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Dit rapport bevat deresultaten vaneen in1982gehoudenonderzoek naardepositievanboerinnen entuindersvrouwen in
Nederland.De resultaten zijngebaseerd opeenenquête onder446
echtgenotesvanboerenentuinders.Centraal staanhuntakenop
het agrarisch bedrijf,dedaaraan bestede tijd endebetrokkenheid bijdebedrijfsbeslissingen.Verderwordt aandacht besteed
aandeverdelingvandehuishoudelijke arbeid tussenmanen
vrouw.Tot slotkomendewensen entoekomstverwachtingenvande
vrouwen tenaanzienvanhunpositieaandeorde.
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Woord vooraf

Depositievandevrouwinonzemaatschappij staatdelaatste
jarenvolop indebelangstelling.Ookaandeagrarische sectoris
dezeontwikkeling nietvoorbijgegaan.Daardoor ontstond eengrote
behoefteaanfeitelijke,wetenschappelijk verantwoorde informatie
overderolvandevrouwophetagrarischbedrijf.
Omaandiebehoefte tegemoet tekomen,verrichttehetLandbouw-EconomischInstituut eenonderzoek onder deechtgenotesvan
boerenentuinders.HetvoorU liggenderapport ishetresultaat
vanditonderzoek.
Omdetoegankelijkheid vanhetrapport tebevorderen,iser
bijdeverslaggeving naar gestreefd omdegrotehoeveelheidverkregeninformatie zoeenvoudig ensystematischmogelijkweer te
geven.
Aande totstandkomingvanditrapporthebbenvelenbijgedragen.Allereerst zijnweveeldankverschuldigd aande ledenvande
begeleidingscommissie 1)voorhetmeedenkenoverdeopzetvanhet
onderzoek enhetcommentaar ophetconceptvanditrapport.Vande
doorhengemaakteopmerkingenwerd eendankbaar gebruik gemaakt
bijhet schrijvenvandedefinitieveversie.
Voortsdankaanalleanderepersonen,diecommentaar ophet
concept-rapport hebbengeleverd.MevrouwM.Vulto,mevrouw
A.Hobbelink endeheerP.Dekkerwillenwehierbij inhetbijzonderbedanken.
BinnenhetLEIverdienenvooralvermeldingmevrouwA.P.Visser,deheerK.LodderendeheerA.L.G.M.Bauwens.Zijleverden
iederopeigenwijzeeenzeerbelangrijkebijdrage aandetotstandkomingvanditrapport.OokmevrouwB.Weenink,diealsstagiaire
eendeelvandeinterviewsvoorhaar rekeningnam,willenwebedankenvoorhaarbijdrage aanhetonderzoek.
Lastbutnotleastzijnwe zeerveeldankverschuldigd aande
vrouwen,diehebbendeelgenomenaanhetonderzoek.Hungastvrijheid,debereidheid diezetoondenomeen tijdbestedingsdagboek
bij tehoudenenhunopenhartigheid tijdensdeopen interviews
stellenwijzeeropprijs.
Hetonderzoekwerduitgevoerd doormevrouwG.M.J.Loeffen.

DenHaag,april 1984

1) Desamenstellingvandebegeleidingscommissie staatvermeld
oppagina6.
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Samenvatting

DeagrarischeproduktievindtinNederlandhoofdzakelijk
plaatsbinnengezinsbedrijven.Delaatstedecennia ishetpercentageechtgenotesvanboerenentuindersdatmeewerktophetagrarischbedrijf,sterkgestegen.Deze toegenomenbetekenisvande
vrouwvandeagrariër,of teweldeboerin,voorhetagrarischgezinsbedrijf endegroeiendeaandachtvoor deemancipatievande
vrouwzorgdenervoordatindeagrarischesectordediscussieover
depositievandeboerinopgangkwam.Omdathieroverweinigbekendwas,besloothetLEI,medeopverzoekvanhetLandbouwschap
endeplattelandsvrouwenorganisaties,eenexplorerend onderzoek
intestellenmetalsdoel inzichtteverschaffen indepositie
yandeboerinophetagrarischgezinsbedrijf.
Hetonderzoek isbeperkt totvrouwendiegetrouwd zijnmet
eenhoeroftuinder,dieniet ouderdan68jaar iseneenagrarischgezinsbedrijfvanmeer dan70sbealshoofdberoepsbedrijf
leidt.Aan446vrouwen,dieeenrepresentatieve steekproefvormen
vanhoyengenoemdeonderzoekpopulatie,iseenvragenlijstvoorgelegdmetalsdoeleenantwoord tevindenopdevolgende centrale
vraagstellingen:Welkewerkzaamhedenverricht deboerinophetbedrijf?Hoeveel tijdbesteedt zeaandezewerkzaamheden? Inwelke
mateparticipeertdeboerininbeslissingenoverhetbedrijf?
Omdatderolvandeboerinophetbedrijfniet losgezienkan
wordenvanhaaranderewerkzaamheden,hebbenwe inhetonderzoek
ookenigeaandachtbesteed aanhaarrolalshuisvrouwenhaareventuelerolalsbuitenshuiswerkendevrouw.
Achtergrond
Waseenboerinvroeger zelfbijnaperdefinitievanagrarischenhuize,nuiséénopdevierdatnietmeer.
Uitdeopleidingskeuzeblijktduidelijk datdebijonsonderzoekbetrokkenvrouwenpasdoorhunhuwelijkhetagrarischberoep
zijngaanuitoefenen.Slechtseenenkelingheeftnamelijkagrarischdagonderwijs gevolgd.Welheeftéénopdeviernahaarhuwelijkcursussenopagrarischgebied gevolgd.
Werdendeoudereboerinnennogvaak zogauwzijvandelagere
schoolkwamen,thuis inbedrijf enhuishouding "ingezet",dejongeregeneratieheeftveelaleenberoepsopleiding gevolgd eneen
baangehad.
Opdegemiddelde leeftijdvan25jaarstaptendeboerinnenin
hethuwelijksbootje:deouderegeneratiemeestal ingemeenschap
vangoederen,dejongerensteedsvakerophuwelijksevoorwaarden.
Doordithuwelijkveranderdeervaakveel inhet levenvande
vrouw.Meestalkwamzealsnieuwelingeophetbedrijfvanhaarman
wonen,gafhaarbaanopengingwerkenophetbedrijf.

Dejongerenblijven intoenemendematenahethuwelijkbuitenshuiswerken totaandegeboortevanheteerstekind.Deboerin
inhetonderzoekheeftgemiddeld 3kinderen.Slechtszeldeniser
sprakevaninwonendeniet-gezinsleden,watvroeger insommigestrekenvanhetlandwelveelvoorkwam.
-

Baanbuitenshuis

Ophetmomentvanonderzoekheeft 5%vandebetrokkenvrouwen
een-meestalpart-time-baanbuitenshuis.Beteropgeleideen
jongevrouwen zonderkinderenhebbennogal eenseenfull-timebaan.
Demeestevrouwenhebbenechtergeenbaanbuitenshuis en
verwachtendieookniet indekomendejarentekrijgen.Zewillenveelalookgeenbaan.Decombinatievanhuishouding enbedrijfsarbeid isaldrukgenoegenwaarschijnlijkmededaaromzijn
zenogaleensvanmeningdateenvrouwdiemeteenboerof tuinder
getrouwd is,geenbaanbuitenshuisbehoort tehebben.
-

Huishoudelijkearbeid

Naasthaareventuelebaanbuitenshuis enhaarwerkophetbedrijf,isenblijftdeboerinverantwoordelijkvoorhethuishoudelijkwerkendekinderopvoedingen-verzorging.Hieraanbesteedt
zemeestalhetgrootstedeelvanhaarwerkweek.Meerdandehelft
yandebetrokkenboerinnen zegtdanookhetberoephuisvrouwuit
teoefenen.Debijdragevandeechtgenootaandehuishoudelijkearbeid isminimaal tenoemen.Hijneemtdeelaantakenwaarbijnaar
buitenmoetwordengetredenofwaarbij technische "vaardigheden"
yereist zijn.Hetdagelijksehuishoudelijkwerk laathijvrijwel
altijd aanzijnvrouwover.Dejongeregeneratieverschilt in
dezeweinigvandeoudere.
Eenminderheid (13%)endanvooraldejongereboerinnen,
zougraag ziendathaarmanmeerhuishoudelijkwerk zouverrichten.Dathijmeer tijdaandekinderverzorging en-opvoeding
besteedt,wenstdeboerinvaker.Slechtsweinigen zienditechterindetoekomstgebeuren.
-

Arbeid ophetbedrijf

Deboerin inonsonderzoek leverteenbelangrijkebijdrage
aanhetwerkophetagrarischbedrijf.Gemiddeldwerkt zeruim
22uurperweekophetbedrijf.Doordatvrijweldegehelehuishoudelijkearbeidookvoorhaarrekeningkomt,maakt zeinde
regelmeerarbeidsurendanhaarechtgenoot.
Nietalleendeomgeving,maarookdeboerin zelfvindthet
haastvanzelfsprekend datdeboeroftuinder inzijnwerkwordt
bijgestaandoor zijnechtgenote.
Wanneerhetdruk isophetbedrijf,blijfthethuishoudelijk
werkmeestal liggen.Ruim tweederdedeelvandebijonsonderzoek

betrokkenvrouwenzegtdathetwerkophetbedrijfvoorhethuishoudelijkwerkgaat.Overigenshebbenookdeinvesteringen inhet
bedrijf inderegelvoorrang opdieinhethuishouden.
Dearbeid diedevrouwophetbedrijfverricht,iszeergevarieerd enbeperkt zichgeenszins totéénaspectvandebedrijfsvoering.Kenmerkend isechterweldatdearbeid zichvooral inen
dichtbijdewoningafspeelt.
Dearbeidvandeboerinophetbedrijfkanonderverdeeldwordeninwerkvoorenwerk inhetbedrijf.
Aanwerkzaamhedenvoorhetbedrijf d.w.z.werkzaamhedendie
voornamelijk indewoningplaatshebben,besteedt deboeringemiddeld3,5 uurperweek.
Alsvaste takenspringenmetname inhetooghetwassenen
verstellenvandebedrijfskleding,hetbrengenvankoffienaarde
mensendieinhetbedrijfwerkzaam zijn,enhetbijhoudenvande
boekhouding.Verderneemtdeboeringeregelddeboodschappenen
telefoontjesvoorhetbedrijfvoorhaar rekening.
Aanwerkzaamheden inhetbedrijf d.w.z.werkzaamheden inde
bedrijfsgebouwenenophet land,besteedt deboerinoverhetalgemeenhetovergrotedeelvanhaararbeidstijd ophetbedrijf,namelijkgemiddeldbijna 19uurperweek.
Dewerkzaamhedenvandevrouw inhetbedrijf spelenzichvooralafindestal,dekasofdeschuurenslechts zeldenophet
land.Haarvaste takenkunnenvooral gekwalificeerdwordenals
handwerkenalswerkdat inhetverlengdevandehuishoudelijke
arbeid ligt.Bovendienishet,metname inde tuinbouw,werkwaarvooreenzekerevingervlugheid isvereist.
Welke takenneemtdeboerinvoorhaar rekening? Ditisnatuurlijksterkafhankelijkvanhetbedrijfstype,maar alsalgemeen
beeldkomendevolgendevaste taakgebiedennaarvoren:zorgvoor
kalverenenanderkleinvee,schoonmakenvanstallenenmelkgerei,
metdehandverzorgenenoogstenvangewassen,enverwerkenengereedmakenvandeoogstvooraflevering.Werkzaamhedenopeentrekkerofopeenanderemachineverricht zemindervaak.Werkzaamheden
alsgrondbewerken (ploegen,frezen,weiland slepene.d.)engrond
bemestendoetbijnageenenkeleboerin.Machinaal zaaienenpoten,
machinaalverzorgenenoogstenvandegewassen,entransporteren
vandeoogstrekentdeboerinsoms tothaar taak.Koeienmelkenis
echtervoormenigeboerineenvaste taak.Het zijnoverigensvooraldejongereboerinnendiedit"mannenwerk"voorhunrekening
nemen.
Deboerinbesteedtgemiddeld ruim 22uurperweekaanhaar
werkzaamhedenvooreninhetbedrijf.Erdoenzichechtergrote
verschillenvoor.Zoblijftdevrouwop eenakkerbouwbedrijf duidelijkonderhetgemiddeldeendevrouwopeenglastuinbouwbedrijf
enopeenmelkveehouderijbedrijferboven.

