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SAMENVATTING
Dit iseenbijlage bijhetonderzoeksrapport BOERINNENGROEPEN WERKEN ZO!Indeze bijlage plaats ikde
problematiek vandegeringe deelname vanvrouwen aanhetGelders agrarisch jongerenwerkenhetontstaan vanboerinnengroepen ineenbreder kader.
Twee vragen staan indeze bijlage centraal:
-Waarom isdedeelname vanvrouwen inpolitiek-maatschappelijke organisaties zogering?
-Waarom kiezen vrouwen dieaktief worden indergelijke organisaties vooreenvrouwengroep:watisde
betekenis vandeze vrouwengroepen?
Aandehand vanliteratuurstudie enmetdeGelderse boerinnengroepen als case-study hebikeenantwoord
op deze vragen trachten tevinden.
Deelname vanvrouwen aanpolitiek-maatschappelijke organisaties isgeringer dandievanmannen.
Ondereenpolitiek-maatschappelijke organisatie versta ikeenorganisatie dieeenbepaald politiek,
sociaal-ekonomischofmaatschappelijk belang formuleertenzich tendoel steltditbelang tebehartigen.
Vrouwen dieaktief willen worden ineenpolitiek-maatschappelijke organisatie hebben veel drempelste
nemen.
Ten eerste ondervinden zijbelemmeringen vanuit hunmaatschappelijke positie. Twee ontwikkelingen zijn
inditverband genoemd namelijkdearbeidsdeling naar sexeendescheiding inopenbare enpriv§ sfeer.
Vrouwen hebben deverantwoordelijkheid voorhetgezin, waardoor zijminder mogelijkhedenenruimte
hebben voor politiek-maatschappelijke participatie danmannen. Vrouwen bewegen zich meer indepriv£
sfeer waardoor zeminder vaardigheden enzekerheden hebben dieindeopenbare sfeer gevraagd worden.
Vrouwen diezich wel indeopenbare sfeer bewegen ontmoeten sankties enstrategieen vanmannen omde
bestaande maatschappelijke posities te konsolideren.
Ook jonge agrarisch vrouwen schikken zich indearbeidsdeling naar sexe.Zijnemendezorg voor huishouding enkinderen opzich.Zijmakenhunberoepscarri£re ondergeschikt aandievanhunpartner.
Dit laatste geldt niet voor vrouwen diezelfeenagrarisch bedrijf voeren.
Voor jonge agrarische vrouwen blijkt hetverlies vankontakten indeopenbare sfeer,nahetopgeven
vanhunbaan,eenstimulansomlidteworden vaneenpolitiek-maatschappelijke organisatie.
Ook jonge agrarische vrouwen ontmoeten sankties enstrategieen vanmannen.
Ten tweede moeten vrouwen drempelsnementenaanzien vandeorganisatie waarin zewillen participeren.
Veel vrouwen voelen zich erniet thuis vanwege dewerkwijze endehierarchische struktuur.
Mannen domineren deorganisatie. Vrouwen hebben minder leidinggevende funkties enerwordt minder naar
hen geluisterd. De (dominante)houding vanmannen wordt inhetGelders agrarisch jongerenwerk alseen
vrouwenprobleem gezien: vrouwen 'durven'niet tekomen. Indeze organisatie zietmende verschillen
tussen mannen envrouwen voornamelijkalseenkennisverschil enniet alseenbelangenverschil.
Een belangrijke belemmering inpolitiek-maatschappelijke organisaties ishetbeperkte perspektiefdat
zij vrouwen biedt. Vrouwenproblemen worden afgedaan alspriv£problemen. InhetGelders agrarisch jongerenwerk worden belangen vanvrouwen 'vergeten* ofgeweld aangedaan.
Indemeeste organisaties zijn vrouwen eenminderheid.Zoookjonge agrarische vrouwen inhetGelders
agrarisch jongerenwerk. Vrouwen zijn hierdoor meer zichtbaar dandeandere leden,worden doordemeerderheid gezien ineenstereotype beeldendeverschillen tenopzichte vandemeerderheid worden, door
diemeerderheid, overdreven.
Innieuwe organisatievormen vanvrouwen zijn drie punten belangrijk namelijk -hetzichtbaar makenvan
onzichtbare problemen,-onderlinge steun enzelfhulp,en-hetscheppen vaneeneigen kultuur.
Deze drie punten zijn ookinboerinnengroepen inhetGelders agrarisch jongerenwerk tevinden.
Betekenissen vanboerinnengroepen voor jonge agrarische vrouwen inGelderland zijn:
* scholing metbetrekking toteennieuw 'beroep',
* zoeken enbevestigen vandeeigen identiteit,
* verwoorden vanbelangen envormgeveneen belangenbehartiging,
* geven enkrijgen vansteun.
Of boerinnengroepen eenemancipatoirkarakterofeenconsoliderend karakter hebbentenaanzien vanjonge agrarisch vrouwen zal detoekomst uitwijzen.
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1. INLEIDING

1.1 Waarom deze bijlage.

In augustus 1985 begon ikmet een onderzoek dat jonge agrarische vrouwen bij de Wetenschapswinkel LU
Wageningen hadden aangevraagd.
Het onderzoek deed ik als zesmaands doktoraalvak agrarische sociologie, waarin iktevens aan de skriptieverplichting die de vakgroep Sociologie stelt wilde voldoen. Het leek mij een goede kombinatie om
praktijkgericht onderzoek met een theoretische verdieping te kombineren.
Toen ik injanuari '86begon met het schrijven van het onderzoeksverslag bleek die kombinatie niet zo
simpel te zijn als ikhad gedacht.
Het hele onderzoek was uitgevoerd innauwe samenwerking met de vraagstelsters. Toepasbaarheid stond
tijdens het onderzoek steeds voorop. De resultaten kwamen tot stand in samenwerking met jone agrarische vrouwen en boerinnengroepen en moesten ook ineerste instantie aan hen overgedragen worden. Dit
gebeurde onder andere door inzichten en vaardigheden die jonge agrarische vrouwen tijdens of naar aan«
leiding van het onderzoek verwierven. En dit zou ook via het onderzoeksverslag moeten gebeuren.
De rapportage van het onderzoek wilde ikdan ook op een dusdanige wijze dat ereen leesbaar en bruikbaar verslag voor hen zou komen te liggen.
Het rapport BOERINNENGROEPEN WERKEN ZO! heb ikgeschreven met in gedachten jonge agrarische vrouwen
als lezerspubliek. Dat wil mijns inziens niet zeggen dat het rapport geen onderzoeksverslag is.De
wetenschappelijke termen ontbreken wel.Maar voor wetenschappelijk geschoolden moet het minder moeilijk zijn zich in de situatie en het taalgebruik van jonge agrarische vrouwen te verplaatsen, dan het
voor agrarische vrouwen is om een wetenschappelijke studie door te lezen. Bovendien moet het voor wetenschappers interessant zijn te lezen welke begrippen jonge agrarische vrouwen gebruiken.
Ikheb daarom besloten de theorieen en verklaringen in een aparte bijlage te stoppen.
Ik denk dat deze bijlage het lezen waard is voor agrarisch jongerenwerksters, konsulentes.voorlichtsters, agrarisch sociologes, antropologes (1)en andere vrouwen enmannen die voor en met jonge agrarische vrouwen of boerinnengroepen werken.
Nog een laatste opmerking; Het belangrijkste resultaat voormijn als onderzoekster ismisschien nog
de opmerking van een van de agrarische vrouwen uit de begeleidingsgroep: "Goh, dat dit onderzoek is.
Ikkan het gewoon volgen en we hebben er ook nog wat aan."
Onderzoek was voor haar en de andere jonge agrarische vrouwen altijd onbegrijpelijk en ver weg geweest. Voor zover ze ermee te maken hadden gehad,waren ze om gegevens gevraagd zonder er ooit iets
van terug te zien.
Onderzoek, zo wordt vaak beweerd, dient er toe de wereld meer begrijpelijk temaken. 'Begrijpelijk
voor wie?'moet je je als onderzoekster dan wel afvragen en daaruit konklusies trekken.

Wageningen, februari 1987.

5

1.2 Boerinnengroepen-onderzoekGelderlanden de achterliggendevragen.-

Voorjaar 1985 kreeg de Wetenschapswinkel LUWageningen een onderzoeksvraag binnen van een aantal jonge
agrarische vrouwen uit boerinnengroepen in6elderland. Deze vrouwen wilden onderzoek ter beantwoording
van de vraag: "Hoekunnen de positie en net werk van boerinnengroepen inGelderland versterkt worden?"
Zij schetsten daarbij de volgende problematiek.
Dedeelname van jonge agrarische vrouwen aan het agrarisch jongerenwerk is zeer gering. Dit terwijl
er enerzijdsopveel agrarische bedrijven een toenemend beroep opjonge agrarische vrouwen wordt gedaan
en anderzijds onderjonge agrarische vrouwen een toenemende behoefte gekonstateerd wordt om zich met
zaken bezig te houden die nun eigen positie betreft.
Het GAJK (Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt, een samenwerkingsverband van de drie Gelderse plattelandsjongeren organisaties op agrarisch gebied)heeft vanaf 1981 getracht de deelname van vrouwen aan
het agrarisch jongerenwerk te verhogen. Zedeed dit onder andere door het geven van speciale 'boerinnenkursussen'en door te trachten deAJK's (Agrarisch Jongeren Kontakt; een agrarische gespreksgroep)
toegankelijker temaken voor vrouwen.
Deze aktiviteiten resulteerde niet ingrotere deelname van vrouwen in de AJK's.Wei ontstonden er,al
dan nietmet hulp van de agrarisch jongerenwerkster, agrarische vrouwengroepen of boerinnengroepen.
Binnen het agrarisch jongerenwerk was het ontstaan en het bestaan van aparte vrouwengroepen volop in
diskussie. •,.
Voor een aantal vrouwen, zelf lid van een boerinnengroep, was het bestaansrecht van boerinnengroepen
geen punt van diskussie meer. Zij dienden een vraag in bij deWetenschapswinkel naar hoe de positie
en het werk van boerinnengroepen versterkt konden worden.
Beantwoording van deze vraag betekent onderzoek naar:
* wat op dit moment de positie van boerinnengroepen binnenhetagrarisch jongerenwerk is; inwelkebehoeften voorzien boerinnengroepen, wat is hun betekenis voor jonge agrarische vrouwen?
* welk werk, naar inhoud en vorm, doen boerinnengroepen?
Het onderzoek zoumoeten resulteren inkonkrete aanbevelingen voor de jonge agrarische vrouwen.
Indit onderzoek plaats ik de problematiek van de geringe deelname van vrouwen inhet agrarisch jongerenwerk in Gelderland in een breder perspektief.
Geringe deelname van vrouwen speelt ook in andere organisaties zoals politieke partijen en vakbonden.
Ruim driekwart eeuw stemrecht heeft onsmomenteel §£n vrouwelijke minister en enkele staatssekretarissen opgeleverd. Meer dan een eeuw arbeidstersstrijd levert twee vrouwelijke bondsvoorzitters op,waarvan £§n nog van deVrouwenbond.*
Onder invloed van de vrouwenbeweging gingen steeds meer vrouwen zich bezighouden met hun eigen positie en belangen. Ze richten met andere vrouwen praatgroepen en zelfhulpgroepen op.Ook in politieke
enmaatschappelijke organisaties zien we dat vrouwen zich gaan organiseren in vrouwengroepen of in
een vrouwenoverleg.
Indeze bij1age stel iktwee vragen centraal:
1.Waarom isde deelname van vrouwen inpolitiek-maatschappelijke organisaties zo gering?
2.Waarom kiezen vrouwen die aktief zijn ineen politiek-maatschappelijke organisatie voor een vrouwengroep; wat isde betekenis van deze vrouwengroepen?
ad. 1.Aan de geringe deelname van vrouwen in politiek-maatschappelijke organisties zie iktwee aspekten.
Ten eerste demaatschappelijke positie van vrouwen.Hoeveel mogelijkheden hebben vrouwen om aktief te
worden indergelijke organisaties? Voor veel vrouwen speelt tijdgebrek een rol.Demeeste vrouwen hebben, naast een eventuele baan buitenshuis, de zorg voor het huishouden, hun man en eventueel kinderen.
Ze hebben minder vrije tijd danmannen en hun vrijetijd isversnipperd. Ideologische aspekten spelen
ook een rol.Vrouwen horennietvoorop te lopen, of meer te weten dan mannen.Wie dat wel doet iseen
kenau of een feministe.Onderhandelingsstrategieen die vrouwen (mogen)hanteren zijn anders dan die

van mannen. Socialisatie speelt een rol.Vrouwen isgeleerd dat zij zich niet druk hoeven temaken
over allerlei politieke of maatschappelijke zaken, dat moeten zemaar aan mannen overlaten.
Ten tweede de organisatie waarin vrouwen aktief worden of zijn. Hoe toegankelijk isde organisatie
voor vrouwen? De werkwijze van de organisatie is van invloed. been kinderopvang, of vergaderen op
een tijd dat kinderen in bed gestopt worden sluit veel vrouwen van deelname uit. De reikwijdte van
de belangenbehartiging iseen belangrijk punt. Veel problemen dievrouwenformuleren vallen inde priv£ sfeer en worden door de organisatie afgedaan als priv§problemen. Vrouwen krijgen niet zondermeer
nun punten op de agenda.
ad. 2.Zich emanciperende vrouwen kiezen er voor om zich in politiek-maatschappelijke organisaties te
organiseren ineen vrouwengroep of vrouwenoverleg. Ineen vrouwengroep zitten vrouwen minder geisoleerd. Ideeen en ervaringen kunnen worden gebundeld in plaats van 'als uitzondering' verloren te gaan
in het grotere geheel waarin vrouwen in veel opzichten een minderheid vormen.
Indeze bijlage probeer ik een antwoord te geven op deze vragen.
Het onderzoek naar de positie en het werk van Gelderse boerinnengroepen ishierbijeen case-study.
Inhoofdstuk 2 ga ik inop de politieke enmaatschappelijke participatie van vrouwen, na eerst deze
begrippen gedefinieerd te hebben. In hoofdstuk 3 beschrijf ikeen aantal verklaringen voor de verschillen inpolitiek-maatschappelijke participatie van vrouwen en mannen. Vervolgens ga ik in hoofdstuk 4 in op de betekenis van vrouwengroepen voor vrouwen. Inhoofdstuk 5 bekijk ikde deelname van
jonge agrarische vrouwen in het Gelders agrarisch jongerenwerk en de betekenis van boerinnengroepen
voor jonge agrarische vrouwen. Ik doe dit aan de hand van het kader dat ik inhoofdstuk 3 en 4 heb
geschetst. In hoofdstuk 6 staan de konklusies die ik uit deze studie trek.
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2 . POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE VAN
VROUWEN

