boerinnengroep gaan via de voorzitster en
de Sgkrêtarêssê wtana mannen in net Adk-kpd-

bestuur zitten en via een 'gewoon' lid wiens

groot het zelfvertrouwen van de groep niet.
Het tweede punt is dat de leden zich niet echt
verantwoordelijk voelen voor het reilen en
zeilen van de groep. De twee vrouwen waarmee
ik $Pk9k» veren not net m1C eene det ie niet
iets van een groep kan verwachten zonder er
verder iets voor te doen. Ze hadden het op

Ze‘n manion nee nooit o9kokon‘
Ef is nn W91 99n b9$1nnr 99k9Z9n» maar 9k is
niet over de verantwoordelijkheden van het

n9s1UUf 9n ven C9 `99W9n9` 19C9n 99$n’ok9n·

man in het Jong Gelre bestuur zit.

•
met andere boerinnengroepen
kontakten:\.
aäïèë
-®·\1{'(t,a‘a..
Tot voor dit onderzoek waren er geen kontakaa dán
ten met andere boerinnengroepen.mt

1t"-§-

knelpuntenIn
de groep spelen twee knelpunten. Het
eerste punt is dat de groep de kursus als

BOERINNENGROEP TWELLO
DE/WOND:Organiseren en

leiden van een avond

Uit het gesprek met de twee vrouwen van de boerinnengroep Twello kwamen twee duidelijke punten
naar voren die op de avond besproken zouden kunnen worden. Ten eerste: de leden voelen zich
niet echt verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de groep, maar het bestuur heeft geen
zin alles te organiseren. Ten tweede: de groep heeft weinig ervaring met het organiseren en
leiden van een avond.
De avond vond plaats op 9 december 1985 in Twello. Voor deze avond hadden we het volgende
programma gemaakt:
20.00-20.30 uur: koffie, voorstellingsrondje, uitleg van het onderzoek en uitleg van de avond.
20.30-21.00 uur: Opdelen in groepjes. leder groepje werkt aan een opdracht.
21.00-21.30 uur: leder groepje bespreekt hoe zij het antwoord op de opdracht aan de rest van
de groep gaat presenteren.

21.30-22.00 uur: leder groepje presenteert haar antwoord.
22.00-22.30 uur: Bespreken van de opdrachten en de presentaties. Evaluatie van de avond.
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Op de avond waren twaalf leden van de groep aanwezig. Verder waren aanwezig Carla (begeleidingsgroeD), Ans (wetenschapswinkel) en ik.

Verloop van de avond
Na de zelfgezette koffie met koek, het voorstellen en de uitleg van het onderzoek en de avond
werd de groep in vier groepjes verdeeld. Deze groepjes werkten ieder aan een opdracht. (Bij
het maken van deze opdrachten heb ik gebruik gemaakt van de ideeën die op de avond bij de boerinnengroep Hengelo-Warnsveld naar voren kwamen.)
Er werd druk gepraat en tussendoor kwam er nog een keer koffie. De presentatie van de opdrachten
en de antwoorden ging als volgt:
Een groepje las zowel de opdracht als hun antwoord voor. De overige drie groepjes hadden hun antwoord op een flap geschreven en gaven daar toelichting bij. Een van de drie groepjes had ook de
opdracht (samengevat) op de flap gezet. De andere twee lazen de opdracht voor.
GROEP 1
.Opdracht:
Jullie zijn het net gekozen bestuur van de boerinnengroep Twello. Voor het komende seizoen staan
de volgende onderwerpen op het programma:
O een avond praten over "kombineren van 'voor' en 'achter'",
O een excursie naar de Viconfabriek (samen met de AJk-Jong Gelre),
O een avond ter voorbereiding op de excursie naar de Viconfabriek,

(hiervoor heb je een tip: in

de Landbode nr.41 stond een artikel over 'De boer wikt, de boerin beschikt', een onderzoek in
opdracht van de Vicon),
O een avond over 'kinderopvang - vrouwenwerk?',
O een excursie naar de DMC-mengvoederfabriek in Deventer,

O evaluatie van het seizoen.
Jullie vinden dat iedereen verantwoordelijk is voor het goed funktioneren van de groep. Het
voorbereiden van een avond over een bepaald onderwerp of een excursie is geen taak van het bestuur alleen, maar van iedereen. Daarom willen jullie als bestuur bij ieder onderwerp twee
vrouwen hebben die de avond (of excursie) voorbereiden en ook leiden.

Bedenk hoe je dit gaat doen.
Antwoord:

* Bestuurslid met aangewezen lid verzorgt de avond.
* Informatie verzamelen (via folders, informatieboekje).
Persoon benaderen, vertellen wat voor groep hij/zij kan verwachten.
Nadenken over hoe het onderwerp uitgewerkt moet worden (vragen of opdrachten
maken).
* Werken in groepjes is voor ons belangrijk.
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GROEP 2
Opdracht:
Jullie hebben aangeboden om een avond te verzorgen over het onderwerp 'kombineren van 'voor' en
'achter'.' Dit onderwerp is veel te 'groot' voor een avond en jullie hebben er één aspekt uitgehaald namelijk de "werkverhoudingen tussen 'voor' en 'achter'".
Op de vorige avond hebben jullie tien minuten tijd gevraagd en met z'n allen gepraat over: 'waar
.

denk je aan bij werkverhoudingen tussen 'voor' en 'achter'?'
Punten die toen naar voren kwamen, waren:
O 'voor' kan blijven liggen, 'achter' niet,
O als boerin ben je altijd inzetbaar, je moet er altijd zijn,
O huishoudelijk werk wordt ondergewaardeerd,

O afspraken maken met het eten,
O hoe los je het probleem van wachten op?
Maak een programma voor de avond over “werkverhoudingen tussen 'voor' en 'achter'“.
Antwoord:

Een programma voor het onderwerp:

'Kan 'voor' blijven liggen en 'achter'

niet?'

8.00: Aankomst met koffie.
8.15:

Inleiding (wat hebben we voorbereid en waarom)

(één persoon doet

verslag).
8.30: Video over onze bedrijven.
8.55:

Drie groepjes maken, bij elke situatie één.

Elk groepje maakt een dis-

kussievraag.
9.15:

4

Diskussie en tussendoor koffie.

10.00: Samenvatten en konklusie.
Eventueel diskussiepunten/onderwerpen opschrijven voor de toekomst.
10.30:

Sluiting.

Deze groep zou het leuk vinden zelf een video te maken over hun werk op hun eigen bedrijf.
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GROEP 3
Opdracht:
Jullie hebben aangeboden om een avond over "werkverhoudingen tussen 'voor' en ‘achter'" voor te
bereiden en te leiden. Jullie zijn daarvoor een middag bij elkaar gaan zitten. Eerst hebben jullie
allerlei punten genoemd die in je gedachten opkwamen bij dit onderwerp. Op basis daarvan hebben
jullie het volgende programma voor de avond gemaakt:
O inleiding: hoe komen we aan dit onderwerp?

hoe willen we het vanavond behandelen?
O Praten in groepjes aan de hand van vragen.
O Problemen die naar voren komen gezamenlijk bespreken en proberen op te lossen.
O Gezamenlijk een vragenlijst maken voor een interview met vriend/man (over de problemen die er
uit zijn gekomen).

De uitgeschreven interviews kunnen de volgende avond besproken worden.
Voor jullie is alles over de inhoud van de avond nu wel duidelijk. wat jullie nu nog moeten bespreken, is het organisatorische gedeelte.
Bedenk hoe je de avond gaat leiden: wat heb je nodig, waar moet je allemaal aan denken?
Tips: - wie doet wat?
- uitnodigingen
- tijdsduur

- gasten of niet?

- materialen

- verslag

Antwoord:

Inleiding door Marry (ongeveer tien minuten).
De opdracht is een avond over werkverhoudingen tussen
Korte videofilm van ongeveer twingtig minuten.

'voor' en

'achter'.

Draait Arna.

Daarna verdelen we de groep in drie of vier groepjes. In deze groepjes
diskussieren (ongeveer een half uur) over de film aan de hand van vragen
of opdrachten. Er zijn twee verschillende opdrachten.

Pauze met koffie.
·

Na de pauze worden de opdrachten verwisseld.

De diskussie leiden we met z'n drieën.
Napraten met de hele groep.
Bespreken wat we de volgende keer doen.
Benodigdheden: video,

flappen,

stiften.

De sekretaresse verstuurt de uitnodigingen door middel van briefkaarten.
We nodigen geen 'gasten' uit.
Truus maakt verslag. We sturen het naar de

'Voorster Vrienden'

(plaatselijk
en één naar de sekretaresse. Op de volgende avond wordt het voorgelezen door degene die dan de avond leidt.

krantje)

De groep ging er van uit dat er een video over dit onderwerp zou zijn, wat helaas niet het
geval is.
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GROEP 4
Opdracht:
Jullie zijn de groep die de avond over "werkverhoudingen tussen 'voor' en 'achter'" voorbereiden
en ook leiden.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:
Eerste deel: Inleiding: hoe komen we aan dit onderwerp?
hoe willen we het vanavond behandelen?

E

Praten in groepjes aan de hand van opgestelde vragen. (De antwoorden worden op
flappen geschreven.)
korte Pauze.

Tweede deel: Bespreken van de flappen. Problemen die naar voren komen gezamenlijk bespreken en
proberen op te lossen.
Evaluatie.

Dat een avond een goed einde heeft, vinden jullie belangrijk. Anders blijft het bij ervaringen
uitwisselen. Jullie hebben hiervoor dan ook ruim tijd uitgetrokken (vanaf de pauze).

Nu is het inmiddels pauze en het resultaat van de groepjes staat inmiddels op flappen:
'Voor';
O Je moet er altijd zijn, een boerin is altijd inzetbaar.
Q

'Voor' kan altijd blijven liggen,

'achter' niet.

O Je werk is versnipperd.

O Je kan moeilijk iets van te voren plannen, er kan altijd iets tussen komen.
O Je hebt nooit een tijdstip dat echt helemaal voor jezelf is.

O Hoe los je het probleem van wachten op?
O Kun je afspraken maken over het eten?
'Achter':

O Je kunt je niet zo goed verdiepen in het werk achter als je man. Hij is volledig achter, jij
niet.
O Het werk achter is afwisselend.

A Het is gezellig om samen met je man te werken.
werk uit hoe je het tweede deel van de avond gaat aanpakken:
wat doe je met alle opmerkingen en ervaringen die op de flappen staan?
O Zijn er punten bij waar een volgende avond over doorgepraat moet/kan worden?
G Zijn er dingen bij die je in je thuissituatie wil/kan veranderen?
G welke konklusies kunnen er getrokken worden?

O kan/moet er een standpunt worden ingenomen?
Hoe wil je de avond evalueren?

Antwoord:

Bespreken van de flappen in groepsverband.

Bij onduidelijkheden:

aan de be-

treffende persoon vragen wat ermee bedoeld wordt.
Bespreken van vragen die op de flappen staan en het zoeken naar oplossingen.
Van anderen horen hoe die het doen.
Op de flap over
is.

'achter'

staan veel minder opmerkingen. Vragen waarom dat zo

Bijvoorbeeld geen tijd genoeg? Moeten we hier volgende keer tijd aan be-

steden?
Formuleren van slotkonklusie.
Evaluatie: was de opzet van de avond goed?
wat vond 'e van het onderwerp?
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Evaluatie
De vrouwen hebben het wel een zinvolle avond gevonden. in het vervolg willen ze steeds iemand
aanwijzen die helpt met het voorbereiden van een avond. ln vrijwillige aanmelding hebben ze
geen vertrouwen.
Praten in kleine groepjes, zoals op deze avond, vinden ze erg belangrijk. Daar komt meer uit.
iedereen moet wel komen, anders funktioneert de groep niet.
De vrouwen vinden dat het moeilijk is om na een kursus als groep het zelf over te nemen:

'Je kunt

niet alles verwachten na een jaar.'
De vrouwen uit groep 4 vonden hun opdracht erg moeilijk.
Suggesties

Goede leiding in de groep is belangrijk.
Ook goede leiding op een avond. wees niet te bang om het woord te nemen wanneer jij een
avond moet leiden. De anderen vinden dat niet raar; ze verwachten juist dat jij dat doet.