Devrouwwier echtgenootwordt geassisteerd door anderearbeidskrachten-endanmetnamedoordebedrijfsopvolger-maakt
korterewerkwekenophetbedrijfdandevrouwwiermaneralleen
voor staat.Het z.g. "eenmansbedrijf"blijkt een"anderhalf-mensbedrijf"tezijn.
Ookeenaantalpersoonlijke engezinskenmerkenspeelteenrol.
Devrouwindeleeftijdsgroepvan35-50jaarendevrouwwierjongstekindopdelagereschool zit,makendemeesteurenophetbedrijf.Hetaantalkinderen lijktoverigensnietvan invloed te
zijnopdehoeveelheid tijd,diedeboerin inhetbedrijf steekt.
Ook tradities indestreek tenaanzienvanhetmeewerkenvan
devrouwophetbedrijf lijken totopdedagvanvandaagmerkbaar
tezijn.
Deboerindielangewerkwekenophetbedrijfmaakt,ervaart
hetdikwijlsalsbenauwend dat zeteweinig tijdheeftvoorde
kinderenendehuishouding,laatstaanvoor zichzelf.Hetgebrek
aanvoldoendevrije tijd isoverigens deveelvuldigst naarvoren
gebrachteklachtvandebijhetonderzoekbetrokkenboerinnen.
Gemiddeldbeschikt zeookmaarover 21uurvrije tijdperweek.
Meewerkendeechtgenoteofmede-onderneemster?
Watzegtdie"part-time-baan"ophetagrarischbedrijfnuover
debeslissingsstructuur? Isdeboerinmede-onderneemster ofmeewerkendeechtgenote?Vooralhet laatste,zoblijkt uitonsonderzoek.Bijnaallevrouwenworden-veelal intensief -bijhetoverlegoverbelangrijkebedrijfsbeslissingenbetrokken:zepratenen
denkenmee.Deuiteindelijkebeslissingenneemt,volgens debijons
onderzoekbetrokkenboerinnen,inderegelechter deman.Zelfs
beslissingenovergrote investeringen (aan-enverkoopvangrond,
nieuwbouwofverbouwvanstallen e.d.),waarbij tochookmethet
geldvandevrouwwordt "gespeeld",laathetmerendeel dervrouwen
uiteindelijkaanhaarmanover.
Ookeenanderfacetvanhetonderneemschapni.hetvertegenwoordigenvanhetbedrijfnaarbuiteninlandbouworganisaties en
-coöperaties,iseenmannenaangelegenheid. Slechtsbijuitzonderingvertegenwoordigt deboerinhetbedrijfnaarbuiten.
Almetalkandepositievandevrouwophetagrarischgezinsbedrijf alsvolgtworden gekarakteriseerd:
Eenvrouwdiemeteenboerof tuinder trouwt,trouwtautomatischmetzijnbedrijf.Vanhaarwordtverwacht dat zemeewerkt
ophetbedrijfvanhaarman.Ookdeboerinzelfvindthetvanzelfsprekend datzehaarmanbij zijnwerkassisteert.Zijvindthet
evenwelnietvanzelfsprekend dathaarmanhaarbijhethuishoudelijkwerkassisteert.
Dearbeidvandevrouw isonmisbaarvoorhetvoortbestaanvan
hetagrarisch gezinsbedrijf.Naasthetbedrijfswerkneemtdeboerin
dehuishoudelijkearbeidnagenoegvolledigvoorhaar rekening.Zonderbaanbuitenshuiswordt zijdubbelbelast.Haarpart-time"baan"
ophetagrarischebedrijfverschafthaarvaak geenuiteindelijke
beslissingsbevoegdheid overdatbedrijf.
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Ookvoordeboerinzelfishaarpositieverbondenmethaar
huwelijksbandmetdeagrarisch ondernemer.Zelegthetaccent
ophaarrolalshuisvrouw,moederenechtgenote enziethaarwerk
ophetagrarischbedrijfvooralalseenvanzelfsprekenduitvloeiselvanhaarrolalsechtgenotevaneenboer.
Opgrondvanéndedooronsgeconstateerde denkbeeldenbij
dejongereboerinnenéndeontwikkelingen indesamenleving als
geheel,magwordenaangenomendatdeboerinvandetoekomsthet
mindervanzelfsprekendzalvindenomhaarkeuzemomenten tezien
beperkt totéén,nl.hetaldanniet trouwenmeteenboerof
tuinder.
Ditzoubetekenendatermogelijkhedenmoetenwordengeschapenomalsvrouwvaneenagrariër tekiezenvoor aldanniet
ophetbedrijfwerkenenvooraldannietdaadwerkelijkmedeonderneemster zijn.Ookhetaanvaardenvaneenbaanbuitenshuis
zoueenreëlekeuzemogelijkheid voor deboerinmoetenworden.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Deafgelopendecenniahebbenerindeland-entuinbouwgrote
veranderingenplaatsgehad.Hetaantalbedrijvenverminderde sterk,
deproduktiviteitnam toeendebedrijvenspecialiseerden zich.
Ditallesginggepaardmeteensterkemechanisatie eneengrootscheepsvertrekvanarbeidskrachten. Ineerste instantieverdwenenvooraldeniet-gezinsarbeid(st)ers,maar alsnelvolgdenook
meewerkendegezinsleden.
Watechternietveranderde,isdebedrijfsvorm.Deagrarische
produktievindt inhoofdzaaknogsteedsplaatsbinnen relatief
kleineeenheden,aangeduidmethetbegrip gezinsbedrijf.Binnen
ditgezinsbedrijf speeltdevrouweenessentiëlerol.Doorbovengenoemdeontwikkelingenindeland-entuinbouw zijnhaarplaats
entaakophetbedrijfweliswaar aanveleveranderingen onderhevig
geweest,maar zewasenis- zelfs insteeds sterkeremate-onmisbaarvoorhetvoortbestaanvanhetagrarisch gezinsbedrijf
(Litjense.a., 1979).
Dejaarlijkse landbouwtellinggegevens laten ziendathetaantalmeewerkendeechtgenotesvanboerenentuinders sindshetbeginvandezestiger jarensterk gestegen is.Deze toegenomenbetekenisvandevrouwvoorhetgezinsbedrijfende inde samenleving
alsgeheel groeiende aandachtvoordeemancipatievandevrouw,
zorgdenervoordatdebelangstellingvoor depositievandeboerin
toenam. Indeplattelandsvrouwen-enstandsorganisaties,inhet
LandbouwschapmaarookbinnenhetMinisterievanLandbouw,wordt
drukgediscussieerd overmogelijkeverbeteringen indepositievan
devrouwophetagrarischbedrijf.
Verbeteringen indezepositie zijnniet goedmogelijk zonder
inzicht inderollendiedeboerinvervult.Daar sindsdevijftigerjarengeenlandelijke studiesmeeroverdeboerinverschenenzijn,isdoorhetLandbouwschap endeplattelandsvrouwenorganisatiesherhaaldelijk aangedrongen opeenonderzoeknaarde
positievandevrouwophetagrarischbedrijf.MedenaaraanleidingvandezeonderzoeksaanvragenbesloothetLEIeen landelijk
onderzoek intestellenominde"kennislacune"tevoorzienenaldushandvatten tebiedenvoormogelijke oplossingenvande"boerinnenproblematiek".

1.2 Doel van het onderzoek
Hetdoelvanditonderzoek isdanookinzichtverschaffenin
depositievandeboerinophetagrarisch gezinsbedrijf.

12

Alvorenshieruiteenaantal centrale onderzoeksvragenafte
leiden,zullenwekort ingaanopdeindedoelstelling genoemde
begrippen:boerin,gezinsbedrijf enpositie.Dezebegrippenworden
namelijknogaleensverschillend gedefinieerd.
Ondereenboerinverstaanwe inditonderzoek departnervan
eenboeroftuinder.Elkevrouwdiemeteenboer of tuinder isgetrouwdvaltbinnenonzedefinitie.Dusookdevrouwdienietop
hetbedrijfwerkt.Gegevendenauweverstrengeling vanhuishouden
enbedrijf,lijkthetonsnl. onjuistomhetwerkenophetbedrijf
alscriterium tegebruiken.Ookvrouwendienietophetbedrijf
werken,zullendagelijksworden geconfronteerdmethetfeitdat
hunmaneenbedrijf aanhuisheeft.
Vanhetbegrip "gezinsbedrijf"zijnverschillendedefinities,
dienietalleeensluidend zijn.Zekiezenverschillendeuitgangspunten.Erzijndefinitiesdiehet criterium leggenbijdeomvang
vandewerkgelegenheid. Zoreserveert deCommissievandeEEG
(I960)determgezinsbedrijfvoorondernemingen,dieaaneengezin
volledigewerkgelegenheid kunnenverschaffen.
Eenduidelijker enookruimeredefinitie geeftKoning.Koning
(J982)beschouwt eenbedrijfwaaropdehelft ofmeervandearbeid
doorhetbedrijfshoofd enzijngezinsledenwordtverricht alseen
gezinsbedrijf.
DeHpogh (1967)kiest eenanderuitgangspunt.Hoofdkenmerk
vangezinsbedrijven ishet feitdatkapitaal,bedrijfsleidingen
handenarbeidvooreenbelangrijk deel inéénhand zijn,aldusDe
Hoogh.Zijnomschrijving lijktsynoniem aanhetbegrip eenmansbedrijfendaaromonzes inziensonjuist;indedefinitievaneen
gezinsbedrijf behoorthetgezincentraal testaan.
Eenruime,maartochmeeradequate,sociologische definitie
gevenPlanckenZiehe (1979):"EinlandwirtschaftlicherBetrieb
indemFamiliepositionenmitbetrieblichenRollenundumgekehrt
PositionenimBetriebmit familiärenRollenverknüpft sind (..).
Leitendeund ausführende Tätigkeitenwerdenausschlieszlich oder
dochregelmäszig imwesentlichenvonFamiliemitgliedern ausgeführt."
Friedmann (1978)zetgezinsbedrijven,alseenvoudigewarenproduktievorm, tegenover dekapitalistischewarenproduktie.Ze
spreektvaneenvoudigewarenproduktie alsdeproduktie isgespecialiseerd,infamilieverband isgeorganiseerd,onder concurrentie
opereertendebestaansmiddelen enproduktiemiddelen gekocht
moetenworden.Integenstelling totdekapitalistischewarenproduktie,zijninhet gevalvandeeenvoudigewarenproduktiede
eigendomoverdeproduktiemiddelen endevoorzieningvanarbeid in
éénhuishoudengecombineerd enisniethet looncontract,maareerderdeverwantschapbepalendvoor de inhoudvandesocialerelatiesbinnendeonderneming endehuishouding.Nietwinst,maarhet
behoudvandeproduktieëenheid isdeprimairebasiswaarop deproduktiewordt georganiseerd.
Kriellaars (1951)acht eenechtgezinsbedrijfaanwezig,wanneerdeondernemersactiviteit haarvoornaamste grondslagvindt in
hetgezin,wanneer grotendeelsmetbehulpvan gezinsarbeidskrachten
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wordtvoorzien indearbeidsbehoeftevanhetbedrijfenwanneer
eenaanmerkelijkdeelvanhetkapitaaldoorhetgezinwordtgefourneerd.Eennauwkeurige afbakening tussengezinsbedrijfenandere
landbouwbedrijvenis,volgenshem,niettegeven.
Verder zijnernogomschrijvingen,waarbijmenaldefinierendeeenbepaald gewenst typegezinsbedrijfvoor ogenheeft.Zozijn
erdefinities,waarinwordt gestelddathetbedrijf debelangrijksteinkomensbronvanhetgezinmoet zijn,ofdatmeneigenaarvan
hetbedrijf is,ofdathetbedrijfhet gezineenredelijk inkomen
moetverschaffen.Dezedefinitieskunnenwe scharenonderwat
Scoville (1947)'purposivedefinitions'noemt.
Gezienonzeprobleemstelling enrekeninghoudendemetdebeschikbaregegevens 1), lijkthetgerechtvaardigd omwerkgelegenheid alsuitgangspunt tehanteren.Onzewerkdefinitieluidtdan
ookalsvolgt:eengezinsbedrijf iseenbedrijfwaaropdehelft
ofmeervanhet totaleaantalregelmatigwerkzame arbeidskrachten,
gezinsarbeidskrachten zijn.Vanalleagrarischebedrijvenin
Nederlandvalt98%binnendezedefinitieenisdus"gezinsbedrijf".
Debedrijvendieerbuitenvallen,zijnvoornamelijk grotebedrijvenenhinnendezegroepweervooral glastuinbouwbedrijven.Grote
bedrijyenvergenmeerarbeidenzekeropgroteglastuinbouwbedrijvenzullenenigeniet-gezinsarbeidskrachten indienstzijn.
Als laatstehetbegrip "positie".Onderdepositievaneen
individuverstaatmendeplaatsvandat individubinneneensysteem.Duidelijk zalzijndatieder lidvaneensamenlevingeen
yeelheidyanpositiesbezet,bijvoorbeeld dochter-echtgenote-moeder-inwoonstervaneendorp-lidvandevolleybalclub.Bijelk
vandiepositiesbehoort eencomplexvannormendieaangevenwat
derechtenenplichtenvandepositiebekleder zijn.Anders gezegd,
bijelkepositiebehoorteenrol.Zobehoortbijdepositievan
moederderolvanmoeder.
Inonsonderzoekstaatdepositievandevrouwbinnende
agrarischeproduktiehuishouding endedaarbijbehorenderolvan
arbeidster cq.mede-onderneemsterophetagrarischbedrijfcentraal.Daarnaastbekleedt zijookaltijd depositievanhuisvrouw,
yaakdievanmoederensomsdievanbuitenshuiswerkendevrouw.
Ditzijnonsinziensbelangrijkeposities,omdatdebijdezepositiesbehorenderollenzullenconcurrerenmethaar rolvanarbeidstercq.mede-onderneemster ophetagrarischbedrijf.Vaakzal
eenboerineenhiërarchie indezeintijdenplaats concurrerende
rollenmoetenaanbrengenom zoveelmogelijkrolconflicten tevermijden.Zozaldeeneboerinhaarrolvanhuisvrouw,deanderhaar
rolvanbuitenshuiswerkendevrouwenweer eenanderhaar rolvan
ophetbedrijfwerkendevrouwvoorrang gevenbovenhaarandere
rollen.
Hiermeezijaangegevendatdeinonsonderzoek centraalstaanderolyandeboerinbinnenhetagrarischbedrijfnietloskanwordengezienvandeanderehiermee concurrerenderollen,diede
boerinvervult.
1)
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Dejaarlijkse landbouwtellinggegevens.