Politieke participatie is,simpel gezegd, deelname aanhet politieke proces.Indemeeste literatuur
wordtditnogal letterlijk opgevat enworden binnen ditpolitieke proces devolgende vormen onderscheiden: lidzijn vaneenpolitieke partijf meedoen ineenverkiezingskampagne, stemmen bij verkiezingen vangemeente, provincieofkamer,hetbenaderen vanpolitici ofpolitieke partij, zelfpolitieke verantwoordelijkheid dragen, meedoen aanaktiesofdemonstrates (Andersen 1975,Leijenaar&
Saharso 1983).Lidzijnvaneenbelangenorganisatie wordt indeze benadering niettotpolitieke participatie gerekend, maar valt onder maatschappelijke participatie. Maatschappelijke participatieis
de deelname aanpolitieke, socialeofvakorganisaties, vereningswerk, kerkgang enhetvrijwilligerswerk (Oudijk 1983).
Ik vind ditonderscheid onbevredigend. Lidzijn vaneenvakbond ismijns inziensookeenpolitieke
aktiviteit. Ikwil kijken naar politiek-maatschappelijke participatie, datligtophetraakvlakvan
beide bovengenoemde vormen vanparticipatie.Hetgaat daarbij om deelname aanaktiviteiten waarbij
een bepaald politiek, sociaal-ekonomischofmaatschappelijk belang wordt geformuleerd ennagestreefd.Hetontplooien vandeze aktiviteiten kaningeorganiseerd verband ofindividueel gebeuren.
Ondereenpolitiek-maatschappelijke organisatie zouikwillen verstaan eenorganisatie dieeen politiek, sociaal-ekonomisch ofmaatschappelijk belang formuleertenzichtendoel steltditbelang
te behartigen.Dusgeen organisatie dievanuit politiek-maatschappelijk oogpunt belangrijk is,want
dat iseenkerkofeenvoetbalklup ook.Voorbeelden vanpolitiek-maatschappelijke organisaties zijn
politieke partijen,vakbonden, vak-enstandsorganisaties, milieuorganisaties, vredesoverleg engroepen als 'Wij vrouwen eisen'e.d.
Over deelnamevanvrouwen aanhetpolitieke proces isredelijk veel bekend. Vrouwen gaan ongeveer
even vaak stemmen alsmannen, maar vrouwen nemen minder vaak deel aanverkiezingskampagnes, aan aktiegroepen enaandemonstraties.Ooknemen vrouwen minder vaak kontakt opmetpolitici danmannen.
De politieke interesse vanvrouwen enmannen ligtookanders: vrouwen zijn meer geinteresseerdin
lokale politiek, mannen meer innationale politiek. Grote verschillen zijnertezien alshetgaat
omhetzelf politieke verantwoordelijkheid dragen. Hoewel hetaantal vrouwen indepolitiek de
laatste jaren istoegenomen, isingeen enkel vertegenwoordigend orgaan (zoalsgemeenteraad, provincial staten ofkamer)hetpercentage vrouwen 25%ofmeer (0udijk1983).
Behalvedepolitieke participatie isookdemaatschappelijke participatie vanvrouwen toegenomen.
Maarookhier geldtdaterdesondanks grote verschillen inparticipatie vanvrouwen enmannente
zien zijn,
Vrouwen zijn minder vaak lidvaneenorganisatie danmannen.Ditgeldt zowel vooreenvrijetijdsorganisatie alsvooreenpolitiek-maatschappelijke organisatie. Voor buurt-enwijkorganisaties zijn
de verschillen indeelname tussen vrouwenenmannen (resp..15%en 19%)minder grootdanvoorvakbonden (resp.23%en42%)envoorvak-enstandsorganisaties (7%vrouwen en17%mannen) (Oudijk
1983).
Vrijwilligerswerk, datooktotmaatschappelijke participatie wordt gerekend, omvateenbreedterreinvanaktiviteiten.Demeest verrichtte aktiviteiten zijn hulpaanburen, bejaarden ofgehandicapten, kinderopvang jeugdwerk enhetorganiseren vansportevenementen.Hetvrijwilligerswerkdat
aansluit bijdetraditionele vrouwenrol namelijk hulpverlening, kinderopvang enjeugdwerk wordt
vaker door vrouwen danmannen gedaan (Oudijk 1983).
Inorganisaties doen mannen vaker leidinggevend enorganisatorisch werk, terwijl vrouwen vakerhet
uitvoerende werkopzich nemen. Uitzonderingen hierbij zijn werk invrouwenorganisaties, kinderopvangenjeugd-enkluphuiswerk, waar vrouwen wel leidinggevend enorganisatorisch werk verrichten
(Oudijk 1983). Niet geheel onlogisch omdatditwerk ookinz'n geheel (vrouwenorganisaties)ofin
meerderheid door vrouwen wordt gedaan.
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3 . VERKLARINGEN VOOR DE VERSCHILLEN IN PARTICIPATIE
VAN VROUWEN EN MANNEN

Uit het voorgaande komen twee punten naar voren.Teneerste vrouwen zijn minder politiek-maatschappelijk aktief danmannen.Tentweede vrouwen zijn minder aktief ingeorganiseerd verband.
De verschillende verklaringen voor verschil inparticipate tussen vrouwen enmannen zijn infeite
ook terug tevoeren opdeze twee konstateringen. Deverklaringen wijzen enerzijds naardebelemmeringen dievrouwen tegen komen innun individuele situatieenanderzijds naardebelemmeringendie
temaken hebben metdeorganisatie (Leijenaar &Saharso 1983).

3.1 Belemmeringen indeindividuele situatie.

Twee opmerkingen vooraf.Teneerste; hoewelhetindeze paragraaf gaat overdeindividuele situatievan
vrouwen wil datniet zeggen datdeze situatie door hetindividu bepaald en/of gewild is.lntegendeel,
demeeste dingen diedesituatie vanvrouwen inkleuren blijken maatschappelijk bepaald tezijn.
Ten tweede; debeschrijving vandesituatie vanvrouwen isnogal generaliserend. Ikbeschrijf degrote
lijnenengeef geen uitzonderingenaan.

^?i5§d?liD9-D§§r-§§i§-:-§£D§idiD9-2P§D^§E§/Plliy§-§f§§!Twee ontwikkelingen dienauwmetelkaar verweven zijn, zijn vanbelang voorde individuele situatie
van vrouwen. Deeneontwikkeling isdearbeidsdeling naar sexe,watvoordemanbetekende dathij
verantwoordelijk werd voor hetgezinsinkomen, terwijl devrouw verantwoordelijk werd voordeverzorging vanhetgezin.Deandere ontwikkeling isdescheiding intwee sferen;deopenbare sfeer,
waarin deproduktie plaats vindt enwaarin ookpolitiek-maatschappelijke organisaties funktioneren,
endepriv§ sfeer vanhetgezin, waardereproduktie plaats vindt (Leijenaar &Saharso 1983,Meulenbelt 1980,Mossink 1981,Stacey &Price 1979,Andersen 1975,DeGroot &TerVeld*1985).
Demanisbinnen deze arbeidsdeling dekostwinner endevrouw isdehuisvrouw. (Ditalles bevestigd
door wetgeving endemaatschappelijke organisatie vandeproduktie.)Demandoet indemeeste gevallenbuitenshuis betaald werk, terwijl devrouw binnenshuis onbetaald werk verricht.Ookals vrouwen
wel buitenshuis werk verrichten blijven zijverantwoordelijk voor hethuishouden endekinderen.De
oplossing zoeken zijvaak indeeltijdarbeid (50%vandewerkneemsters heeft eenbaan vanminderdan
40uurtegen 5%vandewerknemers).Devrouw.levertdusbetaald werk invoor onbetaald werk endaarmeetevens haar kansen opeengoede baan, promotieeneengoede rechtspositie (DePopulier II198 ) .
Ook voor kleine zelfstandigen (middenstand, boerenstand) geldt deze arbeidsdeling. Hoewel bedrijfen
huishouden niet strikt gescheiden zijn, istoch devrouw deeerst verantwoordelijke voor 'voor'-het
huishouden- endemanvoor 'achter'-hetbedrijf. Enal verricht devrouw bedrijfswerk,zewordter
zelden formeel voor betaald. Haar werk wordt gezien alseenuitvloeisel vanhaar rol alshuisvrouw
en echtgenote (Meyer 1983,Loeffen 1984).
De verzorging vanhetgezin (enzeker naast betaalde.arbeid.buitenshuis)iseenveel omvattendeen
veeleisende taak.Dituitzich onder andere inhetfeit datvrouwen perweek gemiddeld vier uurminder vrije tijd hebben danmannen. 'Full-time'huisvrouwen hebben iets meer vrije tijd danbuitenshuis werkende vrouwen, maardevrije tijd vandeze huisvrouwen ismeer versnipperd enmeer rolgebonden,datwilzeggen datwandelen metdekinderen ofwinkelen ookalsvrije tijd benoemd wordt(Oudijk 1983).
Vanuit hetoogpunt vanbeschikbare tijd ondervinden vrouwen eenbeperking indemogelijkheid totpolitieke ofmaatschappelijke participatie.
Aafke Komterwijst inhaar studie 'Demachtvandevanzelfsprekendheid* opdeaanwezigheid vanla-
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tentemacht inde relatie tussen vrouw enman. Vrouwen anticiperen op de behoeften en wensen van de
man,eventueel ten koste van eigen wensen en behoeften. Ineen aantal gevallen gaan vrouwen geen
konflikt met nun man aan omdat zij de zin er niet van inzien (zeweten al dat de uitkomst negatief
zal zijn en er isgeen aanvaardbaar alternatief).
Ten aanzien van vrijetijdsbesteding konkludeert Komter dat vrouwen meer belemmeringen ondervinden
dan mannen door nun gezinsverantwoordelijkheid en dat vrouwen net gevoel hebben minder recht tehebben opontspanning dan mannen. Bij pogingen tot verandering blijken vrouwen aan net kortste eind te
trekken; de mannen blijven dikwijls volharden ineen aktiviteitenpatroon waarbij net gezin niet aan
zijn trekken komt,of zij reageren negatief op de behoefte aan eigen aktiviteiten en kontakten van
vrouwen (Komter 1985).
Het werkterrein van vrouwen ligt indepriv§ sfeer. Via haar werk heeft de huisvrouw weinig kontakt
met.politiek-maatschappelijke aktiviteiten.Daarnaast iseen woning een nogal geisoleerde werkplek.
Er isweining gelegenheid om net anderen van gedachten tewisselen over politieke en/of maatschappelijkeproblemen en dus weinig stimulans tot politieke ofmaatschappelijke participatie (Leijenaar &
Saharso 1983,Andersen 1975).
De socialisatie vanmensen vindt plaats binnen de bestaande arbeidsdeling naar sexe,maar ook grotendeels binnen de scheiding openbaar -priv§.Het zijn vrouwen die inhoofdzaak de opvoeding van
kinderen voor hunrekeningnemen.Jongens enmeisjes worden hierdoor verschillend gestimuleerd (Chodorow 1980).
Vanjongs af krijgen meisjes mee dat politiek-maatschappelijke aktiviteiten een zaak is van mannen
en dat vrouwen thuis horen. Dat wordt ze niet alleen via ouders, school,media enzovoorts duidelijk
gemaakt, het wordt ook inde praktijk bevestigd; vrijwel alle vrouwen innunomgeving zijn huisvrouw.Voor detoekomstige politiek-maatschappelijke participatie van meisjes ishet belangrijk dat
een van de ouders,en dan met name demoeder, aktief isop politiek-maatschappelijk terrein (Jansen
& Leijenaar 1981,Andersen 1975,Meijer 1983).
Een kritische kanttekening bij het koncept openbare en priv£ sfeer maken Stacey en Price.Zij stellen dat binnen deze visie waarin politiek en ook de uitoefening van macht inde openbare sfeer
wordt geplaatst het lijkt alsof vrouwen geen belangen hebben die geweld aan gedaan worden door de
formele politieke macht van mannen. Vrouwen zijn immers indie openbare sfeer onzichtbaar (Stacey &
Price 1981).
Mossink stelt ineen kritische beschouwing van het koncept privG/openbaar dat deessentie niet ligt
inde scheiding tussen detwee sferen,maar indemachtsrelatie daar tussen. De scheiding priv£/openbaar staat aan het "eind van een lange reeksmachtsverhoudingen'. Ze isdus een gevolg, geen oorzaak.
Mannen beheersen niet alleen de openbare sfeer, ze kunnen de scheiding tussen priv§ en openbaar ook
handhaven. Ze kunnen vrouwen buiten sluiten.
Daarnaast wijst Mossink op het feit dat depriv§ sfeer niet het exclusieve machtsterrein van vrouwen
is. Uiteindelijk beheersen mannen ook sexualiteit, voortplanting enmoederschap (Mossink 1981).
Door het koncept te zien als een machtsrelatie en niet alstwee gescheiden werelden blijkt wel duidelijk dat vrouwenbelangen geweld aangedaan worden.
Hulpbronnen
Inverklaringen met betrekking tot politiek-maatschappelijke participatie van vrouwen wordt vaak gewezen op de beschikbaarheid van hulpbronnen* In deze visie beschikken mannen overmeer hulpbronnen
dan vrouwen.Als hulpbronnen worden genoemd opleiding, inkomen, ervaring insoort gelijke funkties,
maar ookmoeilijkmeetbare hulpbronnen als politieke interesse en politiek zelfvertrouwen. Zo konstateert Andersen dat (full-time)huisvrouwen minder politiek zelfvertrouwen hebben dan vrouwen met een
baan buitenshuis (Andersen 1975). Met politiek zelfvertrouwen wordt bedoeld demate waarin men meent
datmen meetelt inhet politieke systeem (Oudijk 1983,Leijenaar & Saharso 1983).
Dus denk je dat jemeetelt, dan hebje een hulpbron, en denk je dat je nietmeetelt dan heb je er
geen.Ongeacht of dit de realiteit geweld aan doet of niet. Ikzou indit verband lieverwillen spreken van realisteitszin inplaats van politiek zelfvertrouwen en dit niet alshulpbron willen benoemen.
Ookten aanzien van politieke interesse vind ik het moeilijk om te spreken van een hulpbron, als
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niet eerst de vraag isbeantwoord inhoeverre politieke interesse isgekoppeld aan net perspektief
dat men ziet in 'de politiek'.
Politieke interesse en politiek zelfvertrouwen zijn mijns inziens alleen 'hulpbronnen' voor diegene
die ook werkelijk meetellen inde politiek en op grond daarvan ook iets te verwachten hebben van de
politiek. Dan zou dSt, namelijk net politiek meetellen, als hulpbron benoemd moeten worden, hetgeen
niet kan omdat het niet iets is dat je als individu kan bezitten.
Een ander kritiekpunt op deze visie isde definitie van hulpbron: 'de voor de politieke participatie
of betrokkenheid gunstige factoren of persoonlijkheidskenmerken' (Oudijk 1983,p.296).
Het iseen definitie geformuleerd vanuitdevoorwaarden voor participatie en niet vanuit goede kwaliteiten en vaardigheden voor funktioneren inpolitieke organisaties of stukturen. Ik vind de definitie
nogal verdoezelend. Het lijkt net of vrouwen kwaliteiten te kort komen voor participatie. Vrouwen blij«
ken juist zeer goede kwaliteiten te hebben voor goed funktioneren in allerlei organisaties en strukturen zoals goede sociale vaardigheden, oog voor sociale verhoudingen, goed kunnen werken in team verband, organisatietalent, minder hierarchisch denken etc. Deze kwaliteiten worden echter nog weinig gewaardeerd en gehonoreeedinhet openbare leven (zie ook Rapport biz18).
Strategieen
Meyer beschrijft niet alleen de verschillen inmaatschappelijke positie tussen vrouwen en mannen
en het bijbehorend normenstelsel,maar ze geeft ook aan dat mannen door middel van sankties en
strategieen deze verschillen steeds weer proberen te bevestigen. Daarnaast noemt zij strategieen
van vrouwen om met deze verschillen om te gaan.
Als strategieen van mannen noemt Meyer:
-negeren :Aktiviteiten of eigenschappen van vrouwen die niet passen binnen het patroon zwijgt men
•dood, schrijft men uit degeschiedenis. Dit gebeurt op allerlei terreinen zoals media, onderwijs, organisaties.
-isoleren: Vrouwen worden buitengesloten op allerlei nivo's zoals
-betaalde arbeid (vrouwen komen niet aan werk of komen op deminder betaalde baantjes
terecht),
-opleidingen (vrouwen worden impliciet geweerd uit opleidingen waarvan mannen denken dat
er toekomst inzit),
-politiek (nieuws en informatie over politiek richt zich tot een mannen publiek),
•organisaties (vrouwen worden buiten informele kontakten gehouden),
-informatie (een aparte vrouwenpagina die mannen over kunnen slaan).
-kleineren;Dit kan op velerlei manieren bijvoorbeeld door
-diskwalificatie op grond van allerlei spelregels,
-minimaal te reageren,
-belachelijk maken van een idee of aktiviteit,
-machtsmisbruik (ontslag, vrouwenmishandeling e.d.).
Meyer noemt de volgende strategieen die vrouwen hanteren om hiermee om te gaan:
-konformeren :De veel gebruikte strategie van 'probeerniet te bewegen dan'yoel je de strop om je
nek niet*. Hiervan krijg jewel nekkramp.
-dubbelleven :De relatie van vrouwen ineen mannenwereld wordt in stand gehouden door een toevluchtsoord. Dit toevluchtsoord kan een bron van kracht zijn (bijvoorbeeld de steun van een
vriendin of moeder)maar kan ook een dubbele bodem hebben; de schoonheidsindustrie,
de soap opera's en de damesbladen zijn ook een kontinue bevestiging van de bestaande
vrouwenrol.
-blootleggen van het normenstelsel: Dit vereist moed en vraagt veel werk en energie.De grootste
barri£re vormen de normen die vrouwen zelf geinternaliseerd hebben.
-ontwikkelen van alternatieven: Een strategie die voor de toekomst wellicht het belangrijkst is.
(Meyer 1983).
De strategieen die Meyer noemt zijn mijns inziens een waardevolle aanvulling op eerder genoemde verklaringen. Het biedt aanknopingspunten om houdingen en reakties van vrouwen en mannen ten aanzien
van veranderingen te analyseren.
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Samenyatting
Samenvattend kunnen we zeggen dat ten aanzien van de deelname van vrouwen aan politiek-maatschappelijke aktiviteiten het verschil inmaatschappelijke positie van vrouwen enmannen zeer bepalend is.
Twee ontwikkelingen zijn indit verband genoemd, namelijk de op sexe gebaseerde arbeidsdeling ende
scheiding inopenbare en priv£ sfeer.
Andere verklaringen wijzen naar de beschikbaarheid van hulpbronnen zoals opleiding, inkomen enervaring in vergelijkbare funkties.
Vrouwen die aktief willen worden worden gekonfronteerd met sankties en strategieen vanmannen ter
bevesteging van debestaandemaatschappelijke posities van vrouwen enmannen.Degrootste barri&re
voor deze vrouwen isbreken met de bestaande (vaak ook zelf gehanteerde)normen.