Het hoeft ook niet perfekt te gaan; iedereen in de groep moet het nog leren.
Een avond goed voorbereiden is belangrijk. Daar zit wel veel werk in (voor twee a drie
vrouwen), maar het levert (voor de hele groep) wel veel op.
Vragen of opdrachten van tevoren op papier (of op flap of bord) zetten, werkt beter.

Voor ideeën en steun hierbij kun je bij een andere boerinnengroep aankloppen.
Boerinnen zijn ook deskundig: als er in een boerinnengroep al eens gepraat is over
een onderwerp dan zijn er vaak wel enkele vrouwen die daar iets over kunnen en durven
vertellen aan andere boerinnen.
konklusies trekken na afloop van een diskussie (zie opdracht 4)

is moeilijk maar wel

heel belangrijk. Het zet op een rijtje waar je het de avond over hebt gehad, wat de
mening(en) daarover is (zijn) en eventueel wat er verder mee gaat gebeuren. Je komt een

stapje verder dan alleen elkaar dingen te vertellen.
Ook als er een spreker/ster is geweest is het belangrijk om de avond af te ronden:
samenvatten wat er gezegd is en vragen wat iedereen er van vond, of er van geleerd heeft.
Je hoeft een avond niet helemaal uit handen te geven aan een spreker/ster. Je bepaalt zelf
of er een inleiding wordt gehouden, of er een pauze is en of je in groepjes wilt praten.
De meeste sprekers/sters zullen daar ook niet raar van opkijken. De groep nodigt immers
een spreker/ster uit en niet andersom!

TOY 5iOi

werkt meer negatief ('toen ging het veel

De boerinnengroep Twello heeft de boerinnen-

beter') dan PO$iïiOf ('Oiï kOnnOn WO Of van

kursus als voorbeeld en moet het nu ineens

iOfOn')-

zelf doen. Een beroepskracht die een kursus

De OTOOP ZOO WO1 Wni mOOf v@rtr¤¤w@¤ in

gêêftz heeft ervaring in het Opzetten van
Qên lêukê en leerzame avOnO_ De vrOnnen uit

eigen kunnen mogen hebben. wat meer enthousiasme werkt stimulerend waardoor iedereen

de groep hebben dat niet. Ze weten niet hoe-

de VOi9OnOO keer WOOV Zin nOOfï Om ïO

veel tijd en energie het kost (ook voor een

kOmOn-

beroepskracht) om een goede avond op te zet-

ten. Een beroepskracht is ook bedreven
inhet

leiden van een avond, iets waar de
vrou-wen
ook weinig ervaring mee
hebben.Het
kontrast tussen een eigen avond en een

kursusavond is duidelijk zichtbaar. pit
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bezoek geweest met de enquete.

Onderwerpen

De boerinnengroep heeft per seizoen vier
eigen avonden en acht avonden met de AJK.
BOERINNENGROEP OE LIEMERS

De onderwerpen die ze tot nu toe behandeld

HET VOORGESPREK

hebben, zijn:

Eerste seizoen:
In De Liemers heb ik gesproken met drie vrou-

Kenni$meKinQ» die$OfiO 'niï Je het OQföfi$On

wen die in de Commissie (een soort bestuur)

JOnQOfOnWOnK leert kennen', fO$OiiOtOn Van

van de boerinnengroep zitten.

de enquete.
Film 'Als je met een boer trouwt‘.
Veeverloskunde; bezoek van een veearts.

Ontstaan
De boerinnengroep De Liemers kwam in januari
1985 voor het eerst bij elkaar. Het initiatief kwam vanuit het bestuur van de AJK-De
Liemers. Daarbij speelde mee dat er een vrouw

Twêêuê Suizuêwi
Bezoek aan Zuivêikëuwêw in Arnhem'
wuuwSp€i’
Buêkuuuuêwi uêzuêk van uuêkwuuuêr 'vooruêrêiuiwg Op Auw_a'Owui'

in het bestuur was gekomen.

De reden en een ereee ee ie Zetten wee: Veer
vrouwen de drempel naar het AJK te verlagen.

Samenwerkingsvormen in de landbouw: bezoek
van SEV-er`

De Opkgmgt van vrguwgn gp Ar]K-5vOnçjgn weg

Over de onderwerpen Gn GQ Tnäïêfldlên net

laag en afhankelijk van het onderwerp:

volgende:

bij bedrijfstechnische onderwerpen kwamen

De dieëenie over het edneniëen Jongerenwerk

weinig vrouwen. pat ging elkaar versterken:
'Je denkt er komt teen niemand, dan ga ik

vonden de vrouwen verouderd. Ook de filn
‘/ne
ie met een boer trouwt vonden ze niet

ngk maar nj€t'_

aansluiten bij de situatie van jonge agra-

Het AJK-bestuur, waarin inmiddels nog een

riSCne vrouwen.

gigrarjgçhg vrgijw weg ggkgmgni

DQ avond OV@Y` veeverloskunde WBS GGD QFOOY

vgrmdg Qgn

Commissie van vier agrarische vrouwen en en-

succes. Veel vrouwen wilden deerdver wel

kele AJK-bestuursleden, waaronder de twee

een kursus Qeen Velden- Meer voor nei deen-

vrgijwgjjjkg b@gtijUr5]@d(gn_

ODVOlQ€flG S€lZO€l’l kon QV QGGTT I<UY`SllS VOOY`

Deze Commissie begon met het opzetten van de

Jonoe eQfeVi$Cne vrouwen QeOfQeni$Oefd Wen-

boerinnengroep. Na een seizoen zijn de mannen

den. De kursus komt nd net komend seizoen

uit de Commissie gegaan en bestond de Commis-

(1986-1987)-

gig uit Zeg vrgnWgn_

Het woonspel is een diskussiespel over wonen

dat is gemaakt door de AJK-De Liemers en
W€fVlllQ
De Commissie heeft een enquête gemaakt waarin

onder andere werd gevraagd naar leeftijd, be-

erekkenneie eii de ieneeeewi iniereeee in
een boerinnengroep en welke onderwerpen daar

een een meeien kemeni
Namen van mogelijk geïnteresseerde vrouwen
neeiee ze Ven de ereeeniieiiiei Ven de Aar.
Iedereen die maar ooit eenmaal een AJK-akti-

een medewerkster van de volkshogeschool Ons
Erf' Het Spëi is Zuwêi iw de Auw ais iw ug

boerinnengroep

Q€SDQ€iu`

De vrouwen uit de Commissie wilden ook ontSpanning iw wei programma

Daarom

zijn ze naar de Zuivelkeuken geweest.
O"df”"f'"i’O" Oi" O 9f"°€O· inf
"'i
"°"'f"'
de enquête. Voor informatie houden ze ogen
en Owen Opêni Ze kunnen hiervoor Ook aiiiiu

viteit bezocht heeft, staat daar op.
Enverder
'keken ze om zich heen' naar potentiele leden. Op deze manier kwamen ze op
t A5 namen. Bij al deze vrouwen zijn ze op
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uwgaiiisaiiu Qii werkwijze
Een avond wordt voorbereid door twee tot

drie vrouwen van de Commissie. Deze leiden

De Commissieleden vinden het belangrijk dat

ook de avond, zitten voor en maken notulen.

een avond van de boerinnengroep gezellig is

De Commissie wil dit voorlopig zelf in han-

en dat je er tevens wat leert. Ze hebben ge-

den houden, hoewel er aanbiedingen zijn van

merkt dat de agrarische vrouwen ook persoon-

'gewone' leden om een avond mee te organi-

lijke dingen willen vertellen. Onderwerpen

seren. De Commissie wil dat omdat de groep

zoals het woonspel of de film 'Als je met

nog zo jong is en de Commissie zelf ook nog

een boer trouwt' lenen zich daar goed voor.

alles moet leren. ln de toekomst willen ze

Er wordt goed naar elkaar geluisterd in de

wel 'gewone' leden inschakelen bij de voor-

groep. De Commissie vindt dat belangrijk en
heeft in het begin aan iedereen duidelijk

bereiding van een avond.

Een avond duurt tot ï_10.00 uur. Halverwege
is er een pauze. Na afloop is er tijd om na
te praten. De meeste vrouwen blijven dan

gemaakt waarom dat oudio is'
4

te

FioO"Ci@o

nog wel even. Als de avonden langer zouden

De vrouwen betalen evenveel kontributie

duren, zou iedereen meteen na afloop naar
huis gaan. De meeste jonge agrarische vrou-

als de AJk-leden, namelijk f 20,- per jaar.
Daarvoor hebben ze dan vier eigen avonden en

wen hebben een baan en moeten vroeg op.

acht AJk-avonden. Tevens ontvangen ze Binder

De Commissieleden beginnen ruim van te voren

en kotonde-

(twee tot drie maanden) met het organiseren
van een avond. wanneer er een spreker komt,

Senenwerkine net de AOK

OOO wordt Oaöfmêo eerst uitgebreid gopfaöt
(soms een hele avond) over wat voor groep het

De meeste vrouwen van de boerinnengroep gaan
naar Oe aent avOnOen van de AOK_

is oo wat de gpoop Wil woto"·

ln het AJk-bestuur zitten twee vrouwen die ook

Een Spreker poogt ooo

VOO ï.45

'o'€'g'og
m'oUtOo‘ DOOVOO ls Of tlig
voor VpOgoo= ole

seds ddsisid wenden dd diskussie ul kisine

_

in de Commissie zitten. Zowel in het bestuur

als in de Commissie worden elkaars aktivi-

teiten ndsnraken. ln net AJk-bestuur is naar

groOpO€s‘ Er wordt VOO' lo kloloo groopios
'V'Or O Vlif Vrouwen) gêwêrkti IOO komt

organisatorische ervaring dan in de Commissie. De Commissie kan altijd aankloppen bij

elkaar meer tegen, je ontdekt dat je niet
alleen staat'. En iedereen krijgt meer kans,

het pgstgppvggp ppip pp Ogt ggpigO_
Ep Wppat gp AaK_gvppggg apk vaak in gppgp_

ook de wat stillere vrouwen. ln de kleine
groêpios wordt mOOstO' ooo VooVstO"'ogs'

jas ggppggti gi zijn agzg wat gpgtgr ipgmg_
lijk tien personen) dan in de boerinnengroep.
_ig_

rondje gehouden. Omdat de groep zo jong is,

OEï"

kennen de vrouwen elkaar nog niet allemaal.
__
Soms zijn er al van tevoren vragen gemaakt,

_

wmmm
_-•.á ig§\ï
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enz

die in de groepjes besproken worden. Die

"""

punten die plenair aan de orde (zullen) koilllllläg,men,
wi

of de vragen die het groepje wil stel-

Deleden vmlde Cmmnssieimbbmionderhng
‘
" .
`
gêpmai °'f’ h ta" k ` OO" "'S k "$$'OO'"°Oi°iO
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Ze proberen iedereen aan het woord te laten
komen, bijvoorbeeld door ook de wat stillere

vrouwen te vragen om een reaktie. Ze proberen
afdwalen te voorkomen, op een flexibele ma_
_
uuiwêg af te kippen' ZG
proberen er op te letten dat niet iedereen
A

têgên nen Quit Zitten praiGo’ maar uit er
aan elkaar verteld wordt.

iH

ej

len, worden genotuleerd.

kontakten met andere boerinnengroepen
.
.
.
.
Een lid
van de COl'llTTllSSl€
is
een keer OD te..

i

zoek geweest bij de Vrouwenpraatgroep Beltrum.
.
.

Ze was uitgenodigd om te vertellen over hoe
_
.
..
zij het had ervaren om als jonge vrouw op
.
een boerenbedrijf te gaan wonen.