1.3 Probleemstelling
Binnenhethiervooromschrevendoelvanhetonderzoek zullen
devolgendeprobleemvelden centraalstaan:
1.Dewerkzaamhedenvandeboerinophetbedrijf
2.Dearbeidstijdvandeboerinophetbedrijf
3.Departicipatievandeboerininbeslissingenoverhetbedrijf
4.Factorendiedeonder 1,2en3genoemde zakenbeïnvloeden
ad 1. Dewerkzaamhedenvandeboerinophetbedrijfkunnenals
volgtworden ingedeeld:
Indeeersteplaatskaneenonderscheidwordengemaakt
tussenarbeid inhetbedrijf envoorhetbedrijf.
Arbeid inhetbedrijfomvatdewerkzaamhedendiewordenverrichtindebedrijfsgebouwen (stal,schuur,kas)enophet
land.Deaardvandezewerkzaamheden issterkafhankelijk
vanhetbedrijfstype1).
Dearbeidvoorhetbedrijfheeftniet indebedrijfsgebouwen
ofophet landplaats,maarveelal indewoning.Dezearbeid
omvatallewerkzaamhedendiehetfeitdathetbedrijf aan
huisis,met zichmeebrengt.Bedrijfstelefoontjesplegen,
boodschappenvoorhetbedrijf doen,boekhouden,wassenvan
bedrijfskledingzijnhiervoorbeeldenvan.Doordenauwe
verwevenheidmethuishoudelijke arbeidenhetrelatief gemak
waarmeezehiermeegecombineerdkunnenworden,wordendeze
indirectewerkzaamhedenveelalniet gezienalsbedrijfsarbeid.
Indetweedeplaatskunnendeopeenbedrijf voorkomende
werkzaamhedenwordenonderverdeeld naar participatiegraad
vandeboerin indiewerkzaamheden.Welkebehoren tothaar
vaste taken,verricht zedusaltijd?Welkeverricht zeniet
altijdmaarwelvaak,welke soms,welke zeldenenwelke
nooit?Ditzalnatuurlijkperboerinverschillen.
Yooralleduidelijkheid zijopgemerktdatdematevanparticipatievandeboerinineenbepaalde taakniets zegtover
defrequentiewaarmeedie taakwordtverricht.Koeienmelken
moet tweekeerperdaggebeuren,hooieneenaantalkerenper
jaar,aardappelensorterenentomatenplukkengaanniethet
gehelejaardooretc.
Het takenpakketvaneenboerin isnogopallerlei andere
manierenintedelen,maarvoorditonderzoek lijkende
tweebovengenoemde indelingen,tewetenwerkzaamheden in
versusvoorhetbedrijf endeparticipatiegraad inelkvan
devoorkomendewerkzaamheden,voldoendehouvast tebieden.
J)

Ziebijlage 1voorverklaringvanwijzevanindeling inbedrijfstypen.
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ad2.Arbeidstijdvandeboerinophetbedrijf.
Ookhierbijhebbenweeenonderscheid gemaakt tussendetijd
dieaanwerkzaamhedenvoorhetbedrijfendieaanwerkzaamheden inhetbedrijfwordtbesteed.Eennauwkeurigebepaling
vandearbeidsurenophetbedrijf ismoeilijk.Enerzijds
lopenhuishoudelijkwerkenbedrijfswerkdoorelkaarheen,
anderzijdsblijkenboerinnenhunarbeidsurenophetbedrijf
teonderschatten (Litjense.a., 1979).Deenigemanierom
ditnauwkeurig tebepalen,isdevrouwentevragengedurendeeenjaareentijdsbestedingsdagboek bij tehouden.Dit
isonze inziens teveel gevraagd.We zullenonsdaarommoetenbeperkentoteendoordeboerinnenzelfgemaakteschattingvanhunarbeidsuren.Omgedetailleerde informatieover
spreidingvanwerkenvrije tijd overdedag tekrijgen,
lijkteenvooreenbeperktaantaldagenbij tehoudentijdshestedingsdagboekwelgoedemogelijkheden tebieden.
ad3.Participatievandeboerininbeslissingen overhetbedrijf.
Hierbijzijntweebeslissingsniveau'steonderscheiden:
a.

Beslissingenoverheteigenbedrijf.
Aaneenbelangrijkebedrijfsbeslissing gaat inderegeleen
procesvanpraten,denken,wikkenenwegenvooraf.Hetis
danookindeeersteplaatsvanbelangteweten óf deboerin
bijditproceswordtbetrokken.Nazo'nproceswordtereen
heslissing genomen.Wieneemtdeuiteindelijkebeslissing:
deboer,deboerinófdoenzedat gezamenlijk?

b.

Vertegenwoordigenvanhetbedrijfnaarbuiten.
Hetmede-vertegenwoordigenvanhetbedrijfnaarbuitenkan
deboerinnietuitsluitend bewerkstelligen doorhaarmante
instruerenvoorhijnaareenvergaderingvanstandsorganisatie,coöperatiee.d. gaat.Hiertoe zijneenzelfstandig lidmaatschapvandestandsorganisatie enhet zelfbezoekenvan
vergaderingenvancoöperatieenstandorganisatie meergeëigend.
Namdeboerininhetverledennauwelijks deelaanhetvertegenwoordigenvanhetbedrijfnaarbuiten,delaatstetijd
lijktdaarverandering ingekomen tezijn.Zowordenvrouwen
vaakexplicitietvoorvergaderingenvan landbouworganisaties
uitgenodigd,ishet lidmaatschapvandemeestestandsorganisatiesvoordeboerinopengesteld e.d. Inhoeverredeboerin
vandezemogelijkheden gebruikmaakt ofwenst temakenzijn
hierbijbelangrijkevragen.
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ad4.Factorendieinvloed uitoefenen
Uitdeschaarse literatuur overditonderwerp zijneenaantalfactorenaf teleidendievaninvloed zoudenkunnenzijn
opderolvandeboerin.Zozijnuitdevier arbeidspatronen
dieSaai (1958)onderscheidt,devolgendefactorenafte
leiden:a)streekgebonden tradities,b)bedrijfstypeenc)
mechanisatieniveau.Stork-VanderKuijl (1966)legtsterk
denadrukoppersoons-engezinsgebonden omstandigheden,de
bedrijfssoort,debehuizing,deambities endeaanlegvande
vrouw.
Uiteenonderzoek inDuitslandvanPotthoff (1969)bleek
datdeboerinnenophetbedrijfmeewerkenomdat:
a)heteconomischnoodzakelijk iswegens gebrek aanarbeidskrachten,
b)zegraag ophetbedrijfwerkenen
c)hetdegewoonteindestreekis.
VanDeenenenKossen-Knirim (1981)komen totdeconclusie
datdearbeidvandeboerinophetbedrijfprimairdoorbedrijfsfactorenalsproduktierichting enbedrijfsgroottebepaaldwordt.Gezinsomstandigheden enpersoonskenmerken spelennauwelijks eenrol.OokEveraet (1972)legtdenadrukop
dezebedrijfsfactoren,maarvoegt ernog eenbelangrijke
aantoe,nl.bedrijfsinkomen.Hijvonddat,naarmatehetinkomenvandeonderneming ongunstiger is,deboerinmeer
tijdaanhetbedrijfbesteedt.
EenonderzoekvanHannanenKatsiaouni (1977)komtechter
weer totminofmeer tegenovergestelde conclusies: 'Herparticipationappears tobemoreafunctionofher cultural
orientations thantoany labourrequirements of thefarm.
Thegreaterher levelofeducationand theextent towhich
shehad travelled andworked outsideherhomecommunityetc.,
thelesslikely sheis tohelpoutonfarm tasks.Onthe
otherhand,thereisnorelationshipbetweenher levelof
participationonthefarmand thedegreeof commercialisationortechnological innovativeness onfarms'.
OokAndersson (1980)constateertdathetmechanisatieniveau
geeninvloedheeftendatvrouwenmet alleenmaar lagere
schoolmeermeewerken.
Litjense.a. (1979)hebbeninhunonderzoek onderboerinnen
opmelkveehouderijbedrijven geenduidelijkestreekgebondenheidvanhetaantalarbeidsurenophetbedrijf geconstateerd.
Ookhuwelijksduur enbedrijfsomvang lekengeeninvloeduit
teoefenen.
Wanneerwenude-elkaarmenigmaal tegensprekende-resultatensamenvoegen,ontstaatdevolgende lijstvanfactorendieinvloedkunnenhebbenopderolvandeboerinop
hetbedrijf:
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Bedrijfskenmerken
type
grootte
mechanisatieniveau
aantal arbeidskrachten
opvolgingssituatie
inkomenuitbedrijf
Omgevingskenmerk
tradities indestreek
Persoonskenmerken
leeftijd
opleiding
afkomst
interesseinbedrijf(swerk)
Gezinskenmerken
gezinsfase
gezinsgrootte
gezinssamenstelling
Getracht zalwordendezefactorenzoveelmogelijk inhet
onderzoek tebetrekken.