3.2 Belemmeringen in de organisatie.
Vrouwen die aktief worden ineen politiek-maatschappelijke organisatie hebben een aantal drempels
te nemen.De eerste drempel die ze tegen komen isdat ze een organisatie binnenstappen die inmeerderheid uitmannen bestaat en doormannen gerund wordt. Verschillen in socialisatie enmacht tussen
vrouwen enmannen spelen daarom ook ineen politiek-maatschappelijke organisatie.De tweede drempel
isde struktuur vande organisatie en de derde drempel ishet beperkte perspektief dat de organisatie
heeft. Over deze drempels gaat deze paragraaf.Aan het eind wil ik nog ingaan op een specifiek aandachtspunt namelijk het feit dat vrouwen inde huidige situatie ineen politiek-maatschappelijke organisatie alti-jdeenminderheidsgroep vormen.
Socialisatie
Via socialisatie worden en zijn vrouwen voorbereid op hun toekomstige taak als huisvrouw, echtgenote
en moeder.Hierdoor hebben zijn andere normen, gedragspatronen en eigenschappen ontwikkeld dan mannen.
Inde politieke kultuur (over)heersen 'mannelijke'normen, gedragspatronen enworden 'mannelijke'eigenschappen gewaardeerd. Vrouwelijke politici blijken gedeeltijk andere persoonskenmerken te hebben
dan niet-politiek aktieve vrouwen.Het zijn kenmerken die alsmannelijk gezien worden zoals wilskrachtig, prestatiegericht zijn. Veel vrouwelijke politici blijken ambivalente gevoelens te hebben ten
aanzien van dezemannelijke persoonskenmerken (Leijenaar&Saharso 1983).
Hetmannelijke karakter van de politieke kultuur en de stereotype beelden ten aanzien van vrouwen en
mannen geeft vrouwen het gevoel dat zeminder geschikt zijn om te participeren danmannen.
Daarnaast ishet niet alleen de onderwaardering van de vrouwen zelf die een belemmering vormt.Vrouwen worden, ook al hebben ze allekwaliteiten, niet serieus genomen (in politiek-maatschappelijke
organisaties)omdat ze vrouw zijn.Den Bandt noemt dit de credibility gap (Den Bandt 1972).
P.Johnson stelt dat stereotype beelden over vrouwen hen voorschrijft te handelen alsof ze geen macht
gebruiken. Indirekte,persoonlijke en hulpeloze strategieen worden typerend geacht voor vrouwen,terwijl direkte,konkrete en kompetente strategieen typerend worden geacht voormannen.Vrouwen mogen
anderen wel belnvloeden,maar danmoet hetwel onopvallend. De 'toegestane'strategieen voor vrouwen
zijn weinig effektief en vermijden openlijke konfrontatie.Vrouwen die de stereotype vrouwenstrategieen hanteren zijn ten op zichte'van mannen inhet nadeel.Vrouwen die dit niet doen en mannenstrategieen hanteren ondervinden veel weerstand en negatieve reakties. 'Damned ifthey do,damned ifthey
don't1 ishet dilemma waar vrouwen inverkeren (Johnson aangehaald in Komter 1985).
De Groot en Ter Veld wijzen op het verscMl waarop vrouwen en mannen konflikten beleven.Demanbeleefteen konflikt als een krenking, aan aantasting van zijn eigenwaarde.Omgelijk te krijgen, voor
vol aangezien te worden, zal hijde strijd aan binden.Verwerping van een mening of een idee zienmannen als verwerping van een deel van zichzelf.Vrouwen zien verwerping van eenmening of een idee als
een totale verwerping, een verwerping van de hele persoon.Een konflikt beleven vrouwen daarom meer
alseen kwetsuur,daneen krenking. Ze zullen proberen weer geaksepteerd teworden, te streven naar
harmonie en verzoening,doorzich te onderwerpen (DeGroot &Ter Veld 1985).
Meulenbelt haalt een studie aan van Fishman waaruit bleek hoe bepalend mannen zijn inde kommunikatie
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tussen vrouw enman.Ongeacht het onderwerpmoesten vrouwen enige keren meermoeite doen om door nun
man gehoord teworden dan andersom.Demannen uit de studie bleken vaker een"gesprek af te kappen of
te beginnen dan de vrouwen en zij kregen automatisch aandacht van nun vrouw.Omgekeerd moesten de
vrouwen steeds opnieuw om aandacht vragen.Hoewel het indeze studie (jonge progressieve)echtparen
betrof ishet aannemelijk dat deze ongelijkheid inkommunikatie tussen vrouwen enmannen ook buiten
relaties speelt (Meulenbelt 1978b).
Als gevolg van het verschil in persoonlijkheidskenmerken van vrouwen en mannen gaan vrouwen anders
met politiek om. Zij zijn meer op personen gericht dan op zaken.Zij zien demens achter de problemen en hebben meer oog voor de omgangsnormen inde politieke organen zelf (Leijenaar &Saharso 1983).

Mf!£htsy^rschillen
Binnen organisaties zijn machtsverschillen tussen vrouwen enmannen zichtbaar.Machtsverschillen die
tot uiting komen inde scheiding tussen prive"en openbare sfeer en die opgeslagen ligt inde arbeidsdeling naar sexe zijn op alle nivo's en dus ook ineen politiek-maatschappelijke organisatie terug te
vinden.
Vrouwen vervullen minder vaak leidinggevende funkties ineen organisatie danmannen.Als zijwel een
dergelijke funktie bekledendanzijn dat vaak de onopvallende funkties zoals sekretaresse of penningmeesteresse en geen funkties waarbijnaarbuiten treden belangrijk is zoals fraktievoorzitster ofwethoudster(1).
Vrouwen verrichten vaker dan mannen allerlei routinewerk voor hun partij, terwijl mannen meer het
inhoudelijke werk doen.Deze scheiding intaken en verantwoordelijkheden heeft niet zoveel temaken
met degeringere kwaliteiten van vrouwen alswel met het weren van vrouwen uit dergelijke funkties.
Mannen zijn niet zomaarbereid een plaats inte ruimen voor vrouwen (Oudijk 1983, Leijenaar &Saharso 1983).
Vrouwen inpolitiek-maatschappelijke organisaties hebben het gevoel dat ze zich waarmoeten maken..
Het duurt lang voordat mannen overtuigd zijn van de kompetentie van vrouwen (Leijenaar &Saharso
1983).
Indepolitiek kennen we de 'wandelgangen'.Ook andere politiek maatschappelijke-organisaties hebben
hun informele circuits;de feestjes,borrels,bars en etentjes.Veel belangrijke informatie verloopt
via deze informele circuits.Ze zijn vooral belangrijk voor de carriSre van een persoon binnen een
organisatie.Vrouwen hebben in demeeste gevallen geen toegang tot deze circuits (Oudijk 1983,Leijenaar &Saharso 1983,Meijer 1983).
Mannen inde politiek vindendat ze'vrouwenonderwerpen'zoalsgezondheidszorg, maatschappelijk en kultureel werk, sociale zaken,welzijn en onderwijs,net zo goed als vrouwen kunnen behartigen. Inde
praktijk blijkt dat vrouwen tweemaal zo veel vrouwenzaken aan de orde stellen alsmannen (Oudijk
1983). Vrouwen inde politiek blijken vaak vrouwenonderwerpen in hun pakket te hebben.Vrouwenonderwerpen worden inde politieke arena minder interessant gevonden en worden makkelijk doormannen aan
vrouwen overgelaten (Leijenaar &Saharso 1983). Twee kanttekeningen zijn hierbij temaken. Enerzijds
blijkt dat vrouwen soms huiverig zijn om vrouwenonderwerpen aan te pakken uit angst niet serieus te
worden genomen.Anderzijds komt het ook voordat, door het vele algemene werk,de vrouwenonderwerpen
indemarge verdwijnen (Leijenaar &Saharso 1983).
Vrouwen in de politiek blijken vaker aktief te zijn op lokaal nivo. Een reden hiervoor isdat het
minder tijdrovend is.(2). Een andere reden isdaterminder machtsstrijd'is rond een dergelijke funktie en indeze funkties minder konformisme nodig is.(Leijenaar &Saharso 1983).
Dehouding vanmannen ten aanzien van vrouwen wordt invrijwel geen enkele politiek-maatschappelijke
organisatie ter diskussie gesteld. Demeestemannen zullen ook vinden dat zij niet diskrimineren en
dat ervoor vrouwen geen belemmeringen zijn.Hun houding ten aanzien van vrouwen iseen vrouwenprobleem (Meulenbelt 1980).

Indemeeste politiek-maatschappelijke organisaties wordt geen rekening gehouden met vrouwen met ge-
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zinsverantwoordelijkheid (demeeste vrouwen dus!). Geen kinder opvang of vergaderen op een tijd dat de
kinderen inbed gestopt worden maakt deelname voor veel vrouwen moeilijk ofonmogelijk.Ook plotselinge vergaderingen oponmogelijke tijden zijn voor vrouwen (als ze geen man hebben diemet de warmemaaltijd op zewacht)moeilijk inte passen (Oudijk 1983).
Aan de beschikbaarheid die verwacht wordt door de organisatie isdoor demeeste vrouwen niet te voldoen. Vakbondswerk bijvoorbeeld levert werkweken van 60 &70 uur op en inzetbaarheid in net hele land
wordt daarbij meestal verondersteld. Hieraan isalleen te voldoen als je iemand hebt die thuis net
huishouden verzorgt (Meulenbelt 1980).
Vrouwen diewel aktief zijn inpolitiek of vakbond zijn of ongetrouwd, of zijn wel getrouwd maar pas
op latere leeftijd aktief geworden. Belangrijk isdaarnaast dat ze steun ondervinden van familieleden,
met name de echtgenoot (Leijenaar£Saharso 1983).
Kriteria waarop kandidaten voor een partij of een bestuursleden ineen vakbond worden beoordeeld
sluiten vrouwen vaak bij voorbaat uit.Doorslaggevende faktoren binnen politieke partijen bljken te
zijn: bekendheid, bestuurservaring inde partij en anderemaatschappelijke organen, hoge opleiding,
vakbekwaamheid en geen of oudere kinderen (Leijenaar &Saharso 1983).
Inde vakbond blijkt de leeftijd waarbinnen voornamelijk gerekruteerd wordt tussen de25 en 35 jaar
te zijn, net de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen.Aangezien een vakbondsfunktie, zoals eerder
beschreven, niet te kombineren ismet het hebben van verantwoordelijkheid voor gezin en kinderen betekent dit voor vrouwen de keuze tussen een gezinsleven en kinderen of een vakbondscarri£re (Meulenbelt 1980,Acker 1980).
Bovengenoemde punten zijn redenen waarom veel vrouwen niet kunnen participeren. Daarnaast zijn er
overwegingen waarom vrouwen niet willen participeren. Dewerkstijl van een organisatie iseen van die
redenen.
Door de hierarchische struktuur inpolitiek-maatschappelijke organisaties zoals een politieke partij
of een vakbond, zijn ermaar weinig mensen betrokken bij het nemen van beslissingen. Vrouwen voelen
zijn niet thuis inzo'n hierarchie en benadrukken de noodzaak tot delen van demacht, het leiderschap
en de verantwoordelijkheden (Kroon 1980). Vergaderingen en kongressen van een politieke partij ofeen
vakbond laten geen ruimte voor ervaringen en 'persoonlijke' problemen (Meulenbelt 1980,Acker 1980).
Veel vrouwen kunnen niet overweg (ofwillen dat niet)met de politieke spelregels,waarbij elkaar
vliegen afvangen belangrijker isdan een afweging van ideeen en argumenten (Leijenaar&Saharso 1983,
Vijn 1980).