Met andere boerinnengroepen is geen officieel
.
..
T
kontakt. De drie vrouwen zijn wel geinteres-

seerd in het funktioneren van andere boerin.
,
.
nengroepen. Je weet niet hoe het is over

»
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twee jaar, of het dan nog goed loopt. Het is

toekomst wel denken te kunnen. Het moet dan

goed om dat eens van andere groepen te horen.'

wel over een sociaal-ekonomisch onderwerp
zijn.

Plannen voor de toekomst
Het is niet de bedoeling dat de boerinnen-

Knêiiiuoiêo

groep apart gaat funktioneren, maar dat ze

Op dit moment draait de groep goed en is er

uiteindelrjk opgaat in de AJk. Maar alle

geen sprake van knelpunten. Natuurlijk zijn

jonge agrarische vrouwen zijn erg enthousiast

er altijd dingen die (nog) niet zo goed gaan,

over hun eigen avonden in de boerinnengroep.

maar de vrouwen hebben niet het gevoel dat
_
ze vast zitten.
_p
Om
g?ïg- ,
w

Het lijkt de Commissie leuk als in de toekomst ook 'gewone' leden gaan meedoen met de

voorbereiding van de avonden.

,_,,'i%«‘f’,ii P
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w w "‘ kvw.
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U l ,_
Ook heeft de Commissie gepraat over het idee
I
i|
l··-»·-‘E·è‘§Fà'u'groep
om
als Commissie een avond voor de boerinnenen de AJk te organiseren. Dat is voor

hen een stapje verder, en iets dat ze in de

ë·!ii"""|1
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BOERINNENGROEP DE LIEMERS
DE AWWD:'Samenwerkingsvormen

1',

in de landbouw'

Bij de boerinnengroep De Liemers zijn

Marrie en Hanny (begeleidingsgroep) en ik op bezoek

geweest op 28 januari 1986. De groep had toen een avond over 'Samenwerkingsvormen in de landbouw'.
De groep had geen duidelijke knelpunten waar ze over wilden praten en het leek ons een goed idee
'gewoon een avond toe te kijken' bij een boerinnengroep.

om eens

Voorbereiding
Het onderwerp voor de avond was 'Samenwerkingsvormen in de landbouw' waarbij de nadruk zou liggen
op de maatschap. Twee vrouwen van de Commissie hadden de avond voorbereid. Ze hadden een SEV-er

van de ABTB gevraagd een inleiding te houden. Met de SEV-er hadden ze van tevoren een avond gepraat over wat voor groep het is en welke vragen ze hebben.

Verloop

van

de

avond

De avond werd gehouden in Hotel De Liemers te Didam. Bij aankomst bleek men in het hotel van niets
te weten; er was sinds kort een nieuwe eigenaar en de oude eigenaar had een rommeltje achter gelaten. Gelukkig was er nog een ruimte voor de groep.
Een van de vrouwen die deze avond had voorbereid, opende de avond: ze heette iedereen en speciaal
de spreker welkom en gaf een korte uitleg van de avond. De SEV-er zou eerst een inleiding houden
tot ongeveer negen uur. Vervolgens ZOLJ

er in kleine groepjes een kwartiertje gepraat gaan worden

over de inleiding en over een folder die iedereen zou krijgen. in de groepjes konden vragen bedacht worden.

De laatste drie kwartier zou voor het bespreken van vragen zijn. En iedereen werd

verzocht om na afloop even te blijven om een korte enquête in te vullen.
De avond verliep niet zoals gepland was. De inleiding duurde tot kwart over negen en werd toen
onderbroken omdat de SEV-er aan de telefoon werd geroepen. Na het telefoontje besprak de groep
wat ze verder wilde doen; even in groepjes gaan zitten of de SEV-er (die nog niet klaar was met
z'n inleiding) door laten vertellen of tussendoor vragen stellen. Ze besloten tot het laatste.
in zijn inleiding vertelde de SEV-er heel kort iets over de verschillende vormen van samenwerking
die er zijn in de landbouw en vervolgens ging hij verder met de maatschap tussen vader en zoon.
Allerlei aspekten van de maatschap voor de ouders, de zoon en de andere kinderen kwamen aan bod.
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De SEV-er vertelde weinig over wat er voor de partner van 'de zoon' (namelijk een jonge agrarische vrouw) van belang is in een maatschap; wat moet of kan zij regelen in een maatschap?
Via vragen kwam hier wel het een en ander over naar voren.
Om tien uur werd de avond afgesloten.
Omdat het de laatste avond van het seizoen was, had de Commissie een korte enquête gemaakt, waarin ze vroeg wat de leden van de avonden van het afgelopen seizoen vonden en welke onderwerpen
de vrouwen het komende seizoen zouden willen bespreken. De meeste vrouwen bleven nog even om de
enquête in te vullen en om even na te praten.

Evaluatie
Met enkele vrouwen van de Commissie hebben we even nagepraat. De vrouwen vonden het jammer dat de
inleiding zoveel langer duurde dan van tevoren door de spreker was gezegd. Maar ze wilden de
spreker ook niet zomaar afkappen. Nu was er geen tijd genoeg om alles even in kleine groepjes te
bespreken. Hoewel de mogelnkheid om vragen te stellen aanwezig was, maakte niet iedereen daar gebruik van. De vragen kwamen van de vrouwen die er al wat meer van af wisten. wanneer er in groep-jes wordt gepraat, komen er meer en verschillende soorten vragen. De volgende keer willen ze toch
beter op de tijd letten en iets zeggen als 'zoudt u de inleiding af kunnen ronden'.
Hoewel er heel veel zinvolle informatie is gegeven, vonden de vrouwen dat de informatie misschien
wat beter aan had kunnen sluiten bij de situatie van jonge agrarische vrouwen. Er werd nu vooral
over de ouders en de opvolger gepraat. Het is moeilijk om informatie te vinden over de belangen
van jonge agrarische vrouwen in een maatschap.

Tot slot

_
.
dit onderwerp, komen er ook heel verschillen-

Naar mijn mening kwam er op de avond teveel

de vragen naar boven op een avond. Het lijkt

specialistische informatie naar voren die

mij zinvol om na een eerste kennismaking

op een vrij afstandelijke manier verteld

een aantal aspekten eruit te halen die je

werd. De informatie sloot niet goed aan

als groep later verder wilt uitdiepen.

bij de situatie van de groep waarvoor het

Het is belangrijk om een gerichte vraag

bedoeld was. Ook in de folder staat niet

of opdracht aan een spreker te geven.

wat jonge agrarische vrouwen (wier partners

Dit geldt met name wanneer je informatie

in een maatschap zitten of gaan zitten)

wil over de positie van jonge agrarische

in een maatschap moeten of kunnen regelen.

vrouwen bij het betreffende onderwerp.

Het lijkt mij zinvol wanneer hierover een
folder gemaakt zou worden.
'Samenwerkingsvormen in de landbouw' is
wel een heel breed onderwerp. ln een avond
kan je nooit alles behandelen. Gezien de
_rr

verschillen in kennis tussen de vrouwen over
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4°3° ANDERE BOERINNENGROEPEN

Dezesinüjaüeümamtmstmmmndeeawte

_

Behalve aa Vlan baêrinnêngnaapan aaa in aa
Vorige paragraaf besproken ZiJn’ zijn ar
la Galaarlana nog aan aantal Janna Daarin-

nengroepen (geweest). In deze Dörö9Vääf
volgt een korte beschrijving van deze

avond georganiseerd. De tweede avond is

voorbereid door enkele van deze zes en enkele 'nieuwe' vrouwen. De zes initiatiefneemsters blijven de uitnodigingen verzorgen en

bjjjvgn dg kontaktpersoon voor hun gebied-

groepen.RUURLODe

boerinnengroep Ruurlo is ontstaan in
1984. Een jonge agrarische vrouw,
na-jaar
'

ex-bestuurslid
van Jong Gelre heeft de groep
opgezet, omdat 'er hier niets te doen is
voor jonge agrarische vrouwen'. Ze heeft

êêïaïn ïïngïaïï
vragen, door namen uit het telefoonboek

tn nnlnn nn tn nnllnn nn nnnn nnn Snnnjn
.

.
. . .
in
de krant te zetten. De initiatiefneemster
organiseert de bijeenkomsten. informatie
haalt ze bij het sekretariaat van Jong Gelre

Of bij de agrarisch
JOHQ Gelre/Gaan`

j°"a€”€””€”kSta”
_

van

_

De groep heeft het vorig seizoen (1984-1985)

Zèï Sïïaïlaïïïllïdïïïpnïïvaïïïïïïïïïïïn
.

..

Dit seizoen (1985-1986) start de groep op-

ninnn mnt nn film lhln Jn mnt nnn hnnn
nnnnwtln
OUDE 1JSSELnBhEnDENBROEK
De boerinnengroep in het gebied Dude ldssel-

OrOOOOnnrOOk is Ontstaan in Januari 19OO·
Zes jonge agrarische vrouwen die verspreid

De groep is ontstaan in 1985 naar aanleiding
van het Projekt Agrarische JOag@TGa wast

Veluwe waarbij agrarische jongeren geïnterviewd werden over hun leef- en werksituatie.

Dn nnnnn in bij n1nnnn nnnnnnnn nnnn nn
mnnnnn nin nnn n1n nnnjnnt nnnnnnn nn n1n
nnt nnnntn nn1Znnn (1985-19861 nn nnnnn nnn
begeleid hebben. De groep telt ongeveer 22
leden die regelmatig komen. De gemiddelde

nnnnmnn in 12 n 13 Vnnnnnnn

ga bïëniimêp Edêflêênhtgêfg mi jfiêes
oms en en een excursie e a .

e eers e

avond was voor kennismakïng, de laatste avond
1
werd onder meer gepraat over de eigen
struktuur. Verder kwamen aan bod een diaserie

over een dag van twee boerinnen, ziektebe-

strijding en beeldvorming over de boerin.
De excursie was naar het bedrijf van een van

de lGd€n_

Een avond wordt voorbereid door twee mensen
van het projekt Gn Gnkêlê Vrouwen uit de

over het gebied wonen, organiseerden de
eerste bijeenkomst.

aan

EDERVEEN

..

naa haa ganzênbondspnliovar gêzlnsbêdrlavênr

unit
Univ:

in klêinê QVOQDJGS

gQ_

W€,kt_

De zes vrouwen hebben in hun buurt alle
agrarische vrouwen die ze kenden een brief
gestuurd en die persoonlijk weer opgehaald.
Dit idee kregen ze van De Liemers. De op-

komst nn nnnstn nvnnn wnn nnnntn nnmnlijh
45 vrouwen. De avond werd gevuld met kennismaking en het draaien van de OAJK-diaserie

Iznl ik Qnnn?, din gaat Oven Jnnnn nnnnnisnhn
vrouwen in een boerinnengroep of een AJK.

Dn twnndn nvnnd in nr nnnnnnt Ovnn ,Jn Wnnh
buitenshuis, in dn huishouding nn nn hnt bnn
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EIBERGEN
1

n_

_
_
nnn
1 argan 15 gaan bOar1nnangnOap‘ wal

zijn er drie vrouwelijke bestuursleden van
aa aang Galna afaaling aaa nat Vaniga Sai`
Zaan (1984-1985) met naln van aa AJK Een

aantal avonden voor agrarische vrouwen geOrgaalsaard nabban'

Onderwerpen van deze avonden waren onder
andere veebeoordeling, kalveropfok en het

gezinsbedrijvenspel. Op de avonden kwamen

zo'n zes tot acht vrouwen. Een reden van

En VaVaaV)"'

deze lage opkomst kan zijn dat een aantal

Op andere plaatsen zijn ook initiatieven van

vrouwen uit de omgeving van Eibergen al lid

vrouwen (geweest).

zijn van de Vrouwenpraatgroep Beltrum.

In Aalten heeft een groep vrouwen een aantal

Op initiatief van de drie vrouwen uit het

keren samen een kursus gedaan.