1.4 Opbouw van het rapport
Inhoofdstuk 2gaanwe inopdeveranderingen indeleef-en
werkomgevingvandeboeringedurende delaatstedecennia.Demethodevanonderzoekkomt inhoofdstuk 3aandeorde,deresultaten
yanhetonderzoekindehoofdstukken 4t/m8.
Inhoofdstuk 4wordteenschetsvandepersoonvandeboerin
envanhaarwoon-enwerkomgeving gegeven.Het takenpakket inhuishouding,buitenshuisenophetagrarischbedrijfkomt inhoofdstuk
5aandeorde.Ookzalindithoofdstukaandachtbesteedworden
aanhaarvrijetijdsactiviteiten.De arbeidsurenvandeboerinop
hetbedrijf zijninhoofdstuk 6aandebeurt.Hoofdstuk 7gaat
overdeparticipatievandeboerinindebeslissingenoverhet
eigenbedrijfeninhetvertegenwoordigenvanhetbedrijfnaar
buiten.Inhoofdstuk 8sprekendeboerinnenhunwensenentoekomstverwachtingen tenaanzienvanhunpositieuit.
Totslotvolgen inhoofdstuk 9debelangrijkste conclusies
vanhetonderzoekeneenslotbeschouwing.
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2. De positie van de boerin in historisch perspectief

2.1 Inleiding
Binnendehedendaagse agrarischeproduktiestructuurvormt
hetgezinsbedrijfdeoverheersendebedrijfsvorm.Zoalshetbegrip
"gezinsbedrijf"alzegt,iser geenduidelijke scheidslijntussen
deproduktieve endeconsumptieve functievanhetagrarischegezin.
Degezinsledenleverenhet grootstedeelvandearbeidop
hetbedrijfenmetdeopbrengstenhiervanbevredigen zehunconsumptievebehoeften.Ditschept specifieke leef-enwerkomstandighedenvoordezegezinsleden,maar inhetbijzondervoordeboerin.
Haaractiviteitenvervulleneenbrugfunctie tussenhetbedrijfen
hethuishouden.
Haarpositiekenmerkt zichdooreenvoortdurende verwevenheid
vanbedrijfs-,gezins-enhuishoudelijke activiteiten.Zeisechtgenoteenmoeder,maarveelalookbedrijfsmedewerksterenzakelijk
partnervanhaarman.
Toch ishetergmoeilijk omtesprekenover "de"positievan
deboerin.Factorenvanallerleiaard zorgenvooreengroteverscheidenheid.Bovendien ishaarpositie indeloopdertijdonder
invloedvaneconomische,socialeentechnische ontwikkelingen
sterkgewijzigd.Omhaarhuidigepositiebeter tekunnenplaatsen
lijkthetonsnuttigeersteenblik inhetverleden tewerpen.
Indithoofdstuk zullenwedanookeenglobaleenschematischeschetsgevenvandeontwikkelingendiegedurendedelaatste
3 à4decenniahebbenplaatsgehad inhetagrarische gezin,inde
landbouwenindeplattelandssamenleving.We zullenonsbeperken
totdeontwikkelingendieconsequentieshebbengehadvoordepositievandeboerin.
Eerstkomthetagrarischegezinaandeorde (paragraaf2 ) ,
vervolgensdeplattelandssamenleving (paragraaf3)entotslotde
landbouw (paragraaf4 ) .

2.2 Veranderingen in het agrarische gezin
Hettraditionele agrarische gezinhad eenpatriarchalestructuur.Devaderwashoofdvaneensterkhiërarchischgeordend gezin
enaandemannelijke gezinsledenviel eenmeer gezaghebbende
positie toedanaandevrouwelijke.
Onderdeagrarische gezinnenkwameengroteverscheidenheid
vanregio-specifieke typenvoor.Erwarenstrekenwaar,dankzij
natuurlijkebodemvruchtbaarheid engunstigeverkeersligging,de
agrarischegezinnenverhoudingsgewijseengrotewelstand genoten.
Daarwasooksprakevaneensomsomvangrijke landarbeidersstand.
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Anderestrekenverschaftendoorgeringebodemvruchtbaarheid enongunstigeverkeersliggingweinigwelstand envaneenlandarbeidersstandwasdanookvrijwel geensprake.Deeerstgenoemdesituatie
kwamvooralvooropdealluviale grondeninhetnoordenenwesten
vanhet land,detweedeopdediluvialegrondeninhet zuidenen
oosten (Kooy,1981;Saai, 1958).
Gezinsstructuur
Hetverschil inwelstandbracht ookeenverschil instructuur
vanhethuishoudenmet zichmee.Inhetnoordenenwestenwaser
sprakevaninwonendpersoneel.Hunaanwezigheidbeperktedeprivacyvanhetgezin,maardroeger tevenstoebijdatdearbeidsterreinenvanboerenboerinstriktgescheidenwaren.Deboerinen
haardochtersbeperktenhunbezighedenvoornamelijk tothuisen
hof. Slechtsincidenteelverleenden zebijstandophetbedrijf.
Eenuitzondering indezevormdendezelfkazendebedrijven:hetuitoefenenvanhet zuivelambachtwasvooraldetaakvandeboerinen
haardochters (Saai, 1958).
Inhetzuidenenoostenvanhet landwasveelal sprakevan
eenfamilie-huishouden.Verwantenbehorende totdrie,somszelfs
viergeneraties leefdenbinnenéénhuishouden.Menbleef,wanneer
nietelderseentoekomstgevondenkonworden,opdeboerderij.
Nietzeldenwoondenbejaardeouders,hungehuwde zoon,diens
vrouwenkinderenbenevensongehuwd geblevenbroer(s)enzuster(s)
uitdemiddelstegeneratie,bijeen (Rijpma, 1973).Haddeoudste
yrouwzichveelalvrijwelvolledig indehuishoudvoering teruggetrokken,derestvandefamilie-zowelvrouwenalsmannen-werkteophetbedrijf.Arbeidsdelinghadplaats opbasisvanleeftijd
ensexe,beslissingenwerdengenomendoordeouderemannelijke
leden.
Beidegezinsstructuurvariantenhebben inde loopder tijdaan
betekenis ingeboet.Familieledenenpersoneelverdwenenuithet
huishouden.Nubestaathetagrarischhuishoudenmeestalenkeluit
man, vrouwenhunkinderen.Hetverdwijnenvaninwonendefamilie
en/ofpersoneelenhet sterk teruglopenvanhetaantaluitwonende
personeelsledenwarenvangrotebetekenisvoordepositievande
boerin.Enerzijdskwamhethuishoudelijkwerk steedsvakeralleen
ophaarschoudersneer,anderzijdswashaar assistentieophet
bedrijf steedsvakernoodzakelijk,omdathaarmanhetwerk alleen
nietafkon.Ditwiloverigensnietzeggendatdekinderennugeen
rolmeerspeleninhetwerk inhuishouding enbedrijf,maarhun
deelname isnietmeervanzelfsprekend.
-

Gezinsfuncties

Huwelijkenwerdenvroegerminderdannu,enkel opbasisvan
affectiegeslotenenmeerookopgrondvanzakelijkeoverwegingen.
Deboerinkwamzelfookbijnaaltijduitdeboerenstand.Doordat
énboerendochters ersteedsmindervoorvoeldenommeteenboerte
trouwenénboerenzoons steedsmeer incontactkwamenmetmeisjes
vanbuitendeboerenstand,namhetaantalboerinnenvanniet-agrarischekomaf toe (vanZoelen, 1976).
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Binnenhetgezinkreegdekoesterendeensocialiserendefunctiesteedsmeernadruk.Hetbelangvanhet individuele gezinslid
werd intoenemendemateerkend.Kinderenkregensteedsmeerzeggenschapoverhunopleidingenberoepskeuze.Doordeinvoeringvande
AOWwerdenouderswatbetrefthunoudedagsvoorzieningonafhankelijkvanhunkinderen.
Eenaantal functies dathet gezinvroegervervulde,isdoor
derdenovergenomen.Zogingdeoverheid zichbezighoudenmetbejaardenzorg,gezondheidszorg,maatschappelijkwerke.d..Activiteitenvandeindustrie zoalshetopdemarktbrengenvanhuishoudelijke apparatuur,kant-en-klaar-maaltijden,groenteninblik
entoetjeshebbendeverzorgingsfunctie aanzienlijkverlicht.Ook
deverminderingvanhetaantalkinderen zorgdevooreenverlichtingvandezefunctie.
Dezeovernameenverlichtingvanfunctiesdoorderdenbetekentevenwelnietdatervoorhetgezinnietsmeeroverblijft.
Sommigefunctiesmogendanweggevallen ofverlicht zijn,andere
zijndaarentegen ingewicht toegenomen.
Door contactenbuitenhet agrarischmilieuenhunveelalnietagrarischeopleidingen,brengendekinderennieuwewaardenennormenbinnenhetgezin.Voor deouders ishierdoorhetopvoedenvan
kinderennietalleenvankarakterveranderd,maarook tijds-en
aandachtsintensievergeworden.
Ookdeemotioneleopvangvangezinsledenisbelangrijkergeworden.Zowelhetagrarischbedrijf als zaken"vanbuiten"brengenveelmeerpsychische spanningenmet zichmeedanvroeger.
Gezelligheid inhuis,gevarieerdeenuitgebreidemaaltijden,
eninrichtingvandewoning zijnsteedsbelangrijker geworden.
Aldezefunctieveranderingen en-verschuivingenbinnenhet
gezinhebbenvooral consequenties gehadvoordeboerin.Degezinsrolheeftvoorhaar,integenstelling tothaarman,veelalabsoluteprioriteit.Haarrolalshuisvrouwenmoeder isdoorbovengeschetsteontwikkelingen fysiekweliswaar lichter geworden,doch
tevensuitgebreidmet 'nieuwe'takenengeestelijk zekernietgemakkelijker geworden.

2.3 Veranderingen in de plattelandssamenleving
Deplattelandsbevolking kwamdoor industrialisatieenuitbreidingvanhet forensisme,maarookdoor intensiveringvanhet
verkeerenvandecommunicatiemiddelen (metnamedetelevisie)in
nauwere aanrakingmetdemeerdynamischeenmeergedifferentieerde
stedelijke levenssfeer enmeteenanderelevensstijl.
OphetNederlandseplattelandnamdeniet-agrarischebevolkingsterk toe.Binnendedorpsgemeenschap kwamendeagrariërs in
eenminderheidspositie.Getalsmatige daling envestigingvan
allochtonenwarenhier debetaan.Ditbetekendeverliesaaninvloed enmachtvandeagrarischebevolkingbinnendeplattelandssamenleving.
21

Belangentegenstellingen endedaaruitvoortvloeiende conflicten
tussenagrariërs enniet-agrariërs namen toe.Inhetopvangenvan
dezeproblemenzaldeboerineenbelangrijk aandeelhebbengehad.
Teruglopendevoorzieningen
Dorpenbuurtvormdenvoorsteedsminderbewonersvanhet
plattelandhetwerk-enleefklimaat.Steedsmeermensenwarenvoor
opleiding,werkenontspanning gerichtopdestad (Groot, 1971).
Dewinkelstandmoest zichaanpassenaaneennieuwbehoeftenpatroon.Ditwerdvooreendeelbepaald doordeallochtonen,voor
eenanderdeeldoordeelderswerkendeautochtonen.Deaanschaf
vandeautobetekende tevensdatvelenindestadhunboodschappen
gingendoenwaardoormiddenstanders zichgedwongenzagenhunzaak
tesluiten.Voordeboerinbetekendeditdatookzijdeinkopen
veelalverdervanhuismoest doen,wathaar dusmeer tijdgingkosten. Detoenemendeverkeersdruktehad totgevolgdatdekleinere
kinderennaar schoolgebrachtmoestenworden.Methetalgemeeningangvindenvandekleuterschool,gingenkinderenbovendienop
jongereleeftijdnaarschool.
Individualisering vanagrarischgezin
Gespecialiseerde instellingenalsgezins-enbejaardenzorg
enwijkverplegingnamenfunctiesvandebuurtover.Debandenmet
dehurenwerden tevens losser.Ookdebandenmet familieenkerk
werdenlosser.Hetagrarischgezinindividualiseerde (Kooy, 1981).
Ditbetekendeenerzijds eenopluchting daarookdesocialecontroleenverplichtingenminderwerden,dochanderzijdsbetekende
hetverminderingvangezelligheid ensteunaanelkaar.Derolvan
deboerinbinnenhetverenigingslevenwerd steedsminderbepaald
doordepositievanhaarmanensteedsmeerdooreigeninteresse.
Door toenamevandehoeveelheidwerk inhuishouding enbedrijf,
kregenboerenboerinsteedsminder tijdomzichintezettenvoor
hetverenigingsleven tenplattelande.