Politiek-maatschappelijke organisaties houden zich bezig met problemen die spelen inde openbare
sfeer.Dat betekent niet alleen dat erweinig aansluiting isbij de leefwereld van een groot deel van
de vrouwen, het betekent ook dat een groot aantal problemen (uit de openbare sfeer)die spelen inde
priv§ sfeer buiten het vizier van de organisaties vallen. Problemen die worden afgedaan als persoonlijke problemen die de partners zelfmaar opmoeten lossen.
In vroegere 'vrouwenvakbonden!zoals denaaistersbond of de roosjesslijpstersbond was er geen scheiding tussen erkende arbeidsproblemen en privgproblemen.Deze bonden maakten zich hard voor kinderopvang,gezamelijkemaaltijden betere scholing enzovoorts.Met het opgaan van deze bonden inde grotere
bonden en federaties zijn deze punten van het toneel verdwenen (Meulenbelt 1980).
Dat het perspektief niet verder gaat dan de openbare sfeer (waarin voor hetmerendeeel mannen aktief
zijn) isook zichtbaar inde benadering van de vakbonden en politieke partijen.
Als model voor demens staat voor hendeman:de Nederlandse kiezer iseenman, de arbeider iseen
man. Voor vrouwen iserweinig identificatie mogelijk, hetgeen niet stimulerend werkt. Daarnaast
stelt deze benadering vrouwen voor het volgende dillemma: Als vrouwen als 'mensen* behandeld willen
worden (met recht op dezelfde beloning, arbeid en arbeidstijden)dan blijven ze zitten met hun 'priv§'-problemen (dezorg voor huishouden en kinderen).Willen vrouwen behandeld worden als vrouwen
(met kinderopvang, deeltijdarbeid, zwangerschapsverlof)dan zijn ze een uitzondering, minder produktief en hebben zeeen zwakke positie opde arbeidsmarktof ineen carri§re ineen politiek-maatschappelijke organisatie (Meulenbelt 1980).
Dat betekent dat vrouwen, of ze nu voor 'mens* of 'vrouw1 kiezen, altijd aan het kortste eind trekken
tenzij mannen indeorganisatie ook de 'privg'-problemen alsmaatschappelijke problemen gaan zien en
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ze omzetten in eisen.
Onder invloed van de vrouwenbeweging zien we de laatste jaren dat priv§-problemen zoals abortus,
sexueel geweld, allimentatierecht inde politiek en kinderopvang, deeltijdarbeid en zwangerschapsverlof in vakbonden veelvuldig in diskussie zijn geweest.
Dat hiervoor veel energie en strijd van vrouwen nodig was wordt duidelijk gemaakt door Anja Meulenbelt,die beschrijft welke 'filters'er allemaal zitten tussen het moment waarop vrouwen hun eigen
positie herdefinieren en veranderingen formuleren en het aanvaarden van deze punten door de top van
de vakbond.
Deeerste fliter die gepasseerd moet worden isom de problemen om te zetten ineisen die passen binnen het produktieproces, dus in sociaal-ekonomischeveisen. Veel problemen zijn zo niet te vertalen;
de vraag wie de zorg heeft voor de volgende generatie moet dan vertaald worden naar de berperkte
eisen zwangerschapsverlof en kinderopvang.
De tweede filter die er voor geschoven wordt is het aanvaard krijgen van deze eisen.Wil je kans maken om op de algemene proiriteitenlijst van de bond terecht te komen, dan moet je zelf al prioriteiten stellen. Daarnaast zijn vrouwen inde bonden in deminderheid (en zeker inde besturen)en hebben
vrouwengroepen en het vrouwensekretariaat alleen een adviserende stem; vrouwen hebben dus weinig
macht om een punt erdoor te drukken.
De derde filter is het algemeen bondsbeleid dat de leidraad is voor alle aktieprogramma's. Dit betekent dat vrouwen ook hier mee aan de slag moeten en hun eisen op dit bondsbeleid afmoeten stemmen.
De vierde filter zijn de vakbondsbestuurders, overwegend mannan. Zij voeren de onderhandelingen en
moeten, zo er een vrouwenpunt tot algemeen punt is gemaakt, dit punt binnen zien te halen. Vrouwenpunten zijn in onderhandelingen nog nooit hard naar voren geschoven (Meulenbelt 1980,zie ook Vijn
1980en Acker 1980).
Inhet voorgaande zien we welke belemmeringen vrouwen die aktief zijn in een politiek-maatschappelijke organisatie allemaal tegen (kunnen)komen.
Een belangrijk punt isdaarbij nog niet aan bod gekomen, namelijk het feit dat vrouwen in de huidige
situatie in alle politiek-maatschappelijke organisaties een minderheidsgroep zijn.
Vrouwen^als^minderheidsgroep
Rosabeth M. Kanter schrijft over het effekt van een minderheid ineen groep op het groepsgedrag. Zij
gaat uit van een onevenredige groep (skewed group)dat wil zeggen een groep die niet uniform is in
een hoofdkenmerk zoals sexe, ras.of ethniciteit, waarbij het in aantal overheersende 'type' de groep
voldoende bepaald om dominant genoemd te worden. De anderen, deminderheid,kunnen 'tokens' worden genoemd, omdat zij vaakalsafgevaardigden van hun kategorie worden gezien; als symbolen in plaats van
individuen.
Tokens worden gelndentificeerd door kenmerken of karakteristieken (zoals sexe, ras,ethnische groep,
leeftijd), die voor de dominante groep al een set van aannames met betrekking tot kultuur, status,
gedrag enzovoorts vertegenwoordigen.
Tokens kunnen perdefinitie geen gewoon lid van de groep zijn. Ze zijn uitzonderingen: de 'vrouwelijke ingenieur', de 'mannelijke verpleger', de 'zwarte arts'.
Een token-positie kan je niet kiezen; je bent het gewoon wanneer je als eerte(n)van jouw kategorie
een 'nieuwe' groep binnen komt.
De status van een token iseerder die van haar/zijn kategorie dan de status van de groep waarinzij/
hij zit.
De situatie van deonevenredige groep geldt bijvoorbeeld voor negers ineen groep blanken of een:
blinde in een groep zienden. Het iswaarschijnlijk ook een goed model voor vrouwen die een mannenorganisatie binnen stappen. Kanter heeft zelf onderzoek gedaan onder een groep verkopers/sters
(300waarvan 20 vrouwen) van een groot bedrijf.
Kanter stelt dat een token binnen een groep temaken heeft met drie verschijnselen namelijk
-zichtbaarheid: Dedominanten zijn zich meer bewust van de token(s) dan van een willekeuring ander
lid van de dominanten.
-polaristie :De dominanten worden zich meer bewust van hun eigen overeenkomsten en de verschillen
met de token(s)en hebben de neiging de verschillen te overdrijven,
-assimilatie :De dominanten hebben de neiging de token(s) zo te zien dat ze inhet stereotype beeld
passen.
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Deze drie verschijnselen hebben invloed op het gedrag van de dominanten en de token(s).
Zichtbaarheid legteen druk op het gedrag dat tokens vertonen.Het ismoeilijk ietste doen dat niet
opvalt..Tokens hebben een gevoel van over-observatie. Het handelen van tokens heeft symbolische konsekwenties.Jewordt bijvoorbeeld beoordeeld op hoe vrouwen het inde politiek doen en niet hoejij
als persoon het inde politiek doet.
De aandacht isgevestigd op de stereotype kenmerken. Voor andere kenmerken moet je dubbel je best
doen om ze zichtbaar temaken. Als.token moet je er voorzorgen dat de dominanten geen figuur slaan.
Dus jemag het nooit beter doen.Jemag nooit je succes claimen.
Voor tokens zijn erten aanzien van dezichtbaarheid twee reakties mogelijk:
Ten eerste, allemogelijkheden aangrijpen je te bewijzen,met kans op vergelding.
Ten tweede, pogingen doen om de zichtbaarheid te beperken door je op de achtergrond te houden en geen
zichtbaar leiderschap te nemen. Hierdoor krijgt de token weinig erkenning en bevestiging van haar/zijn
kwaliteiten(3).
Polarisatie leidttot een sterkere aftekening van de grenzen en een afscherming van de dominanten als
subgroep. De tokens komen gelsoleerd te staan. Degemeenschappelijke(kulturele)elementen inde
groep worden overdreven. De tokens worden gebruikt ter onderstreping daarvan. Doormiddel van interruptieworden de tokens erop gewezen dat zij indringers zijn. ('Kunnen we nog steeds vloeken?')Hiermeeworden de tokens gewezen op wat zij aan de dominanten hebben toe te staan enwat zij zelf niet
mogen. (Vrouwen mogen niet vloeken,mannen wel,zelfs inhet bijzijn van vrouwen.)
Bepaalde aktiviteiten verplaatsen zich naar de informele circuits waartoe tokens geen toegang hebben.
Hoewel tokenssteedsop de verschillen gewezen worden enze buiten de groep gesloten worden eisen de
dominanten wel volledige loyaliteit van hen.Aan deze loyaliteit iste voldoen door zichzelf als uitzondering te (laten)zien of door objekt van humor te zijn en mee te lachen.
Voortokens zijn twee reakties mogelijk opdeze polarisatie namelijk;
-het aksepteren en daarmee dus gelsoleerd worden,
-proberen insider te worden, door zichzelf tegen de eigen kategorie te keren(4).
Assimilatie kan een token ineen bekende,toegestane rol gevangen zetten. Insituaties die nietdirekt duidelijk waren bleken de verkoopsters van het bedrijf waar Kanter haar onderzoek deed te worden
aangezien voor de echtgenote, sekretaresse, assistente ofmaitresse van de verkoperwaarmee zij op
werkbezoek ging(1).
In situaties die wel duidelijk zijn moeten tokens nog vechten om niet in de stereotype rol te worden
geduwd (bijvoorbeeld sekretaressewerk doen of de koffie rond brengen voor vrouwen).
Dominanten kunnen met tokens om gaan door ze inbegrijpbare rollen te stoppen. Vrouwen kunnen volgens
Kanter invier rollen gestopt worden namelijk moeder, verleidster, mascotte of stalen vrouw. Geen van
de vier isnu direkt prettig om .'temoeten spelen'en alien hebben uiteraard invloed op het mogelijk
gedrag van vrouwen en de beoordeling van haarwerk en kwaliteiten.
De reakties van vrouwen op deze opgedrongen rollen zijn gevarieerd. Er iseen neiging tot voorkeur
voor reed bestaande relaties en hetminimaliseren van het kontakt met 'vreemden'.
Vrouwen vinden hetmakkelijker om stereotype rollen te spelen dan ze te bevechten; ze geven de voorkeur aan akseptatie boven kompetitie, maar deze reaktie levert hen wel een bepaalde mate van zelfverloochening op (Kanter«J977).
Samenvatting
Kanter laat zien wat demacht van het getal kan betekenen. Een aantal eerder genoemde belemmeringen
laten zich ook binnen deze theorie verklaren.Zo past het gevoel zich waar temoeten maken binnen het
zichtbaar zijn van tokens en het feit dat vrouwen minder specifieke funkties verrichten binnen het
verschijnsel assimilatie dat vrouwen inbekende rollen gevangen worden gezet.Ook de punten uitsluiting van informele circuits en de andere (vrouwen)onderwerpen die vrouwen inhun pakket krijgen laten zich binnen deze theorie verklaren (resp.polarisatie met als gevolg isolatie,en assimilatie met
als gevolg de bekende rol krijgen).
Kanter laat zien hoe belangrijk de struktuur kan zijn voor het funktioneren ineen groep.Dat isde
kracht maar ook de beperking van deze inzichten. De verklaring waarom een bepaalde kategorie eentoken is (bijvoorbeeld vrouwen in organisaties)moet ergens anders vandaan komen.Zo'n verklaring is
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wel belangrijk want de ene token isde andere niet. Ikzal ditineen voorbeeld duidelijk maken:
De 'mannelijke verpleger',token ineen groep van verpleegsters wordt makkelijk de rol van arts toebedeeld. De 'vrouwelijke ingenieur' krijgt de rol van sekretaresse of koffie-juffrouw. Voor de verpleger isde toebedeelde rol een overwaardering, voor de ingenieur een onderwaardering. De verpleger
wordt dankzij zijn zichtbaarheid waarschijnlijk afdelingshoofd, de ingenieur zal waarschijnlijk nooit
chef worden.
Ook voor vrouwen inmannenberoepen zullen de aspekten zichtbaarheid, polarisatie en assimilatie spelen.
Het feit dat vrouwen bijna altijd inde 'token-positie' verkeren zie ik alseen belangrijke aanvulling op de al eerder genoemde belemmeringen zoals de verschillen in socialisatie enmacht tussen
vrouwen en mannen, de struktuur en dewerkwijze van de organisatie en de beperkte reikwijdte van het
perspektief.

3.3 Samenvatting.

Vrouwen die aktief willen worden in een politiek-maatschappelijke organisatie moeten over nogal wat
drempels heen.
Ten eerste hebben zij temaken met belemmeringen vanuit hun maatschappelijke positie.Twee ontwikkelingen zijn indit verband besproken namelijk de arbeidsdeling naar sexe en de scheiding in openbare en priv§ sfeer.Vrouwen hebben de verantwoordelijkheid voor het gezin,waardoor zij minder mogelijkheden en ruimte hebben voor politiek-maatschappelijke participatie dan mannen. Vrouwen bewegen zich meer in de priv§ sfeer, waardoor zeminder vaardigheden en zekerheden hebben die inde
openbare sfeer gevraagd worden. Vrouwen die zich wel in de openbare sfeer bewegen ontmoeten sankties en strategieen van mannen om de bestaande maatschappelijke posities te konsolideren.
Ten tweede hebben vrouwen drempels te nemen ten aanzien van de organisatie(s)waarin ze willen participeren. Veel vrouwen voelen zicherniet thuis vanwege de werkwijze en de hierarchische struktuur.
Inde organisaties krijgen vrouwen ook temaken met machtsverschillen tussen vrouwen enmannen zoals
die inde hele samenleving aanwezig is.Vrouwen hebben minder leidinggevende funkties en er wordt
minder naar ze geluisterd. Een belangrijke belemmering is het beperkte perspektief dat de organisatie vrouwen biedt. Verbeteringen in demaatschappelijke positie van vrouwen wordt zelden door de organisaties bevochten. Problemen van vrouwen die spelen de priv§ sfeer worden als priv§problemen weggewuifd.
Indemeeste organisaties vormen vrouwen een minderheidsgroep. Zij zijn hierdoor meer zichtbaar dan
de anoere leden, worden door demeerderheid gezien ineen stereotype beeld en de verschillen ten opzichte van demeerderheid worden overdreven.
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4 . VROUWENGROEP EN VROUWENOVERLEG

Ondanks alle belemmeringen zijn er vrouwen aktief in politiek-maatschappelijkeorganisaties:
f
Ikga ervan uit datweallemaal een organisatie nodig hebbenvoor onze
belangenbehartiging, ( )envakbonden zijn tot nu toe de enigeorganisatiesvoor de belangenvanwerkneemstersf (Mac Vijn 1980PP 10-11).
(Uit strategiesche overwegingenwijstze een eigen automome vrouwenvakbond
af. A.v.W.)
'Tochkunnenwe erniet oraheen, dat in eenparlementaire demokratieveel
voorons belangrijke beslissingen worden genomen ingemeenteraden,provincialestaten enparlement. (
)Veel vrouwenkiezen danvoor aansluiting
bijdePartijvan deArbeid(....) met eenaktievevrouwengroep DeRooie
Vrouwen' (Liesbeth Kroon 1980pp 67-68).
Inpolitiek-maatschappelijke organisaties hebben vrouwen temaken met de beperkte inhoud van het werk
en deeisen van de organisatie (de belangenbehartiging bestrijkt maar een klein deel van het gebied
dat vrouwen behartigd willen zien), met eenmanier van werken die niet overeenkomtmet demanier van
werken van vrouwen,met een struktuur die niet met vrouwen en hun mogelijkheden en behoeften rekening
houdt enmet het feit dat ze verspreid over verschillende bonden of afdelingen zitten en daar een
token-positie innemen.
Veel vrouwen kiezen ervoor om,binnende politiek-maatschappelijke organisatie waar zij lid van worden
(of zijn), ineen vrouwengroep of vrouwenoverleg aktief teworden. Zo dergelijke groepen er nog niet
zijn beginnen zijmet de oprichting daarvan.
Vanuit de vrouwenbeweging zijn ervaringen opgedaan met andere organisatievormen. Vormen die door vrouwen zelf aldoende ontwikkeld zijn en aansluiten bij de leefwereld van de behoeften van vrouwen.
Bij deze organisatievormen staan volgens Meulenbelt drie punten centraal:
- het zichtbaarmaken van onzichtbare problemen,
- onderlinge steun en zelfhulp,
- het scheppen van eeneigen kultuur (Meulenbelt 1978a).

Zoalsal gezegd vallen veel problemen van vrouwen buiten het gezichtsveld van de politiek-maatschappelijke organisaties.Privg problemen zijn niet altijd enkel priv§. 'Het persoonlijke ispolitiek'
werd de leus voor vrouwen die begonnen met het inkaart-brengen van al de 'onzichtbare' priv§ problemen van vrouwen.
Indit proces werden twee dingen duidelijk:
Ten eerste dat het belangrijk isdat vrouwen zelf hun positie definieren.
Ten tweede dat telkens weer het vertalen van priv§ problemen naar politieke problemen nodig is.Juist
omdat zoveel van demachtsongelijkheid tussen vrouwen enmannen isgesitueerd inde prive" sfeer
blijft het belangrijk omsteedsbezig te zijnmet persoonlijke ervaringen (Meulenbelt 1978a)..
Behalve hetwerken aan onzichtbare problemen in de prive sfeer iser ook behoefte om tewerken aan
het inkaart brengen van de eigen belangen van vrouwen inde openbare sfeer invrouwengroepen.Ook
hierbij isdemacht van de eigen definitie en het steeds weer terug keren naar eigen ervaringen belangrijk voor de vrouwen (Vijn 1980,Kroon 1980).

Onderlinae steun en zelfhulo
Vrouwen hebben elkaar nodig voor helekonkrete vormen van hulp.Veranderen gaat niet zomaar en is
eenmoeizaam'proces.Niet alleen voor vrouwen zelf maar vaak nog meer voor hun omgeving.Vrouwen die
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werken aan verbetering van hun eigen positie komen weerstanden en agressie tegen, inhun omgeving en
ook inpolitiek-maatschappelijke organisaties (en niet alleen door mannen,maar ook door vrouwen!).
Om het vol te blijven houden als enige vrouw in het bestuur of de kommissie issteun van andere vrou
wen noodzakelijk.
Werken aan de verbetering van je positie alsvrouw isgeen zakelijk gebeuren dat netjes gestroomlijnd kan worden invergaderingen en werkgroepen. Het isook aktie, succes,teleurstelling, vriendschapen emoties.Cokdaarmoet ruimteen ondersteuning voor zijn (Meulenbelt 1978a ,Kroon 1980,
Vijn 1980).