Jong Gelre-bestuur heeft een groot aantal

In Vorden werden enkele vrouwen opgenomen in

jonge agrarische vrouwen uit de omgeving van

een voorbereidingsgroep van het AJK voor het

Eibergen zich ingeschreven voor het GAJK-

organiseren van avonden. In het begin kwamen

boerinnenkursus van dit seizoen.

er toen meer vrouwen naar de AJK-avonden,

Het komende seizoen (1986-1987) willen de

maar na enige tijd niet meer. De vrouwen

vrouwen weer een aantal avonden organiseren.

vonden het kennisverschil vervelend en wil-

1

den onderwerpen bespreken waar de mannen

WINTERSWIJK

niet in geïnteresseerd waren.

Dn groen 15 Ontstaan in nnjnnr 1982, naar

Vier vrouwen uit Laren die dit jaar de boerin-

aanleiding van een boerinnenkursus. Het was

nankaraua naaban OaValOa’ Willen nat kamanaa

·nnn hnslntnn grnnn vrouwen. Na Gnn jaar kwam
dn vrnng van de AJK Om Snmnn tn gaan, waartoe
dn nrnnn hnslnntn On dn nnrstn avond mnt de
AJK kwamen er maar twee vrouwen. De groep is

nint mnnr vnrdnr Qngnnnn

seizoen (1986-1987) een boerinnengroep gaan
opzetten. In De Valk en Voorthuizen zijn in
het kader van het Projekt Agrarische Jongeren
wast Valuun ruim Vaantig aanga agnariacna

vrouwen genterviewd. Deze vrouwen gaven te

-

kennen dat ze wel af en toe met andere vrouuitwisselen.

{FU

Tricht, Beusichem en Kesteren naar aanlei-

nn;

ä

ding van een EVAV-kursus een studie- en

nnénn
W/i|,\,\m.\`
_Hl'|lll|I|I1|I

°

WBV) BBV) avond Willeh praten en ervaringen

i

Ryu.

In het rivierengebied zijn in Zaltbommel,

praatgroep ontstaan.
wat

'oudere'

In deze groepen zitten

agrarische vrouwen (35-45 jaar).

4.4. EEN VERGELIJKING
In deze paragraaf maak ik een vergelijking

'oudere' agrarische vrouwen (tussen 35 en 45

tussen de boerinnengroepen waarbij de vier

jaar) naar aanleiding van een EVAV-kursus.

boerinnengroepen die we bezocht hebben de

Ook voor boerinnengroepen buiten Gelderland

meeste aandacht krijgen.

geldt dat een kursus direkt of indirekt een
aanleiding voor de start kan zijn.

Ontstaan

Een aantal boerinnengroepen blijkt te ont-

Een aanzet voor de start van een boerinnen-

Staan Vanuit aan AaK`aaStuuV sn aan Vaak

groep is in veel gevallen een boerinnenkursus.

aaar aan OV ankala Vrouwen aaanuit' voor-

ZO zijn de Eerste groenen van jonge agrarische
Vrouwen,
winterswijk,
Opgêzêt door vrouwen die de GAJK_bOGr1hnêh_
kursus deden. Ook de boerinnengroep Twello

ontstond uit eeh kursusgrhênn
Dat een kursus aanleiding voor het starten

van een groep is, gëldt niet alleen voor
jonge agrarische vrouwen: in het riv1€r€h_
gêhiêd Ohtsthhdêh
prnatgroêpêh van

beelden hiervan zijn De Liemers en Eibergen.
In Beltrum en Oude IJssel-Breedenbroek waren
het vrouwen die aktief waren in de AJK die
zalf aan graan Stanttan' In Ruurlo was nat

een aktieve vrouw uit het (algemene) platte1anaajOngaVanWark‘

Kursussen bieden groepen een vast en veilig
kader, namelijk een aantal georganiseerde
avonden met begeleiding. Gedurende de kursus
63

kan er vertrouwdheid groeien tussen de deel-

mate bedrijfswerk.

neemsters. Dit veilige kader ontbreekt voor

Deze veranderende situatie roept direkte

de groepen die geen kursus als startpunt

vragen en problemen op die de vrouwen willen

hebben. voor hen is dit vertrouwd raken met

bespreken en willen veranderen.

elkaar vaak een moeizaam proces omdat er ook
nog zoveel andere dingen te leren en te rege_

;/

len zijn in een beginnende groep. Een pro-

eg

bleem voor een groep die start vanuit
eenkursus
is dat ze nu ineens alles zelf moet

P,
idoen

en dat het mt meteen ze aa-ea gaat
|iiii"ë*§_,als
nti k<l·i

bij een professioneel begeleide kursus-

l'II\|'||‘

avOnd_

ma

Dok binnen een boerinnengroep en tussen

Motivatie

boerinnengroepen zijn (accent)verschillen

Ull GG Vrag€nlljSl€n’ maar OOK Ull de gesprekken en Op de avonden dlg we wel GG
Den haUd€n’ blljkl dal er dllê bêlangrllkê

redenen om in een boerinnengroep te (gaan)
Zlll€n’ Ziin te Ondêrschêldêni
kennis opdoen

Schollng ln agra-

rische onderwerpen aansluitend bij de interesse en het kennisnivo van de jonge agrarlschë VrOUW€ni
in kontakt kOm€n/blljvên mel Vrouwen met
Qên Vêrgêlljkbarê achtergrond en ln een
Vêrgêlljkbarê poslllel
* werken aan bêlangênbêharllglng VOOF Jonge

agrarische vrouwen.

in motivatie zichtbaar. Deze verschillen
hangen samen met de 'leeftijd' van de groep
en de leeftijd en de situatie van de vrouwen

in dn gnnnni
De Liemers en Twello zijn beide 'jonge'
groepen, bezig aan hun tweede seizoen. De

Vnnnwnn in de gnnênên zijn begin twintig
(DQ Linmnnsi Gn midden twintig (Twello)Het accent in deze groepen ligt op kennis en
informatie over het agrarisch bedrijf en kontakten met andere agrarische vrouwen.
Hengelo-Warnsveld is een

'oude' boerinnen-

groep. Ze bestaat vanaf 1982. De meeste vrou-

__

_

_

_

wen zijn achter in de twintig en vanaf de

voor de meeste vrouwen verschuift het accent

optichtiho iio vah de otoeo_ ih Hehaeio_

in motivatie in de looD ven de tijd- Ze Qëän
in een boerinnengroep om kennis en kontakten

warnsveld worden ook wel het opdoen van
kennis eh kohtakteh ais motivatie oehoemo,

OD te doen- Naarmate zii langer in een bee-

maar daarnaast willen de vrouwen 'praten

rinnengroep zitten, hebben ze meer behoefte

pvet dg positie vah de aotatisohe vtoowii

om met en in de boerinnengroep een belöngent

'zoeken naar oplossingen voor knelpunten

behartiging te Werken-

en problemen in de eigen situatie' en

Voor het verschuiven van deze motivatie zijn

izpekeh naar peiahoehoehattioiha voor aata_

twee redenen te noemen. Enerzijds hebben de

tische vtoaWeh·_

vrouwen meer dgrdriäehe kennis ODQ€d@ön en

Ook Beltrum is een 'oude' boerinnengroep

daardoor hebben ze meer inzicht gekregen in

die in 1982 startte. De meeste vrouwen in

hun positie dlS jonge dgräri$Cne vrouw in

de Vrouwenpraatgroep Beltrum zijn tussen de

relatie tot werk, bedrijf, landbouwpolitiek
en dergelijke- Anderzijds i$ hun eiQen $iïU‘
atie veranderd of aan het veranderen. Ze

25 eh dg 27 iaat ooo_ geh aahtai vtooweh oit
deze groep wil werken aan belangenbehartiging, tetwiii voot dg test het opooeh vah

hebben geen verkering meer, meer zijn in-

kennis en kontakten de belangrijkste motiva-

middels getrouwd, of wonen samen met een

tie is om lid te zijn. Deze verschillen bin-

boer. Sommigen hebben hun baan ODgeZegd en

nen de groep zijn deels te verklaren uit het

hebben een kind. Ze zijn meer betrokken bij
het bedrijf, voelen zich daar meer verant-

fgjt dat gr na de Opfichting hoaai wat hieo_
we IQQQH pii Ziih gekomen die hiet direkt

woordelijk voor en verrichten in toenemende

aan pejahaehpehattiaiha oehkeh_
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op het bedrijf. Meestal nodigen de groepen

mavivina
Uêcllhg van lêdêh gêbêuhl Bp Vêhschlllêhdc
mahlhh€h° door een SlUkJ€ lh_d€ kcahl le
SchhlJV€n’ door EBU Ullhodlglhg Vla de

plaatselijke AJK te versturen, of door bestreek op te bellen. Voor alle boerinnen-

groepen geldt dat de persoonlijke benadering
van VEOUW lol VEOUW hèt beste WEhkl`
Een goed voorbeeld hiervan is de aanpak van

De Liemers, die later ook door Oude ldsselBreedenbroek
is gebruikt. Zij stuurden agra1
_
_
_
k
rlschê Vrouwen Eêh bclêf/enquête lO€’ dlê

ze persoonlijk ophaalden.
Voor veel vrouwen is de drempel om naar een
boerinnengroep te geen he¤g· Een krantepe

richtje werkt dan niet. wanneer ze al een
gezicht gezien hebben, of wanneer ze met
een bekende mee kunnen gaan, is die drempel

een stuk lager.
Dat de behoefte aan boerinnengroepen groot
is, blijkt uit het aantal groepen dat de

laatste paar jaar is gestart en uit de opkomst en het enthousiasme bij deze nieuwe
groepen.

Aan namen van mogelijk geïnteresseerde vrou-

van tgmeg gg ggtgtigaig vtguvgg gaat ig giggg

·

kabbissabkfibg ta kijken ab/Ot via aa AJk_
Een bfbbibam bij aa Werving is aat jonge
agrarische vrouwen een moeilijk bereikbare
categorie zijn. Velen zijn vaak alleen via
hun vriend/partner te bereiken.

hiervoor een spreker uit. Er vindt meer in-

formatie-overdracht plaats dan diskussie.
De sprekers die voor deze onderwerpen worden
uitgenodigd, zijn gangbare sprekers zoals

ann vnnniicnf er, een veearts en een boekuouaet. Aan alternatieve Sprekers/sters zo..

.

als bijvoorbeeld een boer uit de buurt die

vêntêif Oven fnkknniji Of Een bnnnin die
vertelt over kalveropfok, hebben de groepen
.
nog nooit gedacht.

Ondên ,SOCiniQ, nnnnnwnnnnn vnnnfnnn nn
agrarische vrouwen onderwerpen zoals taakverdeling tussen

'voor' en

'achter', kombineren

.. met een
van net nnisnnnnnn en het bedrijf
bnnn buitenshuis nnnên On nnf ninffêinnn
eh beloning van de meewerkende vrouw. Het

zijn nndnnwnnnnn din fn maken nênbên met

, .
.
.
de positie van de jonge agrarische vrouw.
..

..

.

.

Bij deze onderwerpen zijn het uitwisselen
,
.
.
..
van ervaringen en diskussie belangrijke on..
.
derdelen van de avond. Bij de sociale onder.
werpen maken de boerinnengroepen gebruik

van din,S , film Of Snni 5 vnnn Znvên dat
.

.

beschikbaar is.

Bchalvc Sociale en tcchhlschc Whhhch OOK

iOOdOOOwpO'ipieke Onderwerpen dOOr een
aantal boerinnengroepen besproken. Een voorbeeld is het NAJK-jaarthema dat voor een
aahtël hhchlhhchghcêhch cch Vast Ohdêlwêlp
Op het B”°9’ömmö 1S‘
Eerst iets over het onderscheid in technische en sociale onderwerpen.

_

Een aantal onderwerpen zoals bedrijfsover-

[

name, samenwerkingsvormen en verzekeringen

; e

»|wV•

zijn niet technisch of sociaal maar allebei.