2.4 Veranderingen in de landbouw
Nietalleeninhetgezinendeplattelandssamenleving traden
veranderingenop,maar ookindelandbouw.
Onder invloedvandetechnische,economische ensociale ontwikkelingenverminderdehetaantalarbeidskrachten enbedrijven,
namhetaantal "eenmansbedrijven"toe,intensiveerden,specialiseerdenenmechaniseerdendebedrijven,enwerdenbandenmetde
toe- enafleverendebedrijvenstrakker (Bauwens enLoeffen, 1981).
Deverminderingvanhetaantalwerknemers enmeewerkende
familieledenkonwordenopgevangendoormechanisatie enspecialisatie,doorinschakelenvanloonwerker en-lastbutnot leastdoorhetvakerenlangerwerkenvandeboerin.Het aantal"meewerkendeechtgenotes"enhunaandeel inhetbedrijfswerksteeg (LandbouwEconomischBericht, 1980).
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Demechanisatiebetekendeookdatmachineseendeelvanhet
handwerkvandeboerinovernamen.Despecialisatiehad totgevolg
datsommigebedrijfstakenvandeboerinwerdenafgestotenenanderezichuitbreidden.
Doordetoegenomenintegratievanhetbedrijf indemarkt
namendewerkzaamhedenvoorhetbedrijf toe.Bedrijfsadministratie,
telefoontjesnaarcoöperaties,dierenartsene.d.,nieuwemachineonderdelenbijdedealerhalen,naarbank enpostkantoor gaanen
bedrijfsbezoektewoord staanwerdensteedsbelangrijker.
Naastdezetoenamevanhetsecretaresse-enreceptionistewerk,vroegookhetmanagementvandeproduktiefactoren steeds
meer aandacht.Eengoedescholingwerddanook steedsbelangrijker.
-

Toenamestress

Deontwikkelingen indelandbouwhaddenookineenanderopzichtgevolgenvoordeboerin.Voorhetrealiserenvandeelkaar
insneltempovolgendeaanpassingenvanhetbedrijf,moestengroteinvesteringenwordengedaan.Dehiermeesamenhangendefinancieringsproblemen,hogeschuldenlastengroterisico'smaakten
hetwerkvoorboer enboerinpsychisch zwaarder (WellesenDefares, 1983).
Eenenander zoudraaglijker zijngeweest,wanneerdeboerin
eenredelijkinkomenmethaarbedrijfsarbeidverdiende.Inde
landbouwisdeinkomenssituatie echterrelatief steeds ongunstiger
geworden.Ditwilzeggendatdearbeidvanboer,boerinen
eventuelemeewerkendekinderensteedsvakeronderbetaald werd.
Samenvattendkunnenwe stellendatdoordeontwikkelingen in
delandbouwdepositievandeboeriningrijpend isveranderd.Haar
bijdrageaanhetbedrijfswerkisomvangrijker enpsychischzwaardergeworden.De samenstellingvanhaar takenpakket isgewijzigd:
oudetakenverdwenenofwerdenuitgebreid,nieuwe takendienden
zichaan.
Haartoegenomenarbeidsdeelname isnietalleenvanbelang
geweestvoordecontinuïteitvanhetbedrijfvanhaarman,maar
ookvoordelandbouwalsgeheelenvoordenationale economie.De
landbouwzoumetnoggrotereproblemen zijngeconfronteerd,het
voedselpakketduurder,endebijdrageaanhetexportsaldo geringer
zijngeweest zonderdebijdragevandeboerin.Ook zouhetaantal
agrarischebedrijvenenhiermeehetaantalarbeidsplaatsen inde
land-entuinbouwnogsterker zijngedaald (Bauwens enLoeffen,
1984).
Inhoeverredehierbijgeleverdeinspanningen engebrachte
offersvoordeboerinblijvenoptebrengen,iseenanderevraag.
Eenvraagoverigens,diedoordeboerinnen zelf zalwordenbeantwoord indekomendehoofdstukken.
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3. Methodevanonderzoek

3.1 Inleiding
Zoalsinhoofdstuk 1alnaarvorenisgekomen,beoogtdit
onderzoekaandehandvaneenviertalvragendepositievande
vrouwophetagrarisch gezinsbedrijf inkaart tebrengen.Aangezienoverdezepositienogbetrekkelijkweinigbekend is,ligtde
nadrukindezestudieopdesystematischebeschrijvingvanzoveel
mogelijk facettenervanenkomenmogelijkeverklaringenvoorwaargenomenfenomenenpasopde tweedeplaats.
Deverzamelingenverwerkingvangegevensdienendusvooral
detotstandkomingvaneenveelkleurigekaartvandepositievan
vrouwenindeNederlandse landbouw.Ditprimairedoelstelteisen
aandegeneraliseerbaarheid vandeonderzoekresultaten.Degeringe
kennisvandesituatievandevrouwophetagrarischgezinsbedrijf
sluituitdatweonsdirectopdeverzamelingvaneenbeperkte
hoeveelheid informatierichtenomtheoretischvermoedeofelders
aangetoonde samenhangenenverklaringenbetreffende depositievan
devrouwophetgezinsbedrijf tetoetsen.Bijdehuidigestandvan
onzekennisgaatheterveeleer omopeenbreed terreinzoveel
mogelijkempirische indicatiesvoormogelijkeverklaringenop
tafeltekrijgen.Hetvoorliggend onderzoek ismetanderewoorden
exploratiefvanaard.Wehebbenonsdaaromnietbeperkt totsurveyonderzoekrond "standaard"-variabelen,maar tevensgeprobeerd de
feiten"telatenspreken"inopeninterviewsendoorderespondentenschriftelijkvastgelegdebesteding vanhun tijd.Openinterviewsbiedenbijuitstekdemogelijkheid ommogelijk essentiële
gegevensoptafeltekrijgendiebijdebeantwoordingvanachter
hetbureauopgesteldevragenlijsten onvermeld zoudenblijven.
Bovendienkunnen fragmentenuitdeze interviews gebruiktworden
omde indeenquête gegevenantwoordennader toetelichten.Het
gedurendeeenweek latenbijhoudenvaneen tijdbestedingsdagboek
doorderespondentengeeft inzicht inzoweldeverdelingvanwerk
envrijetijdovereendagalsovereenweek.Tevensbiedthetde
mogelijkheid omdetijdsbesteding opverschillendedagentevergelijken.
Gegevensvoorditonderzoek zijndusopdriemanierenverzameld:
1.

2.
3.
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doormondelinge enquêtesmetbehulpvaneen gestructureerde
vragenlijst (deelsmet geprecodeerde antwoordmogelijkheden)
bijalleonderzochtevrouwen,
dooreenschriftelijk tijdsbestedingsonderzoekbijeendeel
vandevrouwendiemondeling geënquêteerd zijnen
dooropeninterviewsmeteenbeperkt aantalvrouwendie
eerder aandemondelinge enquêtehebbendeelgenomen.

3.2 Onderzoekpopulatie en steekproef
Alvorensnader integaanopdeinhoudvanhetonderzoek,is
hetvanbelang tevermeldenwaaruitdeonderzoekpopulatiebestaat.
Metanderewoorden:uitwelke groepvandeNederlandsebevolking
zijndevrouwendieaanhet onderzoekhebbenmeegewerkt,afkomstig
enopwiemoetendeuitkomstenvanhetonderzoek inprincipevan
toepassing zijn?
Bijdetoelichting opdedoelstellingvanhetonderzoekzijn
altweevoorwaardenwaaraande teonderzoekenvrouwenmoetenvoldoen,aandeordegeweest:
-devrouwenzijngehuwdmeteenboeroftuinder;
-hetagrarischbedrijf iseengezinsbedrijf,d.w.z.eenbedrijf
waaropdehelftofmeervanhet totaalaantal regelmatigwerkzamearbeidskrachten gezinsarbeidskrachtenzijn.
Aangezienslechtseenbeperktaantal interviews afgenomen
konworden,iseengroterehomogeniteitbinnendeonderzoekpopulatiegewenst.Er zijndaaromaanvullendevoorwaardengesteldom
deonderzoekpopulatie aftebakenenc.q.vrouwen ineenmarginale
positie indeNederlandse landbouw-meteenwaarschijnlijk sterk
vande"gemiddelde"boerinoftuindersvrouwafwijkendepositieuittesluiten.Deaanvullendevoorwaardenzijn:
-devrouw leeftopeenhoofdberoepsbedrijf 1} (vrouwenopnevenbedrijvenwordendusuitgesloten);
-hetbedrijfheefteenomvangvanmeerdan70standaardbedrijfseenheden (sbe) 1};
- devrouw isgetrouwdmeteenmandienietouder isdan68jaar
(aangeziendeleeftijdvandevrouwenvoorafnietendievan
hunechtgenotenvoorafwelbekend is,wordtdezeomweggevolgd:
inNederland isdevrouwgemiddeldbijnadriejaarjongerdan
haarman,zodatverwachtmagwordendatwijmetdit criterium
deonderzoekpopulatie globaalbeperkentotdievande"nietgepensioneerde"vrouwen)2 ) .
Deonderzoekpopulatiekannusamengevatalsvolgt omschreven
worden:vrouwen,diegetrouwd zijnmeteenboeroftuinderdie
nietouder isdan68jaareneenagrarisch gezinsbedrijfvanmeer
dan70sbealshoofdberoepsbedrijfleidt.
Omeensteekproef tetrekkendierepresentatief geachtmag
wordenvoordezeonderzoekpopulatie,isgebruikgemaaktvanhet
landbouwtellingenbestand vanhetCentraalBureauvoor deStatistiek (CBS).Opdesteekproeftrekking,dewijzewaarop getrachtis
1)
2)

Zievoorverklaringvangebruiktebegrippenbijlage 1.
Indeuiteindelijke geënquêteerde groep zijn5vrouwenaanwezigdiede65gepasseerd zijn;aangezienhetrechtopeen
"rustigeoudedag"indeagrarischesectorhoedanookniet
gedicteerdwordtdoor leeftijdsgrenzenvandesocialewetgeving,zijnhieraangeenconsequentiesverbonden.
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derepresentativiteit voordeonderzoekpopulatietewaarborgenen
dedataverwerking gaanwehiernietnader in.De geïnteresseerde
lezerzijverwezennaarbijlage 2en3,waareenenandergedetailleerdwordtbeschreven.
Intotaalzijndoordeenquêteurs,eenstagiaireendeonderzoekster446mondelingeenquêtesafgenomen.Nahetvraaggesprekis
aanderespondentenmedewerking gevraagdvoorhettijdbestedingsonderzoek.Vande446geënquêteerdevrouwenhebbener295 (66%)
eentijdbestedingsdagboekbijgehoudenennadienopgestuurdnaar
hetLEI.Naverwijderingvanonbruikbareformulierenzijner286
beschikbaarvooranalyse.Totslotisdoordestagiaireende
onderzoekstermet20vrouwen eenopeninterviewgehouden.