Het^scheggen^van^een^eigen^ku^tuur
Het beeld van de vrouw inde huidige kultuur isniet erg positief: Een vrouw isdom,zwak, staat in
de schaduw van deman (of anders ishet een oude vrijster)en isniet geschikt voor zwaar en verantwoordelijk werk (Dehuishouding isdaarmeedus g£§n zwaar en verantwoordlijk werk!).
Vrouwen hebben er behoefte aan zich een eigen vrouwbeeld te scheppen waarin vrouwen sterk en zelfstandig zijn en en te laten zien oat ergeen vrouwenwerk ofmannenwerk ismaar leuk of niet-leuk werk.
Vrouwen liebbenook behoefte aan het leren van andere omgangsvormen. Veel vrouwen zijn niet gewend om
zichzelf en andere vrouwen openlijk tewaarderen en komplimenteren.Vrouwen hebben behoefte te ontdekken dat het ook anders kan.0m«te ontdekken dat ze niet stom zijn door een kursus te gaan volgen, of
dat politiek niet moeilijk is door ineen werkgroepje te gaan (Meulenbelt.1978a ) .

Slot (1)
Vanuit de behoeften van vrouwen om hun 'onzichtbare1 problemen uit de priv£ sfeer zichtbaar te maken,
om elkaar te steun en verder te helpen en om een eigen vrouwbeeld en eigen omgangsvormen te scheppen
hebben vrouwen eigen organisatievormen ontwikkeld. Zij werken bij voorkeur inkleine groepen zonder
een officiele leidster. In de groepen ligt de nadruk op het uitwisselen van ervaringen. Er istijd
voor elkaar en de vrouwen trachten elkaar niet monddood temaken.
In deze vrouwengroepen isook de situatie inde priv£ sfeer bespreekbaar, optweemanieren.Ten eerste
iserdemogelijkheid om je hart te luchten, om even afte reageren (soms isdit een vast punt inde
bijeenkomst). Ten tweede kunnen priv£ problemen uit een individuele situatie vertaald worden maar politieke problemen.
Er isruimte om bij te tanken, om inzichten van andere vrouwen op te doen, om strategieen te bespreken
waar vrouwen mee kunnen werken, thuis, ineen betaalde baan of inde organisatie waarin ze aktief zijn
(Meulenbelt 1978a,Vijn 1980).
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5 . VROUWENGROEPEN IN HET GELDERS AGRARISCH
JONGERENWERK

Inde hoofdstukken 3en 4 is ingegaan op deweerstanden die vrouwen tegen komen bij politiek-maatschappelijke participatie en op de keuze die vrouwen maken om zich te organiseren ineen vrouwengroep
of vrouwenoverleg binnen deze organisaties.
Indit hoofdstuk staan beide punten opnieuw centraal, maar dan toegespitst opde participatie van jonge agrarische vrouwen in net Gelders agrarisch jongerenwerk (GAJK).
Eerst zal ik ingaan op net GAJK als politiek-maatschappelijke organisatie en andere politiek-maatschappelijke organisaties in de landbouw.
Vervolgens beschrijf ikwelke weerstanden jonge agrarische vrouwen in Gelderland tegen komen bij nun
participatie in net agrarisch jongerenwerk.
Ik besluit dit hoofdstuk met een beschrijving van het hoe en waarom van vrouwengroepen of boerinnengroepen in Gelderland.

5.1 Politiek-maatschappelijkeorganisaties inde landbouw.
Een politiek-maatschappelijke organisatie had ik gedefinieerd als een organisatie die een politiek,
sociaal-ekonomisch ofmaatschappelijk belang formuleert en zich ten doel stelt dit belang te behartigen (zie Bijlage hoofdstuk2 ) .
Welke politiek-maatschappelijke organisaties zijn er in de landbouw? De belangrijkste zal ik hier noemen(1).
Het NAJK, met als onderdeel daarvan het GAJK, iseen politiek-maatschappelijke organisatie. Zij formuleert als belang het verbeteren van de positie van jonge agrariers.Zij probeert dit te verwezenlijken door agrarische jongeren te stimuleren tot bewustwording van hun situatie. Daarnaast probeert zij
de belangen van agrarische jongeren te verdedigen in belangrijke organen zoals de jongerenraden van
kooperaties (bijvoorbeeld de Coberco en de Coveco in Gelderland), in het landbouwschap en in overleg
met deminister van landbouw (GAJK-Winterprogramma 1985-1986).
Ook de standsorganisaties (KNBTB, KNLC, NCBTB)vallen onder de definitie van politiek-maatschappelijke
organisatie. Zij stellen zich tot doel de belangen van haar leden - agrarisch ondernemers en eventueel
hun gezin -te behartigen. Ze beogen dit zowel voor het individuele lid (via sociaal-ekonomische voorlichting, juridisch advies, etc.) als voor haar leden als belangengroep (via landbouwschap, politieke
partijen, etc.)
Moeilijker ligt de kwalificering voor kooperaties. Vele koSperaties hebben (slechts)tot doel de ekonomische belangen van haar leden te behartigen. Sociale aspekten komen nog een enkele keer om de hoek
kijken, bijvoorbeeld bij een diskussie over kwantumkortingen. In de invulling van de behartiging van
de ekonomische belangen van haar leden maken kooperaties uiteraard wel een keuze voor een bepaalde sociaal-ekonomische benadering.
Ikzou indit kader kooperaties niet als politiek-maatschappelijke organisaties willen benoemen.
De plattelandsvrouwen organisaties (NBP,CPB, KPN)zijn geen politiek-maatschappelijke organisatie.
Hun doelstellingen zijn om plattelandsvrouwen ontmoetings-, ontspannings-, en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Zij beogen geen belangenbehartiging of een ander politiek, sociaal-ekonomisch of
maatschappelijk doel.Zij organiserenwelscholingen en kursussen voor agrarische vrouwen.
Van de politiek-maatschappelijke organisaties ishiermee nog niets gezegd over de onderlinge verschillen.Het zou te ver voeren om hier uitgebreid die verschillen te beschrijven. Enkele punten wil ik
hier wel noemen, omdat die van invloed kunnen zijn op detoegankelijkheid van de organisaties voor
vrouwen.
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Het NAJK (en net 6AJK) iseen jongerenorganisatie, met leden tussen + 16en 35jaar.De standsorganisaties zijn niet leeftijdsgebonden.
Standsorganisaties zijn in nun landbouwpolitieke benadering individualiserend naar het nivo van het
bedrijf.Problemen worden vertaald als bedrijfsproblemen, als uitzonderingen, naar goede en slechte
ondernemers, etc..Belangen worden geformuleerd op sektornivo; naar de exportpositie,of naar dekonkurrentiepositie van D£ Nederlandse landbouw.
Het NAJK heeft een kollektiviserende benadering en probeert algemene ontwikkelingen of strukturele
problemen te schetsen ente verklaren. Belangenbehartiging staat ook in dit kader bijvoorbeeld door
eenmiddenbedrijvenbeleid te ontwerpen, of door belangen van jongeren bij de overname van het bedrijf
te behartigen.
Jonge agrarische vrouwen die politiek-maatschappelijk aktief willen worden inde landbouw hebben maar
een beperkt aanbod.

5.2 Belemmeringen voor jonge agrarische vrouwen bij participatie in het
Gelders agrarisch jongerenwerk.

Ook hierwil ikonderscheid maken inbelemmeringen of weerstanden inde individuele situatie van de
jonge agrarische vrouwen en belemmeringen ofweerstanden vanuit de organisatie.

arbeidsdeling naar sexe en scheiding openbaar/prive*
Jonge agrarische vrouwen in Gelderland die samen wonen of getrouwd zijn met een boer hebben temaken
met de arbeidsdeling naar sexe en de scheiding inopenbare en prive*sfeer.
Dejonge boer isde kostwinner. Zijn bedrijf gaat voor de beroepscarriere van de vrouw. Deze norm bestaat ook als de reeele situatie anders isbijvoorbeeld inde eerste jaren na de bedrijfsovername
waarin erwordt geleefd van het inkomen van de vrouw omdat het bedrijf net de rente-en aflossingslasten kan opbrengen (zie ook Van Herwaarden 1985,Haenen 1984,Loeffen 1984,Hobbelink 1982).
Deze 'kostwinnersnorm' isook zichtbaar ineen term als 'postbodebedrijf•; een bedrijf dat voor het
overgrote deel door de vrouw wordt gevoerd, terwijl deman een baan buitenshuis (bijvoorbeeld postbode)heeft waar het gezin van leeft.Niemand spreekt ooit over een 'verpleegsterbedrijf'; een bedrijf
dat voor het overgrote deel door deman wordt gevoerd, terwijl het gezin leeft van de betaalde baan
van de vrouw (bijvoorbeeldverpleegster).
Dejonge agrarische vrouw is verantwoordelijk voor het gezin. Zodra zij getrouwd isof samen woont met
een boer heeft zij de zorg voor het (tweepersoons)huishouden. Enkele vrouwen worden daarbij geholpen
door hun (schoon)moeder. Komen er kinderen dan ishet de zorg van de vrouw dit alleste regelen.In
de praktijk betekent dit dat de vrouwen hun baan opzeggen, omdat part-time banen moeilijk te vinden
zijn.Van alle geenquiteerde vrouwen (totaal 59)uit de Gelderse boerinnengroepen was er slechts §6n
vrouw die §n een (part-time)baan §n een kind had.Alle andere vrouwen hadden of kinderen of een baan
(met uitzondering vantwee jonge vrouwen (18en 20jaar)die noch een baan noch kinderen hadden)(2).
Bedrijfsarbeid diejonge agrarische vrouwen verrichten ismeer een uitvloeisel van hun taken alshuisvrouw en echtgenote dan dat het een eigen beroep is.Dit iste zien in het soort werk dat de vrouwen
inhet bedrijf verrichten (het handwerk, aanvullend op anderen), de geringe verantwoordelijkheid die
zijmet dit werk dragen en de permanente beschikbaarheid die er van hen verwacht wordt. De vrouwen
zien het zelf ook niet als hun beroep,maar alsmeehelpen ofmeewerken (zie ook Loeffen 1984.Van Herwaarden 1985,Hobbelink 1982). Onder j&nge agrarische vrouwen ligt dit niet zo eenduidig.
Degezinsverantwoordelijkheid van de vrouw omvat ook het emotionele welzijn van het gezin. Dat betekent voor dejonge vrouw dat zij verantwoordelijk is voor de goede relatie met haar schoonfamilie en
de buurt. Zij krijgt daarin te maken met de normen van schoonfamilie en buurt en wordt daarnaar beoordeeld, als persoon,maar ook in haar taak als huisvrouw en echtgenote (zieook Hobbelink 1982).
Jonge agrarische vrouwen die het anderswillen doen -zelf andere normen hanteren en daar naar willen
handelen-moeten sterk inhun schoenen staan om dit ook te realiseren, zeker wanneer ze hierin geen
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ondersteuning van hun partner krijgen.
Door deze arbeidsdeling naar sexe en het 'meehelpen' op het bedrijf hebben boerinnen nog minder vrije
tijd dan huisvrouwen (respektievelijk 21 en 46 uur per week). Ze besteden hun vrije tijd voornamelijk
inen rond het huis.Van de aktiviteiten buitenshuis ishet bezoeken van vergaderingen en bijeenkomsten demeest genoemde vrijetijdsbesteding. Ook jonge boerinnen zijn druk bezette vrouwen (Loeffen
1984).
Van de door mij ondervraagde vrouwen (59)werken er 37 op het bedrijf van de partner of de ouders
(tussen de 1en 25 uur per week), naast de baan buitenshuis of de zorg voor de kinderen. Het lijkt
niet aannemelijk dat deze Gelderse vrouwen ruimer in hun vrije tijd zitten dan huisvrouwen.
Onder jonge agrarische vrouwen leven wensen over veranderingen inde vanzelfsprekende gezinsverantwoordelijkheid vandevrouwen, de kostwinnersnorm voor deman, de beperkte hoeveelheid vrije tijd en
de gebondenheid door bedrijf en kinderen. Dergelijke wensen leven niet of nauwelijks onder hunmannen
(zie ook Van Herwaarden 1985, Loeffen 1984).
Loeffen toonde aan dat er, ondanks wensen tot verandering, tevredenheid met de situatie is onder de
meerderheid van de Nederlandse boerinnen en tuidersvrouwen (Loeffen 1984). Het gaat hier dan niet specifiek om jdnge agrarische vrouwen.
Kanter (1985)wijst op de latente macht in relaties tussen vrouwen en mannen; vrouwen anticiperen op
de behoeften en wensen van hun man, eventueeltenkoste van eigen wensen en behoeften. Onderzoek naar
dewensen van agrarische vrouwen moet mijns inziens uitgaan van dit machtsaspekt en zal dan waarschijnlijkminder tevreden vrouwen tonen dan Loeffen in haar onderzoek tegenkwam.
Inhet gezinsbedrijf lopen huishouden en bedrijf in elkaar over. Er is geen ruimtelijke scheiding
tussen openbare en priv£ sfeer. Dit betekent echter niet dat boerinnen daarmee een minder gelsoleerde
werkplek hebben dan huisvrouwen. Een boerenbedrijf iseen nogal gelsoleerde werkplek, zowel voor de
boerin als voor de boer. Veel vrouwen voelen dit sociaal isolement en betreuren het verlies van hun
kontakten wanneer zij hun baan opzeggen ofwanneer zij verhuizen.
Dit verlies aan kontakten en het gevoelde isolement blijken juistvoorveel jonge agrarische vrouwen
een reden te zijn om politiek en/of maatschappelijk aktief te worden (zie ook Van Herwaarden 1985).
Jonge agrarische vrouwen zijn opgevoed inhet gangbare vrouwbeeld; het beeld dat vrouwen en mannen
hebben van hoe een vrouw moet zijn. Inhoeverre zij in hun moeder een voorbeeld hadden van een vrouw
die politiek aktief was isniet duidelijk.
Dejonge agrarische vrouwen die van boeren komaf zijn zagen hun vaders naar de standsorganisatie gaan
en hun moeders naar de plattelandsvrouwen organisatie. Zij leerden al jong dat landbouwpolitiek een
zaak voor mannen isen dat het welzijn van het gezin een vrouwenaangelegenheid is (Dorresteijn 1984).
Annie van Doremalen (1982)daarentegen beschrijft haar moeder als een voorbeeld van een hardwerkende
vrouw die een groot gezin draaiende hield en het huishouden afstemde op het bedrijf. Haarmoeder had
overzicht, kon snel handelen, wist van aanpakken en was prakties ingesteld. Haar vader vertegenwoordigde het gezin naar buiten toe.Van Doremalen koppelt haar eigen leidsterschapskwaliteiten aan de organisatorische kwaliteiten die zij van haarmoeder zag en leerde. Het gaat hiebij dan om leidsterschap
inhet algemeen en kultureel jongerenwerk en niet in een politiek-maatschappelijke organisatie.
De konklusie van Van Doremalen lijkt het voorgaande tegen te spreken. Immers zij leerde leidsterschapskwaliteiten van haar moeder die zij inde openbare sfeer inzet. We moeten wel bedenken dat het hier
gaat om leidsterschap ineen jeugdorganisatie, een terrein waarop vrouwen wel organisatorische en bestuurlijke aktiviteiten voor hun rekening nemen. Het zou dan gaan om een nuancering van de eerder geschetste invloed van socialisatie. Verder onderzoek zou hierover duidelijkheid kunnen verschaffen.
Voor jonge agrarische vrouwen die zelf een bedrijf gaan voeren blijkt dat zij inhun toekomstplannen
niet serieus werden genomen door hun ouders en/of omgeving.Zij werden op andere ideeen gezet("Je
moet maar een boertrouwen")of een voor vrouwen 'passende' opleiding aanbevolen. Toch werden zij
wel al op jonge leeftijd ingezet op het bedrijf, meestal voor het 'vrouwenwerk*.
Het feit dat er geen mannelijke opvolger is ismeestal bepalend voor demogelijkheid op te mogen/kunnen volgen.
Deze agrarische vrouwen komen zodra ze een bedrijf voeren voor het probleem te staan huishouden en bedrijf te moeten kombineren. Zij moeten ook een keuze maken tussen een carri6re als zelfstandig onderneemster en het hebben van kinderen.
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hulpbronnen
Jonge agrarische vrouwen beschikken overde hulpbronnen opleiding en inkomen.Zij hebben een opleiding
ineen vrouwenberoep en tot op netmoment waarop er kinderen komen hebben zeeen baan en daarmee een
eigen inkomen. Inen door nun werk bewegen zij zich inde openbare sfeer.Jonge agrarische vrouwen
hebben geen agrarische opleiding en zijweten weinig van het bedrijf,met name van de bedrijfstechnische en -ekonomische kanten. De kennis die vrouwen, die opgroeiden op een boerenbedrijf, van het bedrijf hebben leerden zij van hun moeder en vader en betreft het 'vrouwenwerk'op het bedrijf.
Voordeboerendochters die het bedrijf van hun ouders overnemen geldt dat zij inmeerderheid geen
agrarische opleiding en een beperkte kennis van het bedrijf hebben.
Jonge agrarische vrouwen beschikken net als jonge boeren over de hulpbron opleiding. Zij beschikken
echter niet over een agrarische opleiding. In hoeverre dit een belangrijke hulpbron is in een landbouworganisatie isniet duidelijk. Ineen organisatie waar overwegend bedrijstechnische en -ekonomische onderwerpen worden besproken enwaar het bedrijfsbelang centraal staat kan dit een belemmering
vormen.
Vrouwen hebben door hun beroep ervaring inde openbare sfeer. Ze hebben hierdoor kwaliteiten die voor
het participeren ineen organisatie waardevol zijn zoals sociale vaardigheden, gewend met mensen samen
te werken, organisatorische en administratieve kwaliteiten, uitdrukkingsvoordigheden, etc..Veel jonge
boeren hebben dit niet. Ze zijn direkt na school op het bedrijf van hun ouders gaan werken.
strategieen
De door Meyer genoemde strategieen vanmannen om de bestaande verschillen inmaatschappelijke positietussen vrouwen enmannen te bevestigen zijn ook inde agrarische sektor te vinden.Bij de drie strategieen negeren, isoleren en kleineren wil ikenkele voorbeelden noemen.
* Negeren:
Boerinnen zijn doodgezwegen; van hun geschiedenis isweining bekend. Hun arbeid nu en inhet verleden
werd niet genoemd.Tot voor kort sprakmen van het eenmansbedrijf waarop wel 1,3 arbeidskracht werkte
(wiezou toch diemisterieuze 0,3 zijn?). Een gezinsbedrijf wordt alleen gezien alseen produktie-eenheid en niet als een produktie-en konsumptie-eenheid. Bovendien wordt bij produktie alleen gekeken
naar vermarktbare produkten en niet naarde andere essentiele produktie zoals gezinsarbeidskracht (en
een opvolger), voeding en kleding, emotioneel welzijn van het gezin,enz..
* Isoleren:
Tot voor kort konden vrouwen geen lid worden van een standsorganisatie.Ze konden wel terecht bij de
plattelandsvrouwen organisaties,maar die werkten niet aan belangenbehartiging voor boerinnen.Bij
sommige kooperaties kon wel de zoon,maar niet de echtgenote het bedrijfshoofd vervangen bij stemming.
Boerendochters die 'boer'willen worden krijgen alleen de kans als er geen zoon is in het gezin.En
dan nogmoeten ze oppassen dat, wanneer ze getrouwd zijn of samen wonen, hun partner niet voorbedrijfshoofd wordt aangezien. Ook door de belastingwetgeving worden boerinnengelsoleerd; zij betalen
zelf geen belasting,maarworden bij hunman •opgeteld'.
* Kleineren:
Wensen'van (jonge)agrarische vrouwen worden niet serieus genomen: "Als je zo graag mee wilt werken,
kom danmaar op zondagochtend om 7 uurde koeien melken." kreeg een jonge agrarische vrouw die graag
een vaste taak op het bedrijf wilde van haar schoonouders te horen. Vrouwen worden als dom en onmondig
behandeld: "Waar isde echte baas?"of "Mag jij die koewel verkopen, weet jeman daar van?"zijn reakiies die agrarische vrouwen van vertegenwoordigers of handelaren te horen krijgen.Vrouwen worden
belachelijk gemaakt als ze zich op 'mannenterrein* begeven: "Dat isgeen vrouw meer." of "Die heeft
de broek aan.".
Dit zijn maar enkele voorbeelden. lederejonge agrarische vrouw kan deze lijstmet vele voorbeelden
aanvullen.