[ LiM

zegt ook iets over de benadering van een

Het onderscheid in technisch en sociaal
onderwerp. Samenwerkingsvormen wordt gezien

"hh ht

Kr"-

Oh<ietwei~peh
1
De agrarische vrouwen maken zelf onderscheid

in ltêcnniscnêl Gn vSOCval€l (On Tabstnaktêlv
Ondên wênpên .
Onder Itêcnnischêv Ondêvwêr D Gn vallen thêmals
zoals boekhouden, veeverloskunde, kalveropfok,

computergebruik in de landbouw, melkkontrole
en fokkerij, veeziektes en arbeidsinspektie.
Het Zijn Onder-wêyipên

bêttiêkking hêbbgn

als een technisch onderwerp wanneer de ver-

schillende juridische vormen zoals een maatscha D of en f'Irma b esp roken WO rden. H G t ‘
4
E

wordt gezien als een sociaal onderwerp wanneer er gepraat wordt over de betekenis van
de verschillende vormen voor de positie van
de betrokken personen en dan met name die
_
V
‘
van l on Q e dg rarisc n e vrouwen.

in GG neeste bO€Einn@nQrO@D€" WOVGGB meer
dan

DGSDFOKGU.
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Voor technische onderwerpen nodigen de groe-

Oreerviseiie

pen een spreker uit. Na zijn/haar inleiding

_
Boêrinnêngroêpên in G€iderland’ de groep in

worden er vragen gesteld of is er diskussie.

Een dergelijke avond is relatief makkelijk

te OrganiserenHet organiseren van een avond over een so-

Ciaei Oneernenn is Veei moelilekerl Een

Eeêrveên Uitg€ZOnd€rd’ hebben_geen beQelel`

ding. eommige groepen hebben in de beginfase
wel enige Ondersteuning aaaaa van de GAJK-

agrarisch jongerenwerkster of van de AJK.

groependeze
wanneer de
SEV-er/ster of een voorlichter kan je voor

onderwerpen niet uitnodigen. De groep

moet de avond Zelf neiemeai Opzetten en in_
.

.

vullen. De agrarische vrouwen in de groepen
hebben daar geen ervaring in. Bovendien be-

staat er drer deze ederdie dndernernen wei_

. .
,
.
.
.
nig informatie en is er weinig leer- en dis.

.

.

.

.

advies vragen aan dè agrarisch iaaaaranf

werkster, maar een intensieve ondersteuning
is, gezien haar takenpakket niet mogelijk.
_4

_
4
het belangrijk dat
Voor boêrlnnêegroêeên
ie

mai hai baan aaiaaiiik is wie wat wat
verantwoordelijk is. Het gaat daarbij om
punten zoals:

_
kussiemateriaal. Die diaseries, spelen en
Organiseren..
*
brochures die er zijn, worden dan ook gretig

.

.

door bijna alle boerinnengroepen gebruikt.
.

.

De boerinnengroepen denken meestal niet aan
het idee dat ze ook een alternatieve spreekster voor zo I n onderwerp kunnen vragen. Een

* leiden van een avond,
* rondsturen van de uitnodigingen,

* makên van aan V€rSiag’
* kontaktpersoon voor de leden van de boerin-

Beltrumdie
uitzondering is de Vrouwenpraatgroep

Onteëtpêrsoên ïäor andere m`nS€n aa groe-

een keer een agrarische vrouw heeft uite
,

.

_l

`"
aa
pen i lJVOOr

.

d Q AJK ) ,

genodigd die iets kwam vertellen over haar
..
,
.
ervaringen met wonen op OG boerderij.

* maken van een programma voor het seizoen.

Een enger bbnt ig dat, mene gebr het gebrek

Deze verantwoordelijkheden kunnen liggen bij

aan informatie de meeste sprekers een onder-

@@¤ KOmmiSSi@ ZO@iS bij Dè Li@m€YS, of bij

werp,

dat Zgwgi

tgghrljggh gig gggjggii

jg,

van dg technische kent beiichten_
Dok bij boerinnengroepen buiten Gelderland

€l’li<@i@ VY`Ol.|W€|'l,

zoals bêi. QQTSJLQ seizoen bij

Hengelo-warnsveld. Het kan verdeeld zijn over
IJ d G O U d E IJ egg lversc h"ll
1 en d G mensen Zce l S b"

waarover ikA gelezen heb, worden in. meerderheid technische onderwerpen behandeld. Df

_t_ t_ voorbereid_Breedenbroek_ waar een wisselende
4
klnïsïïoep is an dte ZES inl la IQ f nêêms ters

dit voortkomt uit andere interesse of ook
.
.
.

__
_
_
4
In Beltrum en Twello was die duidelijkheid

vanwege bovengenoemde beperkingen is niet
_ ,
A

duidelijk.

On a

persoon Zijn`

_i
4
er niet. Zij startten met de opzet ‘iedereen

__

_

4

is even verantwoordelijk' en 'iedereen heeft

Er is binnen de boerinnengroepen veel interesse in de zogenoemde sociale onderwerpen;
de Onderwerpen die betrekking neppen Op de
ppsiiie van idnge agrarisene vrOdwen· Maar
er is een greet tekeri aan inrOrnaiie' en
diskussiematerialen zoals een brochure,
diaserie, spel of video, over deze onderwer-

evenveel reenien en plienfen·_ Er werden ver_
der geen afspreken gemeeki_ In beide grgepen
werkte dit verlammend. Beide groepen losten
dit op door een bestuur te kiezen dat alle
verantwoordelijkheden kreeg (die ze eventuëêl ken delegerenl_ werken Zender bestuur
kan Wel, Zoals blijkt bij andere beerinnen_

pen en de ervaring Om Zeir een arend in te

groepen. werken zonder afspraken te maken,

vullen is beperkt.

kan niet_

Ivm

werkwijze

"" r n,._
5*;-.,-;;
.?
."-=:=ïn--§·l:-·
ze

ny

‘
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De meeste boerinnengroepen hebben een programma voor het hele seizoen. Na een inven-

tarisatie van onderwerpen, meestal aan het
.

.

einde van het seizoen, wordt door het be-

stuur een programma gemaakt dat aan het be-

spreker gehoord hebben en kijken ze welke

gin van het nieuwe seizoen besproken wordt.

vragen ze nog hebben.

Hengelo-warnsveld, Ruurlo en Dude IJssel-

Praten in kleine groepjes vinden de vrouwen

Breedenbroek hebben geen vast programma.
Een avond wordt meestal voorbereid door
meerdere vrouwen. wie dit zijn, verschilt

per boerinnengroep; nei kan het bestdor zijn
(De Liemers, Twello) of een bestuurslid en
een of twee 'gewone'

leden (Beltrum), of

prettiger dan in de grote groep. Een klein
groepje te varttpuwaen tauereed komt meer
aaa ppa en aurtt meer tp vartpitptb tr

warat narsaaniiikar aanraat en aaaran kant
ar vaak maar uit een klein groepje aan uit
de grote groep'

net kunnen steeds versoniliende leden zijn

apk bij aa niat-Galaarsa bparinnansrpapan

(Hengelo-warnsveld, Oude IJssel- Breeden-

waar ik pvar QaiaZan nep, is ar vaak aan

breek)_
Mgt name

bestuur of een vaste kerngroep. Avonden

DQ.
Liêmêlas bgstëgdt veel

aandacht

aan het goed voorbereiden van een avond.

WOT"(jèTi voorbereid dOOY` mèèY`(jèT"è (jèèil'lèèiTI·

Stars, dia dit Oak Vnbaiiijki ïijdfbvandn maar

Ze beginnen al twee maanden van tevoren met

iaanïaani werk vin<ian· Oak bij <iaZa Qkbaban

de voorbereiding. indien er een spreker komt,

pratan an warkan aa vrpnwan praag in kiaina

hebben ze daar eerst een gesprek mee.

QrOaDja$-

In alle groepen zeggen de vrouwen het moeilijk te vinden om een goede avond op te zet-

Financiën

TLGH Gl'] VOOT TLG bGï^Gi(ièl’\. Het is tijdrovend,

In de bggrjnngngrggpgn dig Qndgrçjggi van

naar wei ieerZaani·

een AJK uitmaken (De Liemers en Beltrum)

Da neie avana ieiden is aan Zware i‘ids· in
de Dude IJssel-Breedenbroek wordt dit daarom

betalen de vrouwen kontributie aan de AJK.
ne kesten die de bgerinnengreep naakt Werden

verdeeid avar twee af drie vrOdwen· in Da
i-ieiiiers is ar wei een vrOdw die aa avOnd

via de AJK verrekend. De vrouwen zijn hiermee agrarisch lid van een van de plattelands-

leidt, maar er is steeds een tweede vrouw die

iengeren Organisaties lin beide gevelien de

Obk Obiat en waak nO<iiQ baibil pf aanvbib

l<|>,l)_ Als agrarische leden krijgen ze Binder

Drie van de vier groepen die we bezocht heb-

an nOiOnCia-

ben, maken een Versiagje van cie av@nd_

De boerinnengroep Twello neemt hierbij een

Beltrum zet dat in de plaatselijke krant,

bijzondere positie in. Alle leden staan op

Hengelo-warnsveld heeft daar een schrift voor

de ledenlijst van de KPJ, terwijl de boerin-

en De Liemers maakt notulen.

nengroep een gemengde KPJ/Jong Gelre groep

G 0e

is. Sommige vrouwen betalen hierdoor dubbel

>< ir »«
0
" ° °

kontributie. De groep heeft inmiddeld zelf
subsidie aangevraagd bij de Stichting TLJw.
·

Hengelo-warnsveld heeft als zelfstandige
groep ook subsidie aangevraagd bij de TLJw.

De leden betalen geen kontributie. Een

In F l

aantal vrouwen is lid van een plattelandsï‘;EëEEf
"
»'!l4I"ld!"r!,l,ll, L
«•l·llil!!·•
ama
ala

jongeren organisatie (Jong Gelre). In de
andere boerinnengroepen wordt (nog) geen

kontributie betaald.
Het geld dat de boerinnengroepen hebben, is
meestal net voldoende om een zaaltje te be-

Alle groepen werken regelmatig in kleine
groepjes. In deze groepjes bespreken ze vragen, maken ze opdrachten of bediskussieren

talaa’ aaa iaaaaaatja vaar aaa aptakar ta
aaaaa aa hat maaan an Varatutaa van aa
altnaaiaiagaa ta aakaatigam

ze stellingen. Soms bespreken de vrouwen in
groepjes de informatie die ze net van de
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Vertegenwoordiging binnen

7I

©

Q

äáïï P
'

het

agra-

risch jongerenwerk
Zowel de Vrouwenpraatgroep Beltrum als de
boerinnengroep Hengelo-warnsveld willen met
hun ideeen, meningen en standpunten verder

Qa, `

komen dan hun eigen groep. De Vrouwenpraatgroep Beltrum gaat daarom naar het PAK en
•

de boerinnengroep Hengelo-Warnsveld ging

•

'
·

naar de regiobijeenkomsten voor de agrarische
••°•••°•°.•,•,•,;

gn

t9-! 9-'P-?ä%%’,_,.‘?

ik
MH
" `

gespreksgroepen van Jong Gelre.

Voor de boerinnengroepen zelf leveren deze
vergaderingen niet zoveel op. Er wordt veel
over onderwerpen gepraat waar zij zich niet
mee bezighouden en weinig over die onderwer-

eemennemkine met de een

pen waar zij juist wél mee bezig zijn. Henge-

Een nauwe samenwerking tussen boerinnen-

10-Warnsveld ï$

€Y^

dan OOK mêê QQSYODV

groep en AJK bestaat er alleen in Beltrum
en De Liemers. De boerinnengroep De Liemers

Kllêllïulltêrl

heeft vier eigen avonden en de andere acht
eveneen met ee AeK`ee Liemers- Twee Vneenen
uit de Commissie zitten ook in het bestuur.