3.3 Ervaringen tijdens het veldwerk
Hetveldwerkheeftmeer tijdgekostdanwasgepland.Hiervoorzijnmeerdereoorzakenaantewijzen.
Allereerstblekeneenaantalboerenentuindersniet (meer)
gehuwd tezijn.Hetdoorons gebruiktebedrijvenbestand verschaft
namelijkgeeninformatieoverdeburgelijkestaatvanhetbedrijfshoofd.
Verderblekenereenaantalvrouwen indesteekproef tezittendienietmeer totonzeonderzoekpopulatiebehoorden (agrarischbedrijfopgehevenofnevenbedrijf geworden,weduwe geworden
e.d.).
EenderdevertragendwerkendefactorwashetvoorLEI-begrippenhogeweigeringspercentage.Bijna J4%van548totdeonderzoekpopulatiebehorendevrouwenwensteniet aanhetonderzoekdeelte
nemen.Naastgebruikelijke redenenals "datisnietsvoormij",
"ikziehetnuternietvanin"en"eenanderheeftmeer tevertellendanik",gafookeenaantalvrouwen tekennendathunmanniet
wildedatzemeededen.Ookgebeurdehetdatdemanopbeldemetde
mededeling "wevoelenernietvoor"ofwoordenvangelijkestrekking.Welkdeelvanhetweigeringspercentage eigenlijkvoorrekeningvandemankomt,isechteronduidelijk.
Debelangrijksteoorzaakvoordevertragingvormdeechterhet
feitdatdevrouwenverhinderdwarenophetdooronsgeplandetijdstip.Erwasminofmeervanuitgegaandatboerinnenaltijdwel
thuiszoudenzijneneventijdvrij zoudenkunnenmaken.Dezeverwachtingbleekechterweinigrealiteitswaarde tehebben.Boerinnen
blijkenvaak strakketijdschema's tehebben,waarmeeweinigvalt
teschuiven:kinderenmoetenbijvoorbeeld opeenbepaalde tijdvan
schoolwordengehaald ofnaar detandarts gebracht,tomatenmoeten
wordengepluktalszerijp zijn,hetwarmetenmoetomhalf 1op
tafelstaanetc.
Deenquêteurs signaleerdenbovendieneenopvallendverschil
met"normale"enquêtes:bijeenboerkaneeninterviewvaakzonderproblemenuitlopentothalf 1of 1uur 'smiddags;devrouw
wachtwelmetheteten.Maar andersomkandatvaakniet:deman
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verwachtwanneerhijomhalf 1binnenkomtdathetetenklaargemaakt isenoptafelstaat.Ditbetekendedusdat interviews
'sochtends slechtsweiniguitkondenlopen.
Deenquêtesverliepenoverigens overhetalgemeenineenzeer
prettigesfeer.Hetzelfdegoldvoor deopeninterviews.
Vande377"uitgezette"tijdsbestedingsdagboekenwerdener
295teruggestuurd.Daar ditaantaldeverwachtingenverovertrof,
beslotenwehetoorspronkelijkeplanomeenherinneringsbrief te
sturen,telatenvaren.
Hetveldwerkheeftplaatsgevonden indeperiodevanbeginmei
1982toteindaugustus 1982.Demondelinge enquêteshebbengemiddeld5kwartier geduurd,deopeninterviews gemiddeld 3uur.
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4. De boerin en haar omgeving in beeld

4.1 Inleiding
Indithoofdstuk zullenwedeinhetonderzoekbetrokkenachtergrondsfactorenderevue latenpasserenomzoeenbeeld tekunnenvormenvandebijonsonderzoekbetrokkenboerinenhaaromgeving.
Vooralleduidelijkheid zijernogmaalsopgewezendatalleen
vrouwendiegetrouwd zijnmeteenboerof tuinder,dienietouder
isdan68jaareneenagrarisch gezinsbedrijfvanmeerdan70sbe
alshoofdberoepuitoefent,bijhet onderzoek zijnbetrokken.
Allereerst zullenwehetagrarisch gezinsbedrijfnaderkarakteriseren.Inparagraaf 3gaanweovernaarenigekenmerkenvan
hetagrarischgezin.Naasthaareventuelerolalsarbeidsterop
hetbedrijf,blijftdeboerinnatuurlijkhaar rollenalsmoeder
enhuisvrouwbehouden.Totslotkomen inparagraaf 4persoonlijke
kenmerkenalsleeftijd,opleiding,beroependergelijkeaande
orde.Andersgezegd,wie zijnnoudievrouwendiemeteenboerof
tuindertrouw(d)en?

4.2 Het bedrijf
Type
IndeNederlandse land-entuinbouw isdemelkveehouderijhet
overheersendebedrijfstype.Bijnadehelftvandebijonsonderzoekbetrokkenbedrijvenbehoortdanook totditbedrijfstype.Op
groteafstandvolgenrespectievelijk intensieveveehouderijbedrijven (12%), gemengdebedrijven (11%), akkerbouwbedrijven (10%),
glastuinbouw- (9%)enoverige tuinbouwbedrijven (8%).Zoalseen
iederdieweleensdooronslandreistkanzien,zijnbepaaldebedrijfstypensterkregiogebonden.Intensieve veehouderijbedrijven
treftmenbijvoorbeeldvooral inhetzuiden,glastuinbouwbedrijvenvooralinhetwestenaan.
Omvang
Deoppervlakte cultuurgrond diedeonderzochtebedrijven ter
beschikkinghebben,varieert sterk:overminderdan10hectarebeschikt31%,over30hectare ofmeer 15%.Gemiddeld zijndebetrokkenbedrijven 18hectare groot.Daar oppervlakte cultuurgrondvoor
eenaantalbedrijfstypen (b.v.glastuinbouw,intensieveveehouderij)geengoede indicatievoor groottevanhetbedrijf is,zullen
weinditrapportwerkenmeteenvoorallebedrijfstypenvergelijkbaremaat,namelijkomvang instandaardbedrijfseenhedenofkort-
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weg sbegenoemd 1 ) .Degemiddeldeomvangvandebijhetonderzoek
betrokkenbedrijvenbedraagt 212sbe.Debedrijvenzijnongeveer
gelijkverdeeld overde3onderscheidenomvangsklassen.Alleenin
deglastuinbouw treffenwerelatiefveelgroterebedrijvenaan
(tabel4.1).

Tabel4.1 Bedrijvennaarbedrijfstypeen-omvang (horizontaal
gepercenteerd)
Bedrijfsomvang

Bedrijfstype
tot150

150-230

sbe

sbe

(N)x)
230sbe
enmeer

Melkveehouderij
Intensieveveehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Gemengdbedrijf

30
30
42
13
46
36

41
32
28
30
22
37

29
38
30
57
32
27

(218)
( 54)
( 43)
( 41)
( 38)
( 52)

Totaal

32

35

33

(446)

x)

N=gewogenaantalrespondenten.Ongewogenishettotaalaantalvan446geënquêteerdenalsvolgtverdeeld:melkveehouderij 100,intensieveveehouderij 73,akkerbouw76,
glastuinbouw60,overige tuinbouw63,gemengdbedrijf74.
Voor toelichtingweging ziebijlage2.
Arbeid

Zoalsgezegdhebbenweonsinditonderzoekbeperkt totgezinsbedrijvend.w.z.bedrijvenwaardehelftofmeervanderegelmatigwerkzame arbeidskrachtengezinsleden zijn.Op43%vandebetrokkenbedrijvenblijktdeboer oftuinderdeenigeregelmatig
werkzame 1)mannelijke arbeidskracht tezijn.Intensieveveehouderij-enakkerbouwbedrijvenblijkenrelatiefvaak z.g.eenmansbedrijven (resp.58en50%)tezijn.Indeglastuinbouwkomthet
mindervoor (32%).
Op57%vandebijonsonderzoekbetrokkenbedrijvenwordtde
echtgenootdusgeassisteerd dooréénofmeeranderepersonen.Het
gaathierbijvooralomkinderendievoorennaschooltijdhelpen,
een (schoon)vader,eenbroerófdetoekomstigeopvolger.Evenafgezienvandeboerinenhaar echtgenoot,werkteropdeonderzochtebedrijvengemiddeld éénpersoonregelmatigmee.Dezepersoon
maaktgemiddeld 27,5uurperweek.Deechtgenootvandeboerin
neemtgemiddeld 64,5uurvoor zijnrekening.Deboerinzelfver1)

Zievoor toelichting ophetbegrip sberesp.hetbegrip
"regelmatigwerkzaam"bijlage 1.
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richtgemiddeldbijna22,5uurperweekarbeidophetbedrijf.
Tellenwedezeurenbijelkaarop,dankomenweuitopeengemiddeldehoeveelheid regelmatige arbeidvanongeveer 114,5uurper
week.
Dearbeidsurenvandeboerinhebbenvooreendeel inhetvoorhuisplaats.Zebesteedtgemiddeld 3juurperweekaanboekhouding,
bedrijfstelefoontjes,overallswassenenverstellene.d..Deresterende 19uurwordeninhetbedrijf gemaakt.Inhoofdstuk6gaan
wehiernaderopin.
Ondernemingsvorm
Hetoverheersendepatroonvanverwervingvanhetagrarisch
bedrijf isdoorovernamevanhetbedrijfvandeoudersvandeman
(56%).Slechts zelden (8%)brengtdevrouwhetbedrijf in.Derest
heefthetvanfamilieofvreemdenovergenomenóf zelfgesticht.
Hetbedrijf staatmeestalalleenopnaamvandeman:hijis
hetenigebedrijfshoofd.Op 16%vandebijhetonderzoekbetrokken
bedrijvenvoertdemanhetbedrijf echter samenmetéénofmeer
anderenindevormvaneenmaatschap,firma,N.V.ofB.V.Die
anderisveelaleenzoon,vaderofbroer.Slechtsbijuitzondering (3vande446respondenten)isdieander zijnvrouw.
Slechtseenpaarboerinnenzijndusrechtstreeks aansprakelijkalsmede-onderneemster.Deandereboerinnenblijvenhiermee
echterniet"buitenschot".Zijzijndanweliswaarnietrechtstreeksaansprakelijk,maarookhunvermogenkanaangesprokenwordenvoorbedrijfsschuldenalszetenminste ingemeenschapvan
goederenzijngetrouwd.Ennegenopdetienbijonsonderzoekbetrokkenvrouwenisingemeenschapvangoederengetrouwd.
-

Inkomen

Ondankshaarveelal groteinzetophetbedrijf zegtbijna4
opde10inhetonderzoekbetrokkenboerinnenniettewetenhoe
hooghet inkomen1)wasoverdelaatstepaarjaar.Ookzijnerenkelendiehetwelweten,maarhet lievernietwillenzeggen.
Zijdiewelhuninkomen (kunnen)aangeven,bevindenzichmet
nameinhettrajectvanƒ20.000-ƒ40.000.Verder zit7%boven
ƒ60.000enmaar liefst12%onder ƒ20.000.Ondanksdezerelatief
lageinkomens-zekergezienhetaantalurendatervoorgewerkt
moetworden-isdeboerinzeldenslechttesprekenoverdeverdiensten.Meerdandehelft zegteengoede totzeergoedeboterhamophetbedrijf teverdienen.Slechttesprekenis4%ennet
onvoldoendevindt6%het.Uiteraard isersprakevaneensamenhangtussenhetinkomenendemeningvandeboerinoverdatinkomen (tabel4.2).
1) Gevraagd innaarhetbruto-ihkomenvanmanenvrouwsamen,
d.w.z.hetinkomenzonderaftrekvandepremievolksverzekeringen,zelfstandigenaftrek e.d.
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Tabel4.2 Boerinnennaarmening overhet inkomenenfeitelijk
inkomen (horizontaal gepercenteerd)
Meningover
inkomen

Inkomen

(N)

minderdan ƒ20.000 f 40.000 f 60.000geen
ƒ20.000
ƒ40.000 ƒ60.000 enmeer antw.
slecht
netonvoldoende
netvoldoende
goed
geenmening
Totaal

62
32
19
4
8

7
35
24
21
-

6
7
16
-

9
3
2
10
14

22 (16)
24 (25)
48 (130)
49 (266)
78 ( 9)

12

22

12

7

47 (446)