De landbouwsektor iseenmannenwereld.Dit geldt zowel voor de landbouwbedrijven als hun direkte omgeving -de diensten en bedrijven die afnemend of toeleverend zijn.Deze diensten en bedrijven worden
doormannen bepaald en gerund. De (weinige)vrouwen die erwerken doen het 'klassiekevrouwenwerk1 namelijk receptioniste-en sekretaressewerk of kantine-en schoonmaakwerk.
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Hoewel veel vrouwen werkzaam zijn op boerenbedrijven zijn het demannen die het bedrijfshoofd zijn en
die de beslissingen nemen. Zij vertegenwoordigen het bedrijf naar buiten toe (zie Loeffen 1984).
Tot voor kort waren vrouwen ook formeel buitengesloten; zij hadden geen toegang tot standsorganisaties
en kooperaties behalve wanneer zij bedrijfshoofd waren (meestal alleen weduwen).
Tot 1957waren gehuwde vrouwen zelfs volgens de wet niet handelingsbekwaam en konden zij dus geen bedrijfshoofd zijn.Zelfs ingeval het bedrijf eigendom was van de vrouw, dan nog werd bij trouwen haar
man automatisch bedrijfshoofd (Meyer 1983).
Formeel isde landbouwsektor numeer toegankelijk geworden voor vrouwen, maar veel agrarische vrouwen
ervaren het nog steeds als een ontoegankelijk bolwerk van mannen (Dorresteijn 1983). Dit geldt ook
voor jonge agrarische vrouwen in Gelderland.
v
socialisatie
Jonge agrarische vrouwen die politiek-maatschappelijk aktief willen worden inde landbouw stappen een
mannenorganisatie binnen. Een organisatie waar gedragspatronen en normen van mannen belanrijk zijn en
manneneigenschappen en kwaliteiten gewaardeerd worden.
Binnen het Gelders agrarisch jongerenwerk leeft de visie dat jonge agrarische vrouwen een kennisachterstand hebben die ze inmoeten (willen)halen. In deze visie isdat ook het grote verschil tussen vrouwen en mannen in het agrarisch jongerenwerk.
Deze visie gaat voorbij aan de waardevolle kennis en kwaliteiten die de agrarische vrouwen hebben,
maar die niet op het terrein liggen waar demannen zich mee bezighouden.
De vrouwen zelf benadrukken hun kennis en kwaliteiten ook niet in de gemengde groepen. Zij voelen zich
onzeker door gebrek aan 'echte' landbouw kennis of 'echte* bestuursvaardigheden. Ze zijn bang de verkeerde dingen te zeggen. Ze houden zich daarom op de achtergrond.
Voor vrouwen die wel een agrarische opleiding hebben geldt dit niet. Wei hebben deze vrouwen het gevoel dat ze zich moeten bewijzen en voelen ze zich niet op hun gemak in 'diemannensfeer'.
De visie dat het slechts om een kennisachterstand van vrouwen gaat, gaat ook voorbij aan het verschil
in belangen tussen vrouwen en mannen.
Heel stereotype isdat Brabantse jonge boeren avonden van jonge agrarische vrouwen 'kletsavonden' noemen (Haenen 1985). Deze typering herbergt de visie dat vrouwen niet kunnen praten of diskussieren en/
of dat de onderwerpen die ze bespreken onbelangrijk zijn.
IndeAJK's (agrarische gespreksgroepen) zijn mannen meer aan het woord dan vrouwen en luisteren ze
minder naar vrouwen dan andersom. InBetrum was dit mede de aanleiding om een aparte avond voor vrouwen te organiseren: "De heren meenden dat ze zo goed wisten hoe vrouwen dachten, maar dat was niet zo",
aldus een jonge agrarische vrouw uit de Vrouwenpraatgroep Beltrum.
Ook jonge agrarische vrouwen uit andereAJK'S noemen het punt dat mannen het hoogste woord hebben, ook
als het over 'boerinnenonderwerpen' gaat (Werkdag 1985).
machtsverschillen
In het agrarisch jongerenwerk in Gelderland zien we ook dat vrouwen minder funkties vervullen dan mannen. Vrouwen die een bestuursfunktie hebben vervullen de posten van 'gewoon lid', van sektretaresse of
penningmeesteresse,maar niet die van voorzitster (3).
Steeds meer worden vrouwen in het bestuur gevraagd om vrouwenaktiviteiten op te zetten, of als 'lokkertje' voor grotere deelname van vrouwen.
Een voorbeeld van traditionele taakverdeling is de wedstrijdendag inTwello. Dejonge agrarische vrouwen zorgden daar voor de koekjes en hapjes,terwijl demannen uit de AJK's van Twello (4)zorgden voor
de organisatie van dewedstrijden intrekkerbehendigheid en dergelijke.
Dat het niet alleen een kwestie is van gewoonte,maar ook van machtblijktuiteen recent voorval. Het
GAJK wilde z€§r graag een vrouw in het DB (dagelijks bestuur). Er was een geschikte kandidate. Toch
werden er die mannen gekozen, namelijk de voorzitters van de drie plattelandsjongerenorganisaties.
Geen van de drie plattelandsjongerenorganisaties wil blijkbaar een vrouw als voorzitster of de voorzittersplaats in het DB van het GAJK afstaan aan een vrouw uit hun eigen DB.Deoplossing werd gevonden
inhet toevoegen van een vierde persoon aan het DB van het GAJK.
Niet alleen in het Gelders agrarisch jongerenwerk speelt deze ongelijkheid infunkties (en macht)tussen vrouwen en mannen. Ook in andere landbouworganisaties isdit te vinden(5).
Landbouworganisaties halen vrouwensteedsvaker en enthousiaster binnen, zonder verder iets in hun or-
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ganisatie te veranderen (benalve dan de statuten). Vrouwen worden als 'lokkertje'of 'excuus-Truus'in
het bestuur gevraagd. Maar veel verder wil men niet gaan; als net om leidinggevende posities gaat of
om inleveren van de eigen plek dan iser niemand thuis.
De houding vanmannen ten aanzien van vrouwen staat in het agrarisch jongerenwerk niet ter diskussie.
"Iedereen kan toch overal naar toe gaan en kan invloed uitoefenen op het programma en de organisatie",
aldus een Gelderse jonge boer. Kortom, wat zeuren die vrouwen toch. Demannen indeAJK's beschouwen
het als een vrouwenprobleem dat vrouwen niet 'durven' komen.
struktuur en werkwijze
Binnen landbouworganisaties wordt weinig rekening gehouden met jonge agrarsiche vrouwen. Studiedagen
zijnmeestal overdag, wanneer jonge agrarische vrouwen werken of aan huis gebonden zijn vanwege de
zorg voor kleine kinderen. Voor kinderopvang wordt bij deze dagen of kursussen nooit gezorgd.
Binnen het agrarisch jongerenwerk speelt dit'probleem minder.Werkgroepen enAJK-bijeenkomsten zijn
doorgaans 'savonds.Voor vrouwen wier partner ook lid isvan de AJK speelt het probleem van kinderopvang wel; een van de tweemoet thuis blijven als er geen oppas gevonden kan worden.
Deelname aan besturen op provinciaal nivo is voor de meeste vrouwen een te grote belasting. Daar komt
bij dat er vrouwen zijn die 'savonds niet graag alleen zover van huis gaan.
Voor jonge agrarische vrouwen blijkt de steun en stimulans van de partner heel belangrijk te zijn
voor deelname aan een landbouworganisatie (Hobbelink 1984,Dorresteijn 1983).
Dewerkstijl van de Gelderse AJK's spreekt de jonge agrarische vrouwen niet aan.DeAJK's nodigen een
spreker uit die de avond volpraat. Er isweinig of geen ruimte voor onderlinge diskussie. Vrouwen vinden een dergelijke opzet niet leuk.Zedurven ofwillen niet te veel te vragen ofte zeggen.Ze weten
niet veel van het onderwerp af en zijn bang een blunder temaken, of ze willen niet te veel opvallen.
De vrouwen ervaren deAJK's als een mannengroep,waarbinnen geen ruimte isommet andere vrouwen van
gedachten te wisselen (behalve na afloop van de bijeenkomst).
De benadering van de AJK's naar potentiele vrouwelijke leden toe is niet effektief.De uitnodiging
aan de leden met daarop 'Brengjevriendin, verloofde of vrouw mee' bereikt demeeste jonge agrarische
vrouwen niet of zewordt als denigrerend ervaren. De AJK's benaderen agrarische vrouwen ook als vrouw
of vriendin van een van hun leden en niet als individu met een bepaalde positie en bijbehorende belangen inde agrarische sektor.
Door deze benadering worden vrouwen die op een andere manier dan via hun partnerkeuze bij de landbouw
betrokken'zijn ook niet bereikt.
perspektief
Inhet agrarisch jongerenwerk staat bij de scholing, bewustwording en belangenbehartiging het bedrijf
centraal.Bedrijfsekonomische en -technische en daarmee samenhangende landbouwpolitieke aspekten komen
veelvuldig aan bod. Het aandeel van agrarisch vrouwen inhet bedrijf wordt zelden genoemd.Het wordt
gewoon 'vergeten'of -in de analyse en bij belangenbehartiging- als nietgenoemde vanzelfspekendheid
meegenomen. Dit geldt voor het hele agrarisch jongerenwerk zowel in Gelderland als ook in andere provinces en in het NAJK.
Een fraai voorbeeld is de nota Boer Blijven van het NAJK. Inde analyse van de positie van agrarische
jongeren zoals die indeze nota is beschreven zijn jonge agrarische vrouwen de grote afwezigen.Zeworden niet genoemd.Het perspektief dat de nota schetst, namelijk een middenbedrijvenbeleid, gaat uit
van gezinsbedrijven en daarmee impliciet ook van de arbeidsinzet van agrarische vrouwen.Hiermogen
agrarische vrouwen dus weermeedoen.Wat is voor hun het perspektief?
Ook de installatiepremie die het NAJK afgedwongen heeft iseen voorbeeld van het ongevraagd en ongenoemd rekenen op de arbeid van agrarische vrouwen.
Sociale aspekten van het gezinsbedrijf -een onderwerp waar jonge agrarische vrouwen in gelnteresseerd
zijn- komen minder of in zijn geheel niet aan bod inAJK's.
Ook vooronderwerpen die de positie en belangen van jonge agrarische vrouwen betreffen isgeen ruimte
binnen deAJK's.Demannen zijn daarin niet gelnteresseerd en blijven weg. Een reden voor de AJK's om
dergelijke onderwerpen niet nog eens te bespreken.
filters
Meulenbelt beschrijft welkefiltersvrouwen ineen vakbond moeten zien te passeren (zieBijlage hoofd-
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stuk 3 ) .Ook jonge agrarische vrouwen hebben inhet agrarisch jongerenwerk met filterstemaken,of
zoals een vrouw uitdeVrouwenpraatgroep Beltrum het verwoordde: "Alsjeverderop wilt isdezeefzc
grof.".
Als agrarische vrouwendeeerste (moeizame) stap genomen hebben om hun positieteanalyserenennun
eigen problementeformuleren (waarbij hengeenvastgelegde historie, weinig onderzoekenbeperkteinformatie ter beschikking staat), dan stuiten zijophet eerste filter:zezijn gedwongenomhun pro) blemenom tezetten in'begrijpbare' sociaal-ekonomische eisen.Deeerste moeilijkheid hierbij isdat
niet alles zich laat vertalen indergelijke (beperkte) eisen. Het tweede probleemisdevraag aan wie
i jedie eisen gaat stellen; aandeoverheid inDen HaagofBrussel,ofaanjeman,ofmisschien aan
beide?
v
Willen jonge agrarische vrouwen hun eisen via het plattelandsjongerenwerk bevechten dan stuitenzeop
het tweede filter:zekunnen hun eisen naar voren brengen inhun AJK,ofhogerop,opprovinciaal nivo
indeProvinciaal Agrarische Kommissie (PAK)van hun plattelandsjongerenorganisatie. Voorwaarde daaro bijisdatzewel eerst gekozen worden als PAK-vertegenwoordigster van hun AJK. Zowel voordeAJKals
voordePAK geldt dat vrouwen wel enkele punten naar voren kunnen brengen, maar datdeandere punten
dieopdeagenda staan ook energie van hen vraagt.Zemoeten prioriteiten stellen indeeisen dieze
aan bod willen laten komen. Daar komt bijdatinhet PAK beleidsdiskussies nietdehoofdmoot vormen^
Ze besteed meer aandacht aan organisatorische zaken. Beleidsdiskussies vinden meer plaats inhet GAJK
eninspeciale werkgroepen (waarvoor mensen gevraagd worden)/. Jonge agrarische vrouwen zijn hierin
nietofondervertegenwoordigd.
'tL'i.^ r:•*"'-*':~\"'"-^'^ -"•"'•"'•*
•1'\*'•*'''"'•'<-J!
De derdeenvierde filter die Meulenbelt noemt (het algemen bondsbelei'd,enwiedeonderhandelingen
voert) spelen infeite ook voor jonge agrarische vrouwen.Indenota Boer BLijven waarin het NAJK-"
beleid staat beschreven zullen jonge agrarische vrouwen zich zonder wijzigingenenaanvullingen niet
kunnen vinden.
In het NAJK-bestuur diedeonderhandelingen engesprekken metdeminister,hetlandbouwschapende
» drie standsorganisaties voert zit geen vertegenwoordigster van/voor jonge agrarische vrouwenenbelangen van agrarische vrouwen worden zelden naar voren gebracht (6).
«