Een knelpunt is een gebrek aan Ondërwêrpên.
Het gaat dan met name om sociale onderwerpen.
Het nkenleem ie niet 2e2eek dat de Vrouwen

In Beltrum neeeen ee Vmeeneneneeteneee en
de AJK een of twee gezamenlijke avonden per

geen knelpunten in hun eigen situatie kunnen
On_
bedenken, maar meek dat 2e die niet we

seizoen. Er is een vast kontakt tussen de
besturen van beide groepen. De overige boe-

dennekn van een avnnd (kunnen) maken_ Het
dennek aan Onderwerpen nandt daamm nanw

rinnengroepen zijn zelfstandige groepen. De
boerinnengroep Twello heeft een enkele keer

Samen met net nnnm inee maak de een gemaal
Of abetkakm dndeknekn tee een nnednamma veen

een eezemenlijne aktiviteit met de Aen(KPe)'
T‘”eHe·
Neue ef met eene eelme

een avond?' Er zijn zeer weinig middelen en
materialen die de boerinnengroepen hierbij

De eeeene eneeeen neeeen weinig ef eeen ken"

kunnen gebruiken. Ze moeten daarom helemaal
zelf een avond 'maken' wat erg moeilijk is,

ment met dè een in nen eene ef Streek

zeker als je daarin geen ervaring hebt, zo-

Kontakten met boerinnengroepen

als net deval is bij de2e dkeenen_

De vrouwenpraatgroep Beltrum en de boerin-

Bovendien speelt mee dat er een zeker onder-

nengroep Hengelo-Warnsveld hebben via het

ling vertrouwen in de groep nodig is om deze

boerinnengroepenoverleg kontakt met elkaar

onderwerpen goed te bespreken.

gehad. De andere boerinnengroepen hadden

Daarnaast is er een gebrek aan doelgerichte

tot voor dit onderzoek geen kontakten met

informatie over allerlei aspekten van de

@ïKöö¥"-

positie van de jonge agrarische vrouw.

Alle groepen zijn wel geinteresseerd in
andere boerinnengroepen om te horen wie ze

ZiJn’ wat ze (men en nog ze bepaalde dingen
aanpakkêm nêngêlwnemsvêld en Beltrum
zouden graag met andere boerinnengroepen

over ideeën, meningen en standpunten willen
praten`

Een ander knelpunt is het organiseren en
.

.

leiden van een avond. Beginnende groepen
zoals Twello hebben daar weinig ervaring
mee en onderschatten hoeveel tijd het kost
.

Om Ge gm ”°"" te °’“‘"”‘*‘”€”"
beurt het nog wel eens dat de

ge°°l
avond niet

loopt zoals deze gepland was, bijvoorbeeld
omdat de spreker de hele avond doorpraat.

#K.v. H.: Karin van Heruaarden
Uit: Als ja met aan boer trouwt: wenken bij een voorstelling.
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I

Een knelpunt voor Hengelo-warnsveld is
deteruglopende
opkomst.De

Vrouwenpraatgroep Beltrum zit met het

[ïn`:`§;I

probleem van de belangenbehartiging. Het

IX%_E/`

is moeilijk om verder te komen dan het
uitwisselen van ervaringen. Vooral als

v ¤“l`€'m'l`rïïj;

.

_-"`

`_"""
e_

ergeen
diskussiemateriaal is en de groepen

. ~ magie,

het helemaal zelf moeten doen. Er is verder

ook geen stimulans; er is geen regionaal
ofprovinciaal
nivo waar boerinnengroepen
methun

kunnen.Groepen
ideeen en standpunten naar toe
kunnen daardoor moeilijk
FeSUlilê1älïAndere,
_
al eerderue.
genoemde knelpunten, zijn

oe

.
vertegenwoordiging

van

.

"'¥

ïïèeyeï

Q E‘ .
·;

\ë_ e;

in het agrarisch jongerenwerk, en de be-

ëä
*¥

{

kie'.

hoefte aan kontakten met andere boerinnenIgroepen.Een
knelpunt voor de toekomst is de vraag

----------·»-~------~··~

waar de agrarische vrouwen naar toe kunnen

-

boerinnengroep.Voor
als ze 'te oud' zijn voor de

boerinnengroepen buiten GelderlandTJ
gebrekaan
ook knelpunten genoemd als
worden

I

onderwerpen, gebrek aan kennis over ver'Jschillende
werkmethoden en teruglopende be-

_-

O

langstelling.
l

Tot slot
Het aantal boerinnengroepen is groeiende;
tijdens het onderzoek zijn er bijvoorbeeld
;,;_

V

twee boerinnengroepen bijgekomen, namelijk

in Ederveen en in Oude lJssel-Breedenbroek.
Jonge agrarische vrouwen hebben behoefte om
grip te krijgen op hun eigen situatie en de

Odkçeeça

veranderingen daarin. Boerinnengroepen zijn

àle

daar een middel voor. in deze groepen willen

de

we')

mgk

I

Lowe

/1/

de vrouwen van en met elkaar leren en zij

zoeken daar hun eigen vormen bij. Ze komen

met nieuwe ideeen over werkwijze, onderwerpen en de aanpak daarvan, over het leiden
van een avond en het besturen van een groep.

Hierdoor is de betrokkenheid van de leden
bij de onderwerpen en bij de groep groot.
Boerinnengroepen gebruiken hun enthousiasme

en kreativiteit en durven het anders te doen.

69

5 . l<0Nl<LUSIES EN AANBEVELINGEN

i`

¤‘

Egg,

"\

I

Jonge agrarische vrouwen
`in
dit onderzoek staan jonge agrarische
`vrouwen
die zich georganiseerd hebben in
r-.
ïï.

(al?)

boeri
nnengroepen
centraal.Jonge

I

agrarische vrouwen zijn vrouwen die

J

betrokken zijn bij het agrarisch bedrijf,

(X

·

Q
A

I

omdat zij verkering hebben, samenwonen of
zijn met een boer, omdat zij
\Igetrouwd
2

zelfstandigeen
boerendochter zijn, of omdat zij
'

boerenbedrijf (gaan) runnen.

ln de situatie van een jonge vrouw die met
een boer gaat trouwen, vinden in korte tijd

k

4
DE

KLEINE

G'eOEP3E$

nogal wat veranderingen plaats. wanneer we
een

'plaatje' van deze vrouw maken, dan zien

we dat ze, na het volgen van een middelbare

voor een beroep in de administratieve, ver-

opleiding,een baan in de verzorgende, huis-

zorgende of dienstverlenende sektor, maar

houdelijke of administratieve sektor krijgt.

koos er later voor het bedrijf over te nemen.

Ze woont eerst nog bij haar ouders en heeft

Het bedrijf is relatief klein. Ze heeft het

eigen inkomsten. Op de leeftijd van 25 jaar

gevoel niet altijd serieus genomen te worden.

trouwt ze met een boer en verhuist ze naar

Zij moet huishouden en bedrijfswerk zien te

het bedrijf. Vanaf dat moment is ze ook

kombineren.

neievbbbe neer eiebeie ep nei beeeiii is
(neel niet nbeie‘ Ze nbiiei neer been nee een

aantal jaren, maar geeft die op als er kinderen komen. Langzaam aan gaat ze ook meer
Week in nei beeieiii Veeeieneen‘
Een ibieeieei van eeb ebeee eeieeeieene bbeeiee

neemeieie Ziet er eneeee eiii
Zij is epeeefeeie bb eee bbeeenbeeeiie weer
Zij al van Jenesei ineeieeeee Veer nee' Ze
heeft eeee e”ee'”S· Ze Veieee een bbieieiee
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Onder deze agrarische vrouwen bestaat de behoefte deze eigen identiteit te benadrukken

an maar afin ta kmaaan On aa vakanaarinaan
naar ZIJ maa ta maken kriaaana 2Ia nIIIan
meer leren over het agrarische bedrijf en
allerlei landbouwpolitieke zaken, zij willen

leren en diskussieren over verschillende
aspekten in hun eigen situatie en zij willen
werken aan belangenbehartiging ter verbetering van de positie van de agrarische vrouw.

onder invloed van do vrouwenbeweging Zijn

na voorbereiding van aan bijeenkomst gabaurt

St@@dS meer vrouwen zich gaan organiseren

door meerdere vrouwen. Vaak rouleert dit. in

OD g@m@@n$CnaDD@iijk@ DUnt€n- Ook agrari$Cn@

overleg met de leden stellen de meeste groe-

vrouwen willen dat doen, vanuit hun eigen

Dan aan Drngramma VDDf nat naia $ëiZDën

ervaringen, in hun eigen tempo en met hun

vast.

eigen leermethoden.
Binnen de meeste organisaties hebben zij

eneeiieieke WeekWi‘iZe

geen gelegenheid om zich te scholen, te

Boerinnengroepen hebben een specifieke werk-

vormen of Zion te organiseren op ba5i5 van

wijze. Centraal bij het werken in boerinnen-

hun oogjtle als jonge agrarigçne vrouwen,

QFOQDGTT staat de behoefte van vrouwen Om te

Zij voelen zich het meest aangesproken tot

loron, Uitgaangê van êigan ervaringen on

het agrarisch jongerenwerk. Daarbihnen vinden

om informatie terug te koooelen naar de eigen

Zij de m€@$t@ aktiviteiten VOOV jgngë agra-

situatie. De groepen werken daarom veel

rische vrouwen en hebben zij de mogelijkheid

in kjojno groopjos Waarin zo Vrdgon, sroj-

(ganomênl om ZiCn in aDart€ VrDuW@ngrO@D@n

lingen of opdrachten bespreken, of waarbij

te organiseren.

Zg dg

De Hl€€Sl]G agrarische VT`OUW@l’l

hebben bewust voor een boerinnengroep gekozen.

infgrmdfaig dig is ggggvgna

bijt/OOr..

beelo door een gpreker, verwerken en de

Zonder boorinnongroooon Zouden Zij niet doel-

vragen aia overblijven naar boven halen.

nëmên aan not agrari$Cn jDng€f@nW@fk-

De betrokkenheid van de vrouwen bij de

BO€rinn@ngfD@D€n

manimnvanlermigroot.

Momenteel telt Gelderland, voor zover bekend,
zeven boerinnengroepen of jonge agrarische

Deze nerkniize is eenbeveiineeneebeie vaar
eneeee ee$efekeeneeben·

groep en het onderwerp is door deze aktieve

vrouwengroepen- Zij zijn in noordornoid ont-

Het opzetten en leiden van aan avond mat

Staan vanuit een kursus of vanuit @@n AJK-

een dergelijke opzet is moeilijk. Boerinnen-

gosnroksgroon on dan noèstal on iniiiatiof

groepen hebben daar weinig ervaring in. zij

van aktieve vrouwen daarin-

hebben ook weinig voorbeelden; de AJk's

De motivatie van agrarisehe vrouwen om in

werken over net algemeen niet Zo,

@9n b¤ëfinn€ngrO€D to gaan. is in ëarätë in-

Er staan de boerinnengroepen ook weinig

Stantiê om ta loron over nat agrariSCn ba-

leermiddelen ter beschikking en over de

drijf en landbouwpolitieke zaken en voor het

onderwerpen gie ze willen bespreken, is

kontakt mat andere jnnga agrari$Cn@ vrouwen-

weinig informatie- en diskussiemateriaal.

naarmate Za oudor worden on iangar in aan

De ondersteuning die boerinnengroepen vanuit

bD@rinn€ngrD@D Zitten, willen Zij mëëf gaan

het agrarisch jongerenwerk krijgen, is mini-

werken aan belangenbehartiging.

maal_
`

Boerinnengroepen maken zelf onderscheid tussen

'technische‘ en 'sociale' onderwerpen.
Ondertechnische
onderwerpen vallen thema's die te
maken hebben met het bedrijf. Sociale hebben

{e

“

eàef

"‘

betrekking op de eigen positie van de agra-

--

aa: maa

kieene VkdnWen_

Onderling kontakt

Er worden meer technische dan sociale onderwerpen behandeld. Een reden hiervoor is dat

rische gespreksgroepen. Twee groepen hebben

De meeste groepen zijn zelfstandige agro-

sociale onderwerpen moeilijker te organiseren

oop ddjdeiijke Samenwerking met een Ajk_

Zijnï ëf Zijn gaan $Dr@k€f$ VOOV on Gr is
weinig informatie- en diskussiemateriaal over.