Velevrouwenzienooktoekomstinhetagrarischbedrijf.Bijnadehelftvandeboerinnenvan45jaarenoudergeeftnamelijk
tekennendatereenopvolg(st)er is,terwijlruimeenkwartzegt
daterzekergeenisofzalkomen.
Dekeuzevanhetagrarischberoep isoverigensbijnauitsluitend eenmannenaangelegenheid.Opdevraagwiehetbedrijf in
detoekomstoverneemt,noemt slechts 1boerinhaardochter.De
anderennoemenhunzoonofschoonzoon.
4.3 Het gezin
Huwelijk
Nadezeimpressievanhetbedrijf,isnueenanderbelangrijk
onderdeelnl.hetgezinvandeboerin,aandebeurt.
Debijhetonderzoekbetrokkenvrouwenhuwdenopeengemiddeldeleeftijdvan25jaarmethunhuidigeman.In56%vandegevallentrouwdenzijbijhaarman"in"enin8%wasvanhetomgekeerdesprake.Ingemeenschapvangoederentrouwenisinhetagrarisch
milieu (nog)regel,alblijktdejongeregeneratiesteedsvaker
tekiezenvoorhuwelijksevoorwaarden (tabel4.3).
Tabel4.3 Boerinnennaaraldanniet ingemeenschapvangoederen
gehuwd,per leeftijfdsklasse (horizontaal gepercenteerd)
Leeftijd

In gemeenschap van goederengetrouwd

(N)

nee

ja

tot35jaar
35-50jaar
50jaarenouder

24
9
4

76
9
96

( 82)
(229)
(135)

Totaal

10

90

(446)
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Hetgroeiend aantalechtscheidingenonderde (agrarische)bevolkingmetalleconsequentiesvandienwanneermeningemeenschap
vangoederengehuwd is,zaldebelangrijksteredenvoordezetoenamevormen.
Groottevanhethuishouden
Uithetfeitdatdeboerinenhaarmangemiddeld 44resp.47
jaaroud zijn,kanmenopmakendathetmerendeelvandegezinnen
alaardigopweg isindegezinscyclus:in42%vandebijhetonderzoekbetrokkengezinnenzijnallekinderende 12jaargepasseerd.Kinderenvan4jaarofjongerheeft 17%vandebetrokkenen.
Devroeger-vooralopdezandgronden-voorkomende grotegezinnenhebbenaanbetekenis ingeboet.Gemiddeld zijner3kinderen.
Vijfofmeerkinderenheeft 20%vandeboerinnen,terwijl36%er
éénof tweeheeften6% (nog)geen.Grotegezinnentreffenwevooralbijdeouderegeneratieaan (tabel4.4).

Tabel4.4 Boerinnennaaraantalkinderenper leeftijdsklasse
(horizontaal gepercenteerd)
Leeftijd

tot35jaar
35-50jaar
50jaarenouder
Totaal

(N)

Aantal kinderen

0

1-2

3-4

12
7
3

58
30
25

30
49
36

14
36

( 82)
(229)
(135)

6

34

42

18

(446)

5

enmeer

Ookhet,opdediluvialegrondengebruikelijke,familiehuishoudenheeft flinkaanbetekenisingeboet.Negen vandetienbetrokkenhuishoudens zijngezinshuishoudens d.w.z.enkelman,vrouw
enkinderenvormenhethuishouden.Isersprakevaninwonende
anderendanbetrefthetmeestal (éénvan)de (schoon)ouders.We
treffeninwonendefamilieledenvrijwel alleennog inhetoosten
deslandsaan.BijbijnaeenkwartvandeboerinnendieinOostNederlandwonen,ishiersprakevan.Inhet zuidenkomthetechter
bijnanietmeervoor(3%).
Deaanwezigheidvan (schoon)ouders ineenagrarischhuishoudenheeftgevolgenvoordevrouw.Evenafgezienvandeeventueleemotionele consequentiesvandeaanwezigheidvan (schoon)—
ouders,kaneen (schoon)moederveelhulpbiedenbijhethuishoudelijkwerkenbijdeverzorgingvandekinderen.Aandeanderekant,
alseenvande (schoon)ouders ziekisofopenerleianderewijze
nietinstaatisvoor zichzelf tezorgen,zalditdeboerinextra
werkgeven.
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Doorbeidegenoemde ontwikkelingen-minder inwonendefamilieledenenminderkinderen-bestaathetbijonsonderzoekbetrokken
agrarischehuishouden (exclusief uitwonendekinderen)gemiddeld
uit4à5personen.Devariatie isechter groot:zobestaat11%
enkeluitmanenvrouw,terwijl 23%uit zesofmeerpersonenbestaat.
Opleidingman
Wordendevrouwendoorhunhuwelijkmeteenboerboerin,de
mannenhebbenveelalopjeugdige leeftijdvoorditberoepgekozen.
Zijhebbendanook,integenstelling tothunvrouwen,meestaleen
agrarischedagopleiding gehad (69%).
Slechts6%vandemannenheeft geenberoepsonderwijs,terwijl
51%lageren21%middelbaarberoepsonderwijsmetsuccesdoorliep.
Derestvolgde-veelal agrarisch-cursusonderwijseneenenkelingdoorliep eenhogereberoepsopleiding.
Algemeenvormend onderwijs isminder intrek:1opde20mannenbehaaldeeenULO-,HBS-ofdaarmeevergelijkbaar diploma.In
totaalvaltdeopleidingvan26%vandemannenals lager,52%als
uitgebreid lageren22%alsmiddelbaar ofhoger tebetitelen1).
Dejongeregeneratie.isduidelijkbeteropgeleid dande
oudere (tabel4.5).

Tabel4.5 Mannennaar leeftijd enopleidingsniveau (horizontaal
gepercenteerd)

(N)

Opleidingisniveaumanx)

Leeftijdman

laag

midden

hoog

tot 35jaar
35-50jaar
50jaarenouder

9
12
47

56
65
37

35
23
16

( 54)
(207)
(185)

Totaal

26

52

22

(446)

x)

Ziebijlage4voorgehanteerde indeling inopleidingsniveaus.

Zoalsgezegd,besteedtdemangemiddeld 64,5uurperweek
aanz'nwerkophetagrarischbedrijf.Daarnaast oefentéénopde
tienmannennogeennevenberoep uit,waaraanhijdangemiddeld 15
uurperweek spendeert.Metnameboerenop veehouderijbedrijven
enopkleinerebedrijvenblijkeneennevenberoep tehebben.

1)

Zievoortoelichting opdegehanteerde opleidingsniveaus
bijlage4.
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Ofenzojawelkeconsequenties ditnevenberoepheeftvoor
derolvandevrouwophetbedrijf,zullenweindevolgendehoofdstukkenbekijken.
Huishoudelijkearbeid
Indehuishouding isderolvandemanminiem.Draagthijaan
dekinderopvoeding en-verzorging eensteentjebij,hethuishoudelijkewerklaathijechtervoornamelijk aanzijnvrouwover.Bij
hanteringvaneenruimedefinitievanhuishoudelijkwerk (incl.
groente-enbloementuin,klussen inhuis)komtdeechtgenootvan
debijonsonderzoekbetrokkenboerinnengemiddeld aan50minuten
huishoudelijkwerkperweek.Meerdandehelftdoet zogoed als
nietsen4%komtaan5uurofmeerperweek.
Eenhulpindehuishoudingheeft eenkwartvandeboerinnen.
Gemiddeldhebbenzediegedurende 8uurperweekwaarbijvooral
dehulpvanvreemdenveelalbeperkt istoteenpaaruurperweek
omdatdaarvoor tenslottebetaaldmoetworden.Dehelpendehand
wordtdoordedochter (54%),de (schoon)moeder (14%),eenander
familielid (4%)ófvreemden (28%)geleverd.Driekwartvande
boerinnenstaatechter alleenvoorhethuishoudelijkwerk.

4.4 De boerin zelf
Achtergrond
Debijhetonderzoekbetrokkenboerinisgemiddeld 44jaar
oud: 18%isonderde35,en30%isde50gepasseerd.Bijnadriekwartgroeide zelfopeenagrarischbedrijf op.Maarookaanhen
diezelfnietvanagrarischekomaf zijn,washetboerenlevenniet
geheelvreemd,omdatzevoornamelijk ophetplatteland opgroeiden.
Slechts6%komtvanoorspronguitdestad.Dejongeregeneratieis
intoenemendematenietvanagrarischehuize (tabel4.6).

Tabel4.6 Boerinnennaar afkomstenleeftijd (horizontaalgepercenteerd)
Leeftijd

Agrarisiche afkomst

(N)

nee

ja

tot 35jaar
35-50jaar
50jaarenouder

38
28
12

62
72
88

( 82)
(229)
(135)

Totaal

26

74

(446)
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Isinonzesamenleving alsgeheeldekerkelijkheid sterkteruggelopen,voordeboerinisdewekelijksekerkgangnogzeergebruikelijk.Ruimdehelftvandebijonsonderzoekbetrokkenvrouwengaatminstenseenmaalperweeknaardekerk;derestkomter
minder frequent.Intotaal zegt 14%ernooit tekomen.Dit zijn
vooraldejongerevrouwen.Hetmerendeelvandevrouwendienooit
indekerkkomen,rekent zichdanookniet toteenkerkgenootschap.
Opleiding
Bijdeouderevrouwenwashetnogvaak zodat zijzogauwze
vandelagereschoolkwamen,thuis inbedrijfenhuishoudenwerden
"ingezet".Dejongeregeneratieheeftveelalweleenberoepsopleidingen/of algemeenvormend onderwijs gevolgd eneenberoepuitgeoefend.
Intotaalheeft 1opde 10boerinnennadelagereschoolgeen
yerder onderwijs gehad.Eenkwartvolgdenadelagereschoolalgemeenvormendonderwijs (meestalULOofMAVO). Quaberoepsopleiding
ziethetbeelderalsvolgtuit:16%heeftgeenberoepsopleiding
gehad,20%volgdecursusonderwijs,50%lagereberoepsonderwijs
(vooralhuishoudschool!,12%eenmiddelbare en2%eenhogereberoepsopleiding.
Bezienwehetopleidingsniveau inz'ntotaliteit,danheeft
28%eenlager,57%eenuitgebreid lageren 15%eenmiddelbaarof
hogerniveau.EenvergelijkingmetdetotaleNederlandsevrouwlijkebevolkingvan15-64jaar (excl.scholierenenstudenten)
leertdathetpercentageboerinnenmeteenuitgebreid lageropleidingsniveau relatiefhoog is.VoorNederlandbedragenbovengenoemdepercentagesnamelijk resp.36,35en29 (Arbeidskrachtentelling, 1979).
Eeninteressantevraag isofdegeslotenhuwelijkenquaopleidinghomogeen zijn.Metanderewoorden,trouwdenboerinnenmet
eenbepaald opleidingsniveau overhetalgemeeneenmanmeteen
zelfde opleidingsniveau?

Tabel4.7 Boerinnennaaropleidingsniveau echtgenooteneigen
opleidingsniveau (horizontaal gepercenteerd)
Opleidingsniveau
boerin

Opleidingsniveauechtgenoot
laag

midden

(N)

hoog

laag
midden
hoog

51
18
8

42
57
55

7
25
37

(125)
(255)
(66)

Totaal

26

52

22

(446)
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Erbestaat eenduidelijkesamenhang tussenhetopleidingsniveauvanboerenboerin (tabel4.7).Alleendeboerinmeteen
hoogopleidingsniveauheeftverhoudingsgewijsmindervaakookeen
hoogopgeleidemangetrouwd.Intotaalheeft20%vandeboerinnen
eenhoger en28%eenlageropleidingsniveau danhaarman.Inmeer
dandehelftvandegevallen iserdussprakevaneengelijk
niveau.
Indeloop der tijdenishetopleidingsniveauvanvrouwenin
ons landgestegen.Ookdejongereboerinnenhebbenmeestaleen
hogereopleiding genotendanhunouderecollega's (tabel4.8).