minderheidsgroep
Indelandbouworganisaties zijn vrouwen een zeer kleine minderheid.Zoook jonge agrarische vrouwen
in het agrarisch jongerenwerk. "Het zijn allemaal mannen."iseenveelgehoord argument waarom jonge
agrarische vrouwen niet zondermeerineen AJK stappen.
Belangrijk hierbij isdat vrouwen een minderheidsgroep ismet een lSgere status dandedominanten;de
mannen.Opwelke manier zichtbaarheid, polarisatieenassimilatie voor jonge agrarische vrouwen inhet
Gelders agrarisch jongerenwerk spelen isopgrond van deze case-study niettezeggen. Hiervoor isverder onderzoek nodig.

Samenyatting
uit het voorgaande blijkt dat jonge agrarische vrouwen belemmeringen ondervinden inenbij participat e inpolitiek-maatschappelijke organisaties indelandbouw. Het gaat zowelombelemmeringen inde
individuele situatie als ookombelemmeringen vanuitdeorganisatie.
Jonge agrarische vrouwen schikken zichindebestaande arbeidsdeling naar sexe.Zenemendeverantwoording voor huishoudingenkinderenopzichenmaken hun beroepscarri£re ondergeschikt aan die van
hun partner.Zonodig werkenzenog meeinzijn •beroep*.
Een grote groep jonge vrouwen heeft steeds meer vragen bij dit schikken naar manenbedrijf.
Opvallend isdat jonge agrarische vrouwen weinig vrije tijd hebbenendat zij dubbel gebonden zijn;
door bedrijfendoor kinderen. Voor jonge agrarische vrouwen blijktdegeisoleerde werkplekenhet
verlies aan kontakten een redentezijnomwel aktiefteworden ineen organisatie.
Agrarische vrouwen die zelf een bedrijf beginnen zijn daar niet inopgevoedengestimuleerd. Zij komen
alle barri£res tegen die vrouwen in•mannenberoepen' tegen komen.
In het agrarisch jongerenwerk overheerstdevisie dat vrouwen een kennisachterstand hebben. Deze visie
doet vrouwen tekortinhun kennisenkwaliteitenengaat voorbij aan belangenverschillen tussen agrarische vrouwenenmannen. Indeze visie past ookdebeoordeling van.'agrarische vrouwenonderwerpen' als
inferieur.
4
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Mannen dominerenhetagrarisch jongerecwerk.Zezijn het meestaanhet woqrd.Zewillen geen werkelijke
macht inleveren ten gunstevanvrouwen. Vrouwen worden als 'lokkertje'inbesturen gevraagd.
De (dominante)houding van mannen inhetagrarisch jongerenwerk wordt verwoord alseenvrouwenprobleem:
de vrouwen 'durven'niettekomen.
Met betrekkingtothetperspektief wordterinhetagrarisch jongerenwerk voorbij gegaanaandebelangenbehartiging vanagrarische vrouwen.Bedrijfstechnischeen-ekonomische zakenenbelangen vandejonge agrarier staan centraal. Impliciet wordterwelop(het werk van)agrarische vrouwen gerekend.'Je
doet het toch samen betekent ook hier samen voor zijn bedrijfenzijn belangen.
Vrouwen die nun eigen positieenbelangen proberenteformuleren moetenookinhet agrarisch jongerenwerk inGelderland verschillende 'filters' passeren,waarin veelvanhunwenseneneisen blijven hangen.
De deelname van jonge agrarische vrouweninGelderland indepolitiek-maatschappelijke organisaties
isverreweghetgrootst inhetagrarisch jongerenwerk. Waaromisdeparticipatie van-jonge vrouwen in
de standsorganisatieszogering invergelijkingmethetagrarisch jongerenwerk?
De belangrijkste reden hiervoorishetleeftijdsaspekt.Devrouwen voelen zich meer thuis ineenjongerenorganisatie.Hunideeen,ookal zijnzeandersdandie van jonge boeren, zijn minder afwijkenddan
indestandsorganisatieshetgeval zou zijn.
Een tweede redenisdat binnenhetagrarisch jongerenwerk minder negatief gereageerd wordtopaparte
avonden voor vrouwenofeenboerinnenkursusendatboerinnengroepen 'gedoogd'worden.
De volgende vraag isdan waarom jonge agrarische vrouwen niet kiezen voor deelname ineenplattelandsvrouwenorganisatie inplaatsvanineen boerinnengroep inhetagrarisch jongerenwerk?
De belangrijkste reden hiervoorishet aspektvandebelangenbehartiging,enhet feit dat zij geen
boerinnengroepen binnen haar organisatie wil hebben. Daarnaast spelenookdeaspekten leeftijden
ideologie (gezinsbelang komt voor eigen belang)eenbelangrijke rol.

5.3.Agrarische vrouwengroepen of boerinnengroepen.

Demeeste jonge agrarische vrouwen die deel uitmaken van het Gelders agrarisch jongerenwerk zijnlid
vaneenagrarische vrouwengroepofvan een boerinnengroep.Zehebben hier bewust voor gekozen. Zonder
boerinnengroep zouden zij niet deelnemenaanhetagrarisch jongerenwerk.
De belangrijkste vraag indeze paragraaf iswat jonge agrarische vrouwennuzoeken inboerinnengroepen?Ofanders gezegd;watisdebetekenisvanagrarische vrouwengroepen voor deze vrouwen?
betekenis van boerinnengroepen
Jonge agrarische vrouwen geven zelf alsmotivatie omineenboerinnengroeptegaan:
*kennis opdoen over,enscholing inagrarische onderwerpen,
*inkontakt komen en/of blijven met vrouwen meteenvergelijkbare achtergrondenineenvergelijkbare positie,
*werkenaan verbetering vandepositie van jonge agrarische vrouwen.
De aktiviteiten die boerinnengroepen ontplooien bevinden zich steeds tussen enerzijds scholingeninformatieverschaffing (ten aanzien vanhetbedrijfendeeigen positie)enanderzijds diskussie overde
eigen positie.Dit'spektrum'weerspiegeltdesituatie waarin jonge agrarische vrouwen verkeren.
Jonge agrarische vrouwen krijgen ineenkorte periodetemakenmetgrote veranderingen.Zijkrijgen
verkering meteen boer, besluitentetrouwenoftegaan samenwonen.Zegaan hierdoor verhuizenen
krijgen een eigen huishoudingterunnen.Zezijn gedwongennatedenken over hetaldanniet aanhguden
van hun baaninrelatietotkinderen krijgenenbedrijfswerk.
Vrouwen dieeenbedrijf v/illenovernemen hebbeneenscholingsachterstand opagrarisch gebied intehalen.Andere problemen waar zij voor gesteld worden zijn hoezehuishoudingenbedrijf kombinerenen
hoezezich als vrouwineen'mannenberoep1 handhaven.
Indeze veranderende situatie zijn jonge agrarische vrouwen gedwongen telkens weer positietekiezen;
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na tedenken over wat ze wel willen en wat niet.
Deomgeving (partner, (schoon)ouders, buren, etc.) stelt eisen vanuit een bepaald beeld dat zij hebben
van een jonge boerin. Jonge agrarische vrouwen worden daarmee gekonfronteerd en staan steeds weer voor
de beslissing of ze aan dit verwachtingspatroon willen voldoen. Vaak worden ze door de eisen uit nun
omgeving overrompeld en maken ze keuzes waar ze de konsekwenties niet van kunnen overzien. De keuzemomenten en de keuzes zijn niet altijd even duidelijk.
Vrouwen gaan naar een boerinnengroep omdat zewillen voldoen aan de eisen die nun 'nieuwe beroep'en
nun nieuwe omgeving nun stellen. Daarom willen ze technische, ekonomische enjuridische kennis over de
landbouw en het agrarisch bedrijf verwerven.
Vrouwen gaan ook naar een boerinnengroep omdat ze een weg zoeken in het dilemma tussen aanpassen of
eigen ideeen volgen. Ze zoeken een referentiekader om nun ideeen te toetsen. Ze willen ervaringen van
andere vrouwen horen om de konsekwenties van een keuze te (kunnen) overzien.
Jonge agrarische vrouwen zoeken dit bij 'lotgenoten' of 'kollega-boerinnen'zoals zij zelf zeggen. Ze
zoeken bondgenoten. In hun dagelijkse omgeving proberen zij juist nun plek te bevechten, hun keuzes te
verdedigen. Van hun partner willen ze eigen*bednjfstaken en verantwoordelijkheden af dwingen, of
de verdeling van het huishoudelijke werk. Bij hun schoonouders verdedigen zij het aanhouden van hun
baan terwijl ze op hun werk juist het part-time werken moeten verdedigen of uitsluitend onbegrip of
onwetenheid ontmoeten ("Op mijn werk snappen ze er niets van.M).Twijfels uitspreken en keuzes bediskussieren kan wel ineen boerinnengroep met andere jonge agrarische vrouwen.
Ineen boerinnengroep komen de vrouwen tot het verwoorden wie ze zijn en wat ze doen. Ze noemen zich
jonge agrarische vrouw en geen boerin. Een boerin zien zij als een vrouw die veel meewerkt op het bedrijf en geen baan buitenshuis heeft. Een agrarische vrouw definieren ze als een vrouw die op enigerlei wijze betrokken is bij het agrarisch bedrijf. En dat zijn ze allemaal.
Ze hebben niet £§n of geen baan ,maar drie banen namelijk een baan buitenshuis, het huishouden en
eventueel de kinderverzorging en het bedrijfswerk.Ze hempen niet op het bedrijf, maar ze werken op
het bedrijf.
Zemaken hun bezigheden, inzet, betrokkenheid, kwaliteiten en verantwoordelijkheden zichtbaar, voor
zichzelf, maar ook voor hun omgeving. En daarmee (her)waarderen zij hun werk, beroep, inzet, kennis
en deskundigheid, en zoeken ze naar de punten die ze gemeenschappelijk hebben.
In boerinnengroepen zijn jonge agrarische vrouwen niet alleen bezig met herdefiniering van hun positie, ze verwoorden ook welke wensen ze hebben, welke veranderingen en mogelijkheden ze willen.
Ze zoeken naar eigen werk- en organisatievormen en hoe en waar ze hun belangen willen behartigen. Ze
maken hierbij gebruik van ervaringskennis en eigen deskundigheid.
Natuurlijk zijn er verschillen tussen de boerinnengroepen. De SSn ismeer gericht op scholing, de andermeer op het verwoorden van de eigen positie en de belangen van jonge agrarische vrouwen.
Boerinnengroepen blaken niet van zelfvertrouwen.
In boerinnengroepen worden andere onderwerpen besproken dan in deAJK's. Jonge agrarische vrouwen experimented in hun boerinnengroepen met nieuwe werk- en organisatievormen. Ze hebben daar weinig of
geen ervaring mee (op school leer je uit boeken of.vandeskundigen).Ze hebben geen voorbeelden in
hun omgeving en ze krijgen geen steuh.van andere vrouwengroepen (7).
Ze denken dat het in andere groepen allemaal van een leien dakje gaat en gaan twijfelen aan hun eigen
ideeen en werkvormen. Erbestaat dan al gauw de neiging om eigen ideeen afte zwakken, of te vervallen
in 'oude' strukturen (bijvoorbeeld een bestuur kiezen die alle verantwoordelijkheden krijgt, net als
inAJK's)wanneer ietsmoeizaam gaat of niet goed verloopt.
Kontakten met andere boerinnengroepen vergroot het zelfvertrouwen van agrarische vrouwengroepen.
Samengevat zie ikde volgende betekenissen van boerinnengroepen voor jonge agrarische vrouwen:
* scholing met betrekking tot hun nieuwe "beroep1,
*zoeken en bevestigen van hun eigen identiteit,
* verwoorden van belangen en vormgeven aan belangenbehartiging,
* geven en krijgen van ondersteuning.
drie aspekten van nieuwe organisatievormen
Ikga nu terug naar de drie punten die volgens Meulenbelt centraal staan bij nieuwe organisatievormen
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van vrouwen namelijk:
- zichtbaar maken van onzichtbare problemen,
- onderlinge steun en zelfhulp,
- scheppen van een eigen kultuur (zieBijlage hoofdstuk4 ) .
Zijn deze punten ook terug te vinden inde vrouwengroepen inhet Gelders agrarisch jongerenwerk?
Zichtbaar maken van onzichtbare problemen:
Jonge agrarische vrouwen inboerinnengroepen definieren zelf hun positie en problemen. Hun bezigheden,
problemen en belangen werden nooit gezien of genoemd, laat staan dat er rekening mee werd gehouden in
hun direkte omgeving of inde organisatie.
Vrouwen maken nu duidelijk wie ze zijn en wat zewillen.Zegebruiken hierbij eigen ervaringen. Zeproberen hun problemen te verwoorden in veranderingen die zewensen inhun direkte omgeving (bijvoorbeeld
verdeling van het huishoudelijk werk, aanhouden van baan buitenshuis, eigen taken op het bedrijf, etc.)
en inde wijdere omgeving (bijvoorbeeld aangepaste kursussen voorjongeagrarische vrouwen, betere beloning(smogelijkheden)voor hun arbeid op het bedrijf, goede sociale voorzieningen zoals zwangerschapsverlof ofAAW, etc.)
Onderlinge steun en zelfhulp:
Verwoorden wie je bent enwat je wilt ispas§£n stap.Veranderingen inje situatie verwezenlijken is
de volgende, veel moeilijkere stap.Jonge agrarische vrouwen ondersteunen elkaar inhun eigen veranderingsproces,maar ook inhet omgaan met de weerstanden die vrouwen in hun omgeving tegen komen. Ontdekken dat je niet de'-enigebent met bepaalde problemen, gevoelens of ideeen iseen belangrijke vorm van
steun.Daarnaast vertellen jonge agarische vrouwen elkaar ook ervaringen over hoe ze bepaalde veranderingen hebben bevochten.
Scheppen van een eigen kultuur:
Door zelf hun positie te definieren geven jonge agrarische vrouwen ook een eigen waardering aan hun
werk, inbreng, kennis,kwaliteiten, etc..Van hun omgeving krijgen ze die waardering niet ofmaar mondjesmaat.
Boerinnengroepen zoeken eigen vormen van werken en organisatie, die beter aansluiten bij wensen, ideeen
en behoeften van devrouwen.Zoals gezegd gebeurt dit niet zonder twijfels,maar ingemengde groepen
zouden vrouwen niet aan dergelijke nieuwe dingen werken.
De drie punten dieMeulenbelt ziet innieuwe organisatievormen van vrouwen zijn ook inde vrouwengroepen inhet Gelders agrarisch jongerenwerk aanwezig. Wat boerinnengroepen nog 'extra' hebben ishet
aspekt scholing met betrekking tot hun nieuwe 'beroep'.
aanpassen of emanciperen?
Een vraag die ikmij stel iswat de betekenis is van dit aspekt scholing?
Inhoeverre zijn boerinnengroepen niets anders dan een perfekt scholings-en vormingsmiddel om jonge
agrarische'vrouwen aan te passen aan de 'eisen van hetmoderne gezinsbedrijf'?
Wat kan je je alsjonge boer nog meerwensen dan een vrouw die zich volledig inzet voor jouw bedrijf.
Een vrouw die.meewerkt op het bedrijf, die kennis van zaken heeft, die meedenkt enmedeverantwoordelijk iszonder zich al te veel op de voorgrond te plaatsen:een vrouw die achter haarman staat.
Boerinnengroepen als perfekt aanpassingsmiddel onder een sausje van emancipatie?
Of zijn boerinnengroepen juist eenmiddel voorjonge agrarische vrouwen om hun eigen wensen en eisen
te formuleren. Om hun nieuwe situatie zo inte vullen als zij dat willen en niet hun keuze afte laten
hangen van, of te laten bepalen door hun partner, het bedrijf, de buurt, etc..
Meyer noemt vier strategieen die vrouwen gebruiken ommet strategieen van mannen om te gaan (zie Bijlagehoofdstuk 3). Dit zijn zich konformeren,een toevluchtsoord kreeren, het normstelsel blootleggen
en alternatieven ontwikkelen.
De eerste twee strategieen sluiten aan bij boerinnengroepen alsmiddel om aante passen. Een toevluchtsoord waar vrouwen elkaar steun geven om hun dagelijkse situatie aan te kunnen, zonder dat er
veel verandert met daar naast scholing om zich zo goed mogelijk van hun nieuwe taken te kwijten; zich
te konformeren.
De derde en de vierde strategie sluiten aan bij boerinnengroepen als emancipatiemiddel; vrouwen die
met elkaar ontdekken wat zij zelf willen enzoeken naar veranderingen, naar alternatieven.
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In potentie zijn boerinnengroepen beide. Zowel net element van aanpassing als het element van emancipatie is in alle boerinnengroepen aanwezig. Welk element meer benadrukt wordt is per boerinnengroep
verschillend.
Of inde toekomst ten van de beide elementen het karakter van boerinnengroepen zal gaan bepalen is nu
moeilijk te zeggen. Het is aan jonge agrarische vrouwen in Gelderland om dit in te vullen.
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6. KONKLUSIES