De bestaande struktuur van het agrarisch
jonggrgnwgrk jg voor bggrinngngrggpgn vor-

De meeste groepen hebben een bestuur of een

nenfene on ieveft $Om$ nroblanon OD Zoals

kommissie die de belangrijkste verantwoorde-

eneeeie kontributie of ëên verschillend

lijkheden draagt en eventueel kan delegeren.

inenkeeeieei (kring on afd@iin9l·
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Bij boerinnengroepen is onduidelijkheid over

vrouwen kun je vinden door in je eigen kennis-

hun plaats binnen het agrarisch Jongerenwerk-

senkring rond te kijken of via aa aarassam

vertegenwoordiging van boerinnengroepen via

lijst van de AJK (zussen, vriendinnen,

de bestaande kanalen vinden de agrarische

vrouwen van AJK-leden).

vrouwen niet bevredigend-

Wanneer de groep een groot gebied beslaat,

BO@Pi¤¤@¤QPO@D@¤ hëbbën b@hO€fï€ aan O¤d@V·

is het goed om kontaktpersonen te hebben die

ling kontakt. Ten eerste willen ze organi-

OOK Vgrgprêjd Over dit ggbjgd wOn€n_

satorische ondersteuning zoals het uitwisse.
.
,
len van programma s,

informatie, onderwerpen,

De Liemers gebruikt niet geschikt. Het is

.

- voor een avond en namen van sprekers.
ideeen

__

Bovendien hebben ze behoefte aan inhoudelijke

.

1

.

ondersteuning door diskussie over onderwerpen,

.,
.
.
.
ideeen en meningen. Tenslotte willen zij met
_

Voor een bestaande groep is de manier die
_

_

VOOF G GZE groepen bêlangrllk Om nlêt teveel

nieuwe leden in een keer erbij te krijgen.
De verschillen in de groepen worden dan te
groot en de sfeer is ineens heel anders.

.

elkaar werken aan standpuntbepaling en

Konstante aanloop van nieuwe leden kan ook

belangenbehartiging

storend zijn. Het beste is enkele nieuwe

Op basis van dit onderzoek wil ik een aantal

Vrouwen tegelijk erbij te krijgen, het liefst

tips geven en aanbevelingen doen aan boerin"€"9”O€D€"- B¤v@¤¤1@¤
W11 Ik aanbevêllngên

aan het begin van het S@iZO€n_ Zorg dat je
deze vrouwen persoonlijk benadert, en dat ze

formuleren die aan het agrarisch jongeren-

bijvoorbeeld mee kunnen r1jdên_

werk voorgelegd kunnen worden.
* Het is goed om vrij snel een keer te praten
over wie welke verantwoordelijkheden heeft in
4Fïl
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wacht je van de groep. Praat daar later nog

`Q ·\

@@nS over. Motivaties kunnen veranderen en

_

rc

leden: waarom zit je in deze groep, wat ver-

‘

ïï",-.~:Q§.

fp;

_

_

groepen
_

*‘ wanneer je een boerinnengroep wilt beginnen
15 n 9 t BOG a °"‘ WS t te t GG? b GS t aa" a Q mep
te praten en te horen hoe dlë dat aangepakt

Gn
§_
_
v_
_
Bij werving werkt de persoonlijke benadering
Een goede manier om een groep te

_
_
_
beginnen is zoals De Liemers dat deed: een

j f s t uren
D rie

l_,k

v t eresseer G e
I
vrouwen, waarin je vraagt of ze interesse
d_
_
tie bb en en aan k on 1 t G a t en wanneer je G e
br 1 Ef KOm t Ophalêng
__ .
_
aan mo Q e 1 J
_

_

a

Q ein

Namen van mogelijk geinteresseerde agrarische
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.

.

het is goed dat iedereen dat weet van elkaar.

,

.

.

Verschillen moet je niet proberen weg te wer-

,
.
.
ken in
één programma voor iedereen,
maar kijk
mogelijkheid. Een kursus of een (provinciale)

Tips en aanbevelingen voor boerinnen-

hbb .

_

wat je ermee kan doen. Een subgroepje is een

Tëkêning, Hank gtosnavgld
Uït=

het best.

*keerHet jg belangrijk in de beginperiode €€¤

`ï*?

T .· _

-'

ja "

_

wen veel te veel doen.

te praten over de motivatie van de

lm
# '

,

de groep. Het beste is deze verantwoordelijk-

heden te verdelen, anders moeten enkele vrou-

werkgroep zijn misschien mogelijkheden voor

dêïmêkmwt
* Bereid

'

een avond goed voor met meerdere

Vrouwen Begin er Op tijd mee
T
Geef aan` apaavar/Saar aan gerichte
aaaraam
die niet te groot is

Vertel hem/haar wat

voor soort groep het is, welke vragen je
__
A
h e bt en wa t G e wer K wi J ze van G e Q roe D is.
_

_

Vertel hoe je die avond denkt op te zet_
__

ten en hoeveel tijd de spreker/ster heett.
wanneer je een onderwerp zonder spreker/ster

_

_

_

wilt doen, moet je __zelf de informatie verzamelen. Dat kan bijvoorbeeld door artikeltjes uit de krant, maar ook door te kijken

naar je eigen situatie: een vrouw uit de

groep vertelt daarover of alle leden uit de

gg?

CD

groep zoeken uit hoe dat bij hen is geregeld.

Hay

C3

f:;g,

Van te voren 'huiswerk' meegeven kan dan
.)a _
\
_`_~j
ïLnodig
zijn.
,a@§@

”
-, ïà:;ë,‘§ä;
-_Bedenk
van te voren vragen, stellingen of
T
'

opdrachten die je op die avond kan bespreken,

~
-.-:7..

Y-

CJ
Ca

Eoëgï

waardoor je de informatie kan verwerken.
7Pas
op dat je niet teveel in een avond

wiltbehandelen.
Splits een onderwerp uit in ver-

-·__

-~

schillende aspekten die je apart aanpakt.
* Voor alle onderwerpen (zowel sociaal als
.
.
.
technisch) kan

je een alternatieve spreker/

ster uitnodigen. Dat kan de buurvrouw zijn,
of een boer uit de buurt. In een boerinnen-

.
_groep die
een bepaald onderwerp behandeld

heeft, zitten vaak wel enkele boerinnen die

daar aan anaaran over willen en durven ver
tellen

* Een avond leiden is zwaar. Zorg dat je
dat verdeelt of dat je werkt met een 'stand-

byl een Vrouw die mee oplet en Waar nodig

.
helpt of aanvult. wanneer een avond goedY is

voorbereid, is het makkelijker om te leiden.

Wees niet bang dè leiding te nemen a HG:
.

wordt van je verwacht en fouten zijn niet

äèmélpwëvub
_
en Rotonde. Daar kan je ideeen en informatie
_:

jl

a GT`
K ga a
h 7

b_7
Za 1: daa ld aïavaïïoa la G G

Sï_ lc" t`lag
aa maao

`
` adraaaoa oaa
(Zoo
aa

t Woo

dwaaaaaï

.
aaaa aa aar aaaa ( US alg

oooo oovoo oom"`
tes ook subsidie aan groepen.
`
* w aaaoïrjaadoaa

d

maa

ao

alaa d mo t d G

lo OO

Samoa

"lt IagU d aa ,

AJK

ag
voor b oral Qa?

aar-

aa
moeten punten als verschil in kennis, bebij

naderingen van het onderwerp (wat willen de

VUOUWQU Wa

t €a’

Wa

t GQ

maaaaa

7

G

__

K

oa _ê War WIJZE

aan bod komen. Zorg dat dit naar je zin wordt
aoraaa Id, aa d org

k aa

ZO ' a avaa d Goa

t G l GUY -

.
erg: iedereen moet het eens leren. Iemand

stelling worden.

die te 1ang aan net woord is (spreker/ster
of iio van de groep) afbreken is niet leuk.
Maar bedenk dat het ook niet leuk is voor

* voor ollo oonieon oio ik oiorvoor ooo ooooomo- oolot oot Jo bij onooro boorinnonQTOQDED Kon ooDKïODD@D VOOV ïnfofmöïïê-

de hele groep als de avond in de soep loopt

ïdëêëna $ï€¤D 9DZ-

of ooo oo root oooo ooo ooo Woord komo
Praat mot aakolo Voaawaa aa foo hot a1aa'

Door loot oa Van'
* Een verslagje van de avond is belangrijk

ik Kijk niet alleen naar de dingen die fout
gaan. kijk vooral regelmatig naar alles wat

wel lukt, wat leuk is, wat je van en met
elkaar leert.

voor de vrouwen die afwezig waren, en ook

om later nog eens terug te kijken hoe je

ietsdeedof water fodtging.

Aanbevelingen aan het agrarisch jonge-

Een schriftje waar je ideeën over onder-

renwerk

woroooa aomoo Von S¤rokorS/StorS- Voogoo
of paatoa aio zijn bliivoo Iioooo- of do
aoapok voo ooo ovoao io oDoohroJfo’ kon ooo
o.
bl
G aaarla
U pmla Q Zlaa VUOU Goa aaaoa
"khl`dl"
Deze dingen worden anders weer vergeten.
_
Zo kan je voortbouwen op wat je al gedaan
h Q bt

Onder jonge agrarische vrouwen is grote behoefte zich te organiseren op hun gezamenlijke interesses en belangen. Het agrarisch
.,.

.

.

jongerenwerk kan hierbij aansluiten. Dan is
..
.
. .
het wel noodzakelijk dat zij agrarische ge.
spreksgroepen voor vrouwen als een logisch

`
* Wonnoor io lio bont von oon olottolonosjongeren organisatie geef dan door dat je

onderdeel van haar werkterrein ziet. Tevens
moet zij meer prioriteit aan net boerinnen-

o9’aVï$Ch lid bont- Jo Kfïlgï don Bindor

Dit boerinnenwerk moet zich richten op vor-

werk geven_
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_

ming en bewustwording van agrarische vrouwen,

ïh@mö'S, i¤fOPmöfi€- GD diskussiemateriaal

op vergroting van hun technische en ekong-

moeten ontwikkelen in de vorm van brochures,

mische kennis en op belangenbehartiging ter

SD@l@¤, dio-sorios. VIGGO, film @¤Z-

verbetering van hun sociale en ekonomische
positie. Het is noodzakelijk hierbij uit te

ge vgrmihg van eeh eigeh
* Deiahgriik is
kader vah agrarische Vrggweh, gie aktiVi_

gooo voo ooo okoiof iooobooooo oo ooo oo

teiten kunnen uitwerken en uitvoeren. De

Sioiioo bij oo ooooifioko wookwiizo voo

vorming van een kader is tevens een stimu-

boooioooogoooboo·
het boerinnenwerk moet uiteindelijk streven

lans voor de boerinnengroepen en bevordert
ge ehgeriihge kghtakteh_

naar zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van

Dit ehgerzgek heeft hierin ai eeh biigrage

boooioooogoooboo‘ io oo oobiio tookomoo is

geleverd door deelname van agrarische vrou-

emancipatoire ondersteuning bij het organiseren van agrarische vrouwen onontbeerlijk.

weh ih ge Degeieigiagsgrgep en gggr hun be_
Zgekea aan ahgere bgerihhehgrgepeh_

Op basis van dit onderzoek kom ik tot de

* Het agrarisch jongerenwerk moet een beroepskracht aanstellen die voortbouwend

volgende konkrete aanbevelingen:

op de resultaten van dit onderzoek:

_

* Boerinnengroepen hebben behoefte aan onder-

ling kontakt voor uitwisseling, ondersteuning

de verseniiiende aktiviteiten van net

beeninnenwenk keerdineerti

oa oioooooooooooiioo· aio kan aooo ooo ooo`

als
- ondersteuning (zowel organisatorisch

vinciaal overleg tussen boerinnengroepen. De
groepen moeten de ruimte en de middelen krij-

inneddeiiak) aan de bestaande beekinnen_
dneenen deeft en

ooo om Zoif aio ovooioa to oooooooo oo io oo

- nieuwe initiatieven ondersteunt en star-

vaiioa'

tende groepen begeleidt.