Vrouwen die aktief willen worden ineen politiek-maatschappelijke organisatie komen belemmeringen en
weerstanden tegen. Dit geldt ook voor jonge agrarische vrouwen die willen participeren ineen dergelijkeorganisatie inde landbouw.
Innet probleem van geringe deelname van vrouwen zjjn twee aspekten te onderscheiden te weten:
- belemmeringen die vrouwen ondervinden vanuit nunmaatschappelijke positie,
- belemmeringen die vrouwen ondervinden vanuit de organisatie.

weerstanden vanuit demaatschappelijke positie
Ten aanzien van demaatschappelijke positie van vrouwen zijn twee ontwikkelingen belangrijk namelijk
de arbeidsdeling naar sexe en de scheiding openbaar/prive\
Binnen deze ontwikkelingen werd de man kostwinner en begeeft hij zich in de openbare sfeer terwijl de
vrouw de verantwoordelijkheid voor het huishouden en het gezin kreeg in zich voornamelijk indeprive"
sfeer begeeft.
Ten aanzien van het konsept openbaar/prive* isopgemerkt dat het belang ligt indemachtsrelatie tussen
de twee sferen.
Door haar maatschappelijke positie heeft de vrouw minder mogelijkheden tot participatie en isde openbare sfeer, waar deze participatie plaats vindt,minder toegankelijk voor haar.
Deze arbeidsdeling geldt ook voor jonge ararische vrouwen in Gelderland. De agrarische vrouw iseerst
verantwoordelijke voor 'voor',(huishouden en gezin)haarman voor 'achter' (het bedrijf). Haar beroepscarriere is ondergeschikt aan die van haarman, zonodig werkt ze nog mee inzijn bedrijf.
Agrarische vrouwen zijn niet alleen gebonden door hun gezin,maar ook door het bedrijf, waardoor mogelijkheden tot participatie extra beperkt zijn.
Jonge agrarische vrouwen hebben door hun beroep wel ervaring inde openbare sfeer, zij het inde ! typische vrouwenberoepen1 in de verzorgende en dienstverlenende sektor.
Eentweede verklaring voor de geringe deelname van vrouwen vanuit demaatschappelijke positie isde
beperkte beschikking over hulpbronnen die vrouwen hebben. Een hulpbron wordt gedefinieerd vanuit
wat voorwaarden voor participatie zijn, waardoor men zich mijns inziens'schuldigfmaakt aan een
cirkelredenering.
Zomen hulpbronnen wil benoemen lijkt hetmij zinvoller te kijken naar kwaliteiten en eigenschappen
welkewaardevol zijn voor het.goed funktioneren in een organisatie. In die kontekst wordt ook duide1
lijkwelke hulpbronnen van vrouwen onbenut blijven en hoe beperkt de hulpbronnen zijn die nu inpolitiek-maatschappelijke organisatie worden aangeboord.
Het zou indit kader ook interessant zijn te bestuderen welke hulpbronnen (gedefinieerd vanuit waardevol voor een organisatie) vrouwen in vrouwengroepen benutten.
Jonge agrarische vrouwen die een baan buitenshuis hebben beschikken net alsmannen over de hulpbronnen
opleiding en inkomen.Via hun baan hebben zij ervaringen en kontakten die hunmanmeestal niet heeft.
Het verlies van deze kontakten, bij opgeven van hun baan, is voor veel vrouwen een reden om aktief te
worden in het agrarisch jongerenwerk.
Vrouwen die zich op 'mannenterrein' begeven, dus ook inpolitiek-maatschappelijke organisaties komen
strategieen en sankties van mannen tegen. Ze worden genegeerd, gelsoleerd,en/of gekleineerd. Ook
jonge agrarische vrouwen in het Gelders agrarisch jongerenwerk komen dergelijke sankties en strategieen tegen.
Strategieen van vrouwen om hier mee omte gaan zijn door zich te konformeren, een toevluchtsoord te
kreeren, het normstelsel bloot te leggen en alternatieven te ontwikkelen.
Als deze strategieen van vrouwen zijn in de Gelderse boerinnengroepen te vinden.
weerstanden vanuit de organisatie
Vrouwen die politiek-maatschappelijk aktief worden ontmoeten belemmeringen inhun organisatie. Ze stap-
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pen een mannenwereld en een mannenkultuur binnen. In hun organisatie heersen 'mannelijke' omgangsnormen en wordt bepaald gedrag van vrouwen enmannen verwacht.
Vrouwen krijgen inpolitiek-maatschappelijke organisaties temaken met machtsverschillen.Mannen geven
geen funkties uit handen. Erwordt minder naar vrouwen geluisterd.
Inde struktuur enwerkwijze van de organisatie voelen vrouwen zich niet thuis.Een belangrijke belemmering ishet beperkte perspektief dat de organisatie biedt.Veelproblemen van vrouwen vallen buiten het terrein van de belangenbehartiging waarop de organisatie zich inzet.
Ook inhet agrarisch jongerenwerk inGelderland domineren mannen. Deze dominante houding wordt gedefinieerd als een vrouwenprobleem. Immers vrouwen 'durven'niet te komen.
Het verschil tussen vrouwen enmannen wordt gezien als een verschil in kennis.Vrouwen hebben.een kennis achterstand. Niet alleen gaat deze visie voorbij aan de waardevolle kennis en kwaliteiten die
vrouwen wel hebben, zij veronachtzaamd ook de belangenverschillen tussen agrarische vrouwen en mannen.
Het perspektief beperkt zich tot bedrijfsbelangen. Belangen van jonge agrarische vrouwen worden hier
door vergeten en inbepaalde opzichtenzelfsgeweld aangedaan: demeeste jonge agrarische vrouwen kiezen er niet voor om onbetaald op een bedrijf te werken.
In demeeste poltiek-maatschappelijke organisaties zijn vrouwen een minderheidsgroep, met een lagere
status dan de dominanten. Ze zijn hierdoor meer zichtbaar dan 'dominant'-leden, worden door demeerderheid gezien ineen stereotype beeld en de verschillen tussen hen en de dominanten worden door deze
laatste overdreven.Wat het effekt isvoorjonge agrarische vrouwen als minderheidsgroep in het agrarisch jongerenwerk isop grond van deze studie niet te zeggen.

vrouwengroepen
Vrouwen die aktief zijn ineen poltiek rnaatschappelijkeorganisatie kiezen vaak voor een vrouwengroep
binnen deze organisatie. Zo ook jonge agrarische vrouwen. Veel van hen zouden zonder demogelijkheid
van een lidmaatschap van boerinnengroepen niet deelnemen aan het agrarisch jongerenwerk.
Innieuwe organisatievormen van vrouwen zijn drie punten te onderscheiden namelijk:
- zichtbaar maken van onzichtbare problemen,
- onderlinge steun en zelfhulp,
- het scheppen van een eigen kultuur.
Deze drie punten zijn ook in boerinnengroepen in Gelderland te vinden.
Jonge agrarische vrouwen krijgen inkorte tijd met veel veranderingen te maken.Zij zijn gedwongen
steeds weer positie te kiezen.
Met bondgenoten inboerinnengroepen willen ze hierover praten.
Boerinnengroepen hebben de volgende betekenissen voor jonge agrarische vrouwen:
- scholing ten aanzien van hun nieuwe 'beroep':
Jonge agrarische vrouwen willen technische, ekonomische en juridische kennis over bedrijf en eigen
positie om aan eisen van hun nieuwe omgeving te voldoen.
- zoeken en bevestigen van hun eigen identiteit:
Jonge agrarische vrouwen zoeken een referentiekader om hun ideeen te toetsen enmeningen van anderen
te horen.
Jonge agrarische vrouwen definieren hun eigen positie.
- verwoorden van belangen en vormgeven aan belangenbehartiging:
In boerinnengroepen verwoorden jonge agrarische vrouwen welke wensen ze hebben, en welke veranderingen zewillen realiseren. Ze zoeken naar nieuwe organisatievormen.
- geven en krijgen van steun:
Jonge agrarische vrouwen geven elkaar steun in hun eigen veranderingsproces en inhet omgaan met
weerstanden van uit de omgeving.
Of boerinnengroepen een emancipatoirkarakter of een konsoliderend karakter hebben ten aanzien vanjonge agrarische vrouwen zal de toekomst uit wijzen.
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NOTEN
HoofdstukJ.
(1)Hoewel ikhier de vrouwelijke vorm gebruik bedoel ikhiermee ook mannen indeze beroepen.
t)22fdstuk_3.
(1)Als vrouwen opvallen ishet in de representative v funkties, als visitekaartje voor de organisatie.
(2)Waarschijnlijk is het niet minder tijdrovend, als wel makkelijker inte passen inhet tijdsbestedingspatroon van vrouwen. Een dag weg ismoeilijker dan twee avonden.
(3)Kanter stelt dat in het licht van deze laatste reaktie -het beperken van de zichtbaarheid- het
koncept van de 'angst voor succes* dat vrouwen zouden hebben wellicht herzien moet worden. Kanter 1977, p.975.
(4)Het 'queen-bee-syndrome' (het feit dat vrouwen zich beter voelen dan 'derest van de vrouwen1) zou
volgens Kanter gezien deze laatste reaktie -het zich tegen de eigen kategorie keren- herzien
moeten worden op strukturele kenmerken in plaats van 'sexe'-kenmerken. Kanter 1977,p.980.
(5)Volgens Kanter geldt dit ook voormannen, bijvoorbeeldeenbroeder die voor dokter wordt aangezien. Het verschil iswel dat het bij een broeder om een overwaardering gaat en bij de verkoopsters
in alle gevallen om-een onderwaardering ging.
t!22fdstuk_4.
(1)Over het waarom van vrouwengroepen en over nieuwe organisatievormen van vrouwen iserg weinig literatuur te vinden.
HoofdstukJ.
(1)Zie ook Rapport hoofdstuk 3. Er zijn nog veleanderepolitiek-maatschappelijke organisaties tenoemen zoals ABO (Agrarische Beleidsorganisatie),de Bond van Landpachters en Hypotheekboeren, deBVL
(Bond voor Bedrijfsvrijheid in de landbouw), enmeer aktiegerichte organisaties zoals deWerkgroep
Beter Zuivelbeleid, de Werkgroep Veenkolonien, Landelijke Boerinnenbelanngen, etc..
(2)Intotaal hebben 59 vrouwen uit vier verschillende boerinnengroepen in Gelderland een vragenlijst
ingevuld. De vragenlijst is achter indeze Bijlage opgenomen.
(3)Uit een gesprek met Hanny van Geleuken, agrarisch jongerenwerkster bij het GAJK.
(4)InTwello is een KPJ-AJK en een Jong Gelre-AJK, die bij gelegenheid samenwerken.Voor de opbouw
van het Gelders agrarisch jongerenwerk; zie Rapport pg80.
(5)De eerste vrouwelijke afdelingsvoorzitster van 4$n van de drie standsorganisaties iserniet zonder vervelende tegenwerking gekomen.Hoewel zij de voorkeur genoot van de ruimemeerderheid van de
leden slaagde enkele leden erin de stemming uit te stellen om nog in allerhaast naar een tegenkandidaat te zoeken. Gelukkig kon dit alles haar verkiezing tot voorzitster niet weerhouden.
(6)Vanaf eind 1986 zit er een vrouw inhet bestuur van het NAJK.
(7)Naar aanleiding van dit onderzoek, dat isgepresenteerdaaneen grote groep jonge agrarische vrouwen en verschillende boerinnengroepen inmei 1986, isereen overleg van Gelderse boerinnengroepen
opgezet.
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VRAGENLIJST

Vragenlijstvoordedeelneemstersaandeboerinnengroep
(Opdeachterzijde isplaatsvoorverdereopmerkingen.)
Naam:
Woonplaats:
1.Watisjeleeftijd? | |jaar.
2.Benjebetrokkenbijdelandbouw
I |viajeeigenberoep,nl O zelfstandigwerkzaamopeenboerenbedrijf.
• inloondienst-opeenboerenbedrijf.
andersnl
I |viajepartner,nlI—Iverkeringmeteenboer.
• samenwonenmeteenboer.
EDgetrouwdmeteenboer.
| |anders,nl
3.Woonjeop/bijbetbedrijfvanjepartner ? | [ja,
| [nee>
4.Hebjewerkbuitenshuis? Q ja. Watvoorwerk?
Hoeveeluurperweek?
• nee.
5.Werkje (mee)ophetbedrijfvanjepartner? L Jja,nl

uur.

uurperweek.
| |nee.

6.Hebjijdezorgvoorhethuishouden?

D >•
| |nee.
| |gedeeltelijk,nl

|uurindeweek.
Wienogmeer? 1. ...
2....

7.Hebjekinderen? ^ ]ja. Koeveel?
jnee.

uurperweek,
uurperweek.

Inwelkeleeftijd?.../.../.

8.Sindswanneerzitjeindezeboerinnengroep?
9.Watzijnderedenendatjeineenboerinnengroepbentgegaan?

10.Watverwachtjevandeboerinnengroep?

11.Watkandeboerinnengroepvanjouverwachten?
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