* De groepen hebben organisatorische ondorsteuning nodig: de specifieke werkwijze van

voor deze beroepskracht moet administratieve
Ondersteuning kOmgn_

,aa_
* Het biaakt aat boerinnengroepen geen
tddaiiaki Onderdeel van de adkis zijn- de
groepen zijn aaiaaaaaaiaa aaaaaaaaaa

boerinnengroepen vraagt nogal wat organisatorische en bestuurlijke kwaliteiten. via
oorlog kan oooooiioiiik i"
behoefte worden voorzien. Daarnaast is onder-

gespreksgroepen- voOr de boerinnengroepen

aioaoiag aooo hot agrarisch Jooooooooook in
aa vorm vaa matooiaai ioiovooobooid ooo vi-

moet meer duidelijkheid komen over de status
van een zelfstandige agrarische gespreksgroep.

aooi Ovoo hot apzoiioa oa ioidoa van ooo
avaoa oa ooo apociaia iDoSiUUoSkUoSUSi voor

De boerinnengroepen moeten door het agrarisch
jongerenwerk als zelfstandige agrarische ge-

aoaoioaaooooopon aOdia'

spreksgroepen benaderd worden, tenzij de

in* BO@fiO¤@DQfO@D@D hêbbën bohoofto oon
W€iDiQ
is
ïê
houdêlilkê O¤d@f$i€UDiDQi ëf

groep zelf aangeeft het anders te willen.
-

De groepen moeten financieel zelfstandig kun-

informatie- en diskussiemateriaal voor

ngn zijn gn mggtgn ganoipen worden met net

boerinnengroepen beschikbaar. Het agrarisch

Vjgdgg van Strukturglg SUbSjdi€_

jongerenwerk zou, voor de meest geliefde
6EzET_
DE AFwAs M 6EpAAN,DEKOFFm
DE [IN p5g5N LI66EN ER IN, EN ER LI6T’ EEN

_
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VERKLARING VAN GEBRUIKTE AEKORTINGEN
ABTB : Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond
AJK

: Agrarisch Jongeren kontakt

CBTB : Christelijke Boeren- en Tuindersbond
CPB

: Christelijke Plattelandsvrouwen Bond

CPJ

: Christelijke Plattelands Jongeren

EVAV : Economische Vorming Agrarische Vrouwen

GAJK : Gelders Agrarisch Jongeren kontakt
KNBTB: Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond
KNLC : Koninklijk Nederlands Landbouw Comité
KPJ

; katholieke Plattelands Jongeren

KPN

: Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland

KPO

: katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie (de KPO is onderdeel van de KPN)

KVO

: Katholieke Vrouwenorganisatie van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (de KVO is

onderdeel van de KPN)
MAS

: Middelbare Agrarische School

NAJK : Nederlands Agrarisch Jongeren kontakt

NBP

: Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

PAK

: Provinciaal Agrarische kommissie

PJGN : Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland
SEV

: Sociaal Economische Voorlichting

TLJw : Stichting Technisch Landbouw Jongerenwerk
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LIJST VAN ONDERwERPEN DIE BOERINNENGROEPEN (wlLLEN) BESPREKEN
Positie van de jonge agrarische vrouw
o

kombineren van huishouden en bedrijf.

o
o

kombineren van een baan buitenshuis met het huishouden en het bedrijf.
Gaat 'achter' altijd 'voor'?

o

Boerin, een beroep?

o

welke taken heeft een boerin?

o

kinderopvoeding vrouwenwerk?

o

Een baan: noodzaak of keuze?

o

kinderen en toch je baan houden,

o

waar gaat het geld uit je baan naar toe?

o

Beloning van het werk op het bedrijf.

o

wonen op het platteland.

o

wonen naast/bij je (schoon)ouders.

o

Trouwen: wat kan/moet je regelen en hoe?

is dat (financiëel) haalbaar?

o

Trouwen op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen.

o

Samenwonen: wat kan/moet je regelen en hoe?

o

Maatschap van de partner: hoe heb je ermee te maken, wat kan je daar zelf in regelen?

o

Bedrijfsovername: wat moet je regelen met je (schoon)ouders.

o

Bedrijfsovername: wat moet je zelf (met je partner) regelen.

o

Bedrijfsovername en de overname van de woning.

o

Man-vrouw maatschap.

o

Zelf een bedrijf runnen: wat kom je allemaal tegen.

o

Agrahulp.

o

Verzekering voor ziekte/arbeidsongeschiktheid.

o

AAw (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet).

o

wat doen standsorganisaties voor jonge agrarische vrouwen.

o

Belangenbehartiging voor jonge agrarische vrouwen: hoe en waar?

o

veiligheid in het huis en op het erf.

o

Vrije tijd en vakantie.

Moikvooooooooil

o

lnstallatiepremie en de positie van jonge agrarische vrouwen.

O

o

Landbouw hier en in de Derde wereld: het werk van boerinnen.

O

FOkk€rji_

o

Bedrijfsontwikkeling: de gevolgen voor boerinnen.

O

MeikkOntrOie_

Landbouwpolitiek en algemeen
o

Hoe zit de EG in elkaar?

g

Sggerheffihg_

Vggbgggrdgljng

o

Kalveropfok.

O

van kghotgt kge_

O

voovooiookboao‘

o

Veeadministratie.

o Ziokooo‘

o Meststoffenwet.
o

Vestigingswet in de landbouw.

o

Standsorganisaties: hoe zitten ze in elkaar,

wat ggeh Ze?

vo”k€0$llOUd@I`iJ/

kalvermesterij/

o

Bedrijfsverzorging.

Pioimvooooooooii

o

Bookhoooino-

o

o

Bedrijfsadministratie.

O

vOegjng_

o

Computers in de landbouw.

O

ZiGktGn_

o

Alternatieve landbouw.

O

AgmjnjSfratje_

o

Mestboekhouding.

o

kontrakten.
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ADRESSENLIJST

* Vrouwenpraatgroep BELTRUM:

Ans te Molder

Schoppenweg 9

7136 KH Ziewent

05445-1755

Carla Schurink

Meddoseweg 35

7152 EM Eibergen

05440-61593

6744 wB Ederveen

08387-3239

Vordenseweg 78

7255 LE Hengelo (Gld)

05753-2989

Boerinkweg 1

7255 ML Hengelo (Gld)

05753-7260

* Boerinnengroep EDERVEEN:
Mieke Hardeman

Onderweg 4

* Boerinnengroep HENGELO-wARNSVELD:
Trudie Harmsen
Marian Hobelman

-* Boerinnengroep TwELLO:
Arna Oolman

Leemsteeg 36

7384 SN wilp (A)

05763-412

wilma Schotman

Kanaal Zuid 483

7371 GL Loenen

05765-2387

* Boerinnengroep DE LIEMERS:

Lidy Bus

Slenterweg 16

6905 DN Zevenaar

08360-32960

Yvonne Lemm

Oud Zevenaarseweg 67a

6905 AJ Zevenaar

08360-32851

Dinie Giessen

Grote Veldstraat 8

6986 CH Angerlo

08336-1260

* Boerinnengroep OUDE IJSSEL-BREEDENBROEK:
7076 BB Varselder

08356-30234

Zeddamseweg 13c

7047 Cv Braamt

08345-2119 of 1395

Batsdijk 33

7261 SN Ruurlo

05736-230

Kerkdijk 8

7152 DB Eibergen

05454-71624

GAJK

Boulevard Heuvelink 2

6828 KP Arnhem

085-592620

Jong Gelre

Boulevard Heuvelink 2

6828 KP Arnhem

085-592620

KPJ

Postbus 9235

6800 KT Arnhem

085-511023

CPJ

Arnhemsestraatweg 55

6991 AG Rheden

NAJK

Bemuurde weerd OZ 12

3514 AV Utrecht

030-730830

Stichting TLJw

Bemuurde weerd OZ 12

3514 AV Utrecht

030-730830

Ineke Hendrixen
Maritha Jansen

Hoofdstraat 3

* Boerinnengroep RUURLO:
Gretha Faber

* Agrarische vrouwen in AJK-EIBERGEN:

Anja Schot

JONGERENORGANISATIES

08309-2450
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De opbouw vah hêt aQrar1SCh

Jongeren

werk ln Gelderland

NAJK

Nationaal

GAJK

Provlnclaal

A

KPJ

Agrarlsche kunnlssleï

DIG3tS€ll]k€

Jong Gelre

Reglonale agrarlsche besturen

gespreksgroepen

De AJk's. ln de tweede helft van de laren zeventlg ontstonden lh veel
plaatsen groeples van agrarlsche longeren. dle zlch ln de wlntermaanden bezlgnlelden met onderwerpen op bedrllfstechnlsch. SKOHOWISCN en
lJHUDOUWDOllll€K gebled Julst als longeren onder elkaar komen aller
lel ldeeen en ervarlngen het best tot ultlng
En Zw ontstonden de AJk’s Deze Zlln aangesloten bla een van de drle
plattelandslongerenverenlglngen Th Gelderland·
‘
de algemene plattelandslongeren OVQaHl$3Il€ Jong Gelre l800>
‘
de katnolleke plattelandslongerenverenlglng KPJ <¤50l
‘
de rhrlstelllke plattelandslongerenbond [PJ (KOU)
Tussen naakres staat ongeveer het huldlge aantal agrarlsche leden.
wat betreft de onderwerpen dle worden behandeld 15 er nlet zo veel
veranderd vaktechnlscne onderwerpen komen veel aan bod. Haar daar-

naast wordt steeds vaker over het landbouwbeleld gesproken ln de vorm
van provlnclale en landelllke tnema's. Dlt selzoen ls dat "bedrllfsontwlkkellng". De opzet zorgt ervoor. dat de ultkomsten ult de dlskussles ultmonden lh provlnclale standpunten. dle eens per jaar door
de AJkbestuursledenop een zogenaamd kongres worden vastgesteld.
Een bllzondere zorg voor AJk-bestuurders ls naast net samenstellen van
een goed programma. het organlseren van zoveel mogelllk Jonge agrarlers. want nog steeds Dlllkêh lang nlet alle longeren llo te zlln
van een AJK.
Zeker eens per maand komen van elk AJK een aantal bestuursleden naar
de provlnclale agrarlsche komnlssles (van CPJ en kPJ) of de reglonale
BQVBFISCHE besturen (Jong Gelre). Daar wordt aan menlngsvormlng gedaan. maar wordt ook besproken hoe le het beste een AJk kunt besturen
(kadervormlng) vanult deze klubs wordt samengewerkt ln het Gelders
Agrarlsch Jongeren kontakt <GAJk>.
GAJK Het GAJk IS opgerlcht omdat er een groot aantal zaken beter
samen. dan apart aangepakt kunnen worden. Zo worden kaderkursussen.
studledagen en agrarlsche wedstrllden vanult het GAJK georganlseerd.
Maar ook de bemannlng van longerenadvlesraden bll landbouwkooperatles
(bllvoorbeeld Goveco en Cooerco) vlndt vla het GAJK plaats. Ook
worden de belangen van de longeren ln de komnlssles voor vervolgOHGEVWIIS vla het GAJK benartlgd. Voor een gedegen standpuntbepallng
en het ultdragen ervan IS het GAJK verantwoordelllk.
De standpunten. dle provlnclaal blnnen het GAJK lngenomen worden. worden
door twee personen lngebracht ln het Nederlands Agrarlsch Jongeren
kontakt (NAJKJ. Dat ls het samenwerklngsverband van agrarische longe-

ren ult neel Nederland. Het NAJK organlseert op landelllk nlvo studledagen. wedstrllden en kursussen. Ook worden de belangen van de
agrarlsche longeren "op hoog nlvo" behartlgd. zoals ln het landbouwschap. het Mlnlsterle van Landbouw ln Brussel en de Tweede Kamer.
Ulï Bllërlêl reaktles op het NAJK blllkt telkens weer dat zll een
belangrllke lnvloed heeft gekregen.
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