Tabel4.8 Boerinnennaaropleidingsniveauperleeftijdsklasse
(horizontaal gepercenteerd)
Leeftijd

(N)

Oplieidingsniveau

laag

midden

hoog

tot 35jaar
35-50jaar
50jaarenouder

6
24
48

58
64
46

36
12
6

( 82)
(229)
(135)

Totaal

28

57

15

(446)

Baan
Nahetafsluitenvandeopleidingheeftruimdehelfteen
betaaldewerkkringbuitenhetouderlijkhuisaanvaard.Vooralde
ouderegeneratieheeft geenbetaaldebaan gehadvoorhaarhuwelijk.
Vroegerwashetnamelijkeenvrijnormalegangvanzakendateen
boerendochter thuishielp tothaarhuwelijk.
Devrouwendiewel eenbaanaanvaardden,kwamenvooral inde
huishoudingelders,eenadministratieve functie,eenverzorgend
beroepofdehoreca/hetwinkelbedrijfterecht.Enkelenwerdenonderwijzeres,doktersassistente ofanaliste.
Opdegemiddelde leeftijdvan25jaar trouwdendevrouwenmet
hunhuidigeman.Doordithuwelijkveranderdeervaakveel inhet
levenvandevrouw.Inhetmerendeelvandegevallenkwamzeals
nieuwelingeophetbedrijfvanhaarmanwonen,gafhaarbaanopen
gingwerkenophetbedrijf.Slechts eenkwartvandevrouwendie
eenbaanhadden,hield dieaan,dochmeestalmaarvoor 1à2jaar
totheteerstekind zichaandiende.
Ophetmomentvanonderzoekheeft 1opde20boerinnen,naast
haarhuishoudingenbedrijfsarbeid,eenwerkkringbuitenshuis.
Meestalisheteenbaanvooreenbeperkt aantalurenperweekals
hulp indehuishouding,winkelbediende,serveerster ofproduktiemedewerkster.Devrouwendie20uurofmeerperweekbuitenshuis
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werken,zittenmeestal inde"betere"beroepen,zoalsonderwijzeres,verpleegsterofsecretaresse.
Vrijetijd
Gemiddeld zegtdebijonsonderzoekbetrokkenboerintebeschikkenover21uurvrije tijdperweek (incl. zondag).
Dezeschaarsehoeveelheidvrije tijdbesteedt zeveelal
aanbezighedeninenomhethuis:handwerkenenbreien,tuinieren,
krant lezenentelevisiekijkenvormendebelangrijkstevrijetijdsbestedingen.
Vakantie isgeengemeengoed:bijnadehelftvandebetrokken
boerinnenisdelaatste5jaarnietmetvakantie geweest.Eenminderheid gaatelkjaar.
Vooralopdebedrijvenmetkoeien,varkensofanderelevende
haveblijkenslechtsweinigenmetvakantie tegaan.Integenstelling totbijvoorbeeld deakkerbouwbedrijven,kunnen zijnooitweggaanendedeurachter zichdichttrekken,maarmoetenvoorvervanging zorgenwatveelalmoeilijk teorganiserenen/ofergduur
is.
-

Agrarische interesse

Dehelftvandevrouwenislidvaneenplattelandsvrouwenorganisatie.Devrouwendiegeenlidzijn,hebbenzichinsommige
gevallenwelaangeslotenbijeenanderevrouwenorganisatie,vaak
omdaterterplekkegeenafdelingvandeplattelandsvrouwenorganisatiebestaat.Dezehogeorganisatiegraad indevrouwenorganisatiesstaatechterinschril contrastmet deorganisatiegraad inde
landbouworganisaties:slechts 6% islid.Nukanditbijeenaantal
organisatiesnogniet,maar tochligtdaarinnietdebelangrijkste
oorzaak.Wegaandaarnunietnaderopin.Inhoofdstuk 7komteen
enanderuitgebreid aandeorde.
Dezelageorganisatiegraadwiloverigensniet zeggendatde
boerinnietgeïnteresseerdisinhetagrarischbedrijf.Komter
iemandbijhaar thuisovereenbedrijfsaangelegenheidpraten,dan
neemt zemeestaldeelaanhetgesprek.Ookdelandbouwbladenneemt
zeveelvuldig terhand,waarbij zowelartikelenoverhetbedrijf
alsoverhetgezinhaaraandachtkrijgen.Bovendienheeftbijna1
opde4boerinnenéénofmeer agrarische cursussengevolgd.HierbijmagvooraldecursusEconomischeVormingAgrarischeVrouwen
(EVAV)zichineengrotepopulariteitverheugen.

4.5 Enige conclusies
Indithoofdstukhebbenweeenprofielvandeboeringeschetsttegendeachtergrondvanhaarwoon-enwerkomgeving.
Tevens ishierendaaralenigszinsvooruit gelopenopdecentrale
onderzoeksvragendie indevolgendehoofdstukken aanbodkomen.
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De"doorsnee"boerinenhaaromgeving zienerinonsonderzoekalsvolgtuit:
Deboerin iszelfvanagrarischehuize,is44jaaroud,heefthuishoudschool,isnahaaropleiding gaanwerken totzeop25-jarige
leeftijd ging trouwen.Zetrouwtbijhaarman in,trouwt ingemeenschapvangoederenengaatwerkenophetagrarischbedrijf
waarvanhaarmanbedrijfshoofdis.
Integenstelling tothaarmanheeft zegeenagrarischeopleiding,maarhaareigenopleidingsniveau isgelijk aandatvan
hem.Zekregen3kinderen,dieophetmomentvanonderzoekde
lagereschool reedsverlatenhebben.Haarhuishouden is4à5personengroot.Dehuishouding ishaarwerkterrein.Daarnaastwerkt
zesamenmethaarmanenéénanderearbeidskracht ophet agrarisch
bedrijf.Samenwerkenze 114,5uurperweek opdatbedrijf.Het
bedrijfheeftvaakmelkvee.Hetbedrijf is212sbegroot,maar
alsheteenglastuinbouwbedrijf is,ishetvaakgroter.
Eenbetaaldewerkkringbuitenshuisheeftdeboerinniet(meer).
Vrijetijdenvakantieschietenervaakbijin.

38

5. De activiteiten van de boerin

5.1 Inleiding
Wiegesprekkenvoertmetboerinnen,merktalsneldatde
boerineendrukbezettevrouwis.Haareersteenveelalmeestbelangrijkgeachtetaakligtbinnenhetgezin:zemoeteengoede
huisvrouw,moederenechtgenote zijn.Daarnaastwordtvanhaarverwachtdatzeeenbijdrage levertaandearbeidophetbedrijf.De
nauweverwevenheid tussengezinenbedrijf die zokenmerkend is
voorhetagrarischgezinsbedrijf,maakt dekansgrootdatde
boerinophetzelfdemoment opgeëistwordtdooreentaakinhet
huishoudenenophetbedrijf.Daarophetbedrijfdeboterhamverdiendmoetworden,gaandeeisenvanhetbedrijfmeestalvoordie
yanhetgezin.Dehuishoudelijkearbeid isdanookvoormenige
boerineensluitpost.Wanneerhetdrukisophetbedrijf,zalzij
dietothethoognodigemoetenbeperkenoflangerewerkdagenmoeten
maken.
Naasthaarbedrijfs-engezinstaakheefteenaantalboerinnen
eenderdetaakophaar schouders genomen,nl.eenbaanbuitenshuis.
Weliswaarbetrefthetmeestaleenpart-time functieenzal-naar
weaannemen-haarbedrijfstaakbeperkt zijn,tochwordtdeze
vrouwmeteenmaar liefstdrievoudig takenpakketbelast.
Indithoofdstuk zullenwenaderingaanophet takenpakket
vandeboerinophetgezinsbedrijf:allereerstkomthaarhuishoudelijkearbeidaandeorde (par.2 ) ,daarnahaararbeid ophetbedrijf (par.3)enhaararbeidbuitenshuis (par.4 ) .Totslotzullenweaandachtbestedenaanhaarvrijetijdsactiviteiten.

5.2 Huishoudelijke arbeid
Onderhuishoudelijke arbeidverstaanwe inditonderzoek
nietalleenhethuishoudelijkwerk (d.w.z.de zorgvoorkleding,
woning,voeding,tuinenhuisdieren)maarookdeopvoeding enverzorgingvandekinderen.
Dezehuishoudelijke arbeidwordt inonzesamenlevingvooral
doorvrouwenverricht.Het feitdatsteedsmeergehuwdevrouwen
eenbaanbuitenshuishebben,endeveranderende opvattingenover
derolvandevrouwhebbennauwelijksverandering gebracht inde
arbeidsverdeling indehuishouding.Knuist (1977,p. 15)constateertaandehandvaneenin1975gehouden tijdsbestedingsonderzoek"daterin40jaarnauwelijks ietsessentieels isveranderd
indetaakverdeling tussenmanenvrouwindehuishouding".
In1980isopnieuweentijdsbestedingsonderzoekgehouden.Het
SociaalenCultureelPlanbureauconstateert tussen 1975en 1980
eenlichteverschuiving inderichtingvaneenmeergelijkeverdelingvantakentussenmanenvrouw.Erwordtechterdevolgende
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kanttekeningbijgeplaatst:"Letmenoverigens opdegroteveranderingeninhetopinieklimaat tengunstevandeemancipatievan
devrouwindezelfdeperiodeenbedenktmentevensdatdeextra
bijdragevanmannenaanhuishoudelijkwerkvooreenbelangrijk
deelisgeforceerddoordegestegenwerkloosheid,danlijktdebereidheid totherverdelingvantakensterkermetdemond teworden
beledendanindepraktijk toegepast" (SociaalenCultureelRapport,1982,p. 138).
Huishoudelijkearbeidwordtmeestalnietbeloond enisindie
zineconomischonzichtbaar.Daarnaastkenmerktdezezichdoorversnipperdewerktijdenengeenduidelijkescheidingvanwerken
vrijetijd.
Gedurendedelaatstedecennia zijnerveranderingeninde
inhoudvandezearbeidopgetreden.Allereerst zijnereenaantal
takenaaninstitutiesbuitenhetgezintoevertrouwd:bejaardenzorg,inmakenvangroentenenz.Verderbeschiktiedergezinheden
tendageoverhuishoudelijke apparatenalswasmachine,stofzuiger
engasfornuisdiedearbeid fysiekaanzienlijkhebbenverlicht.
Hier staatechter tegenover daternieuwe"eisen"bijgekomen
zijn:deinrichtingvandewoningmoetnietalleenfunctioneel,
maarookgezelligzijn (bloemenenkleedjes optafel,plantenin
devensterbank,schilderijtjes aandemuur e t c ) , demaaltijden
moetenuitgebreid engevarieerd zijn,degezinsledendienennaast
fysiekeookemotioneleverzorging teontvangen,kinderenworden
nietmeervanzelfvolwassenmaarmoetenopgevoedwordenetc.Al
metalmogedeinhoudvandehuishoudelijkearbeidveranderd zijn,
detijddieeraangespendeerdwordt lijktweinigveranderd te
zijn.Amerikaans onderzoekheeftbijvoorbeeld aangetoonddathuisvrouwensinds1926nogsteedsevenveel tijdbestedenaanhuishoudelijkwerk (Knuist,1977,p. 15).
Aldershoff e.a. (1983,p.64e.v.)becijferendatanno 1980
devrouw,ineenhuishoudenbestaandeuitman,vrouwenkinderen,
gemiddeld 48,7uurperweekaandehuishoudingbesteedt.Vooral
wanneer dekinderennogkleinzijn,maakt zelangewerkweken.
-

"Achtergaatvoor"

Ookvoordebijonsonderzoekbetrokkenboerinnengaatdit
algemeneplaatjeop.Tochzijnereenaantalverschillenaante
wijzenmet "normale"huishoudens.Agrarischebedrijvenstaanmeestalverbuitendedorpskern.Ditbetekent datboodschappendoenen
dekinderennaarschoolbrengenmeer tijdkosten.
Ookhetwonenopeenboerderij geefteentaakverzwaring:de
woningwordtsnellervuil,isvaakgroterenbewerkelijker ener
isveelmeeraanloopwaarvoordanweerkoffiegeserveerdmoetworden.Ookdemeestal aanwezige groente-enbloementuinkostveel
tijd.
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Eenanderbelangrijkfacetisdatdemeeste (72%)boerinnen
inhetonderzoek geenvasthuishoudbudgethebben.Vooralbijde
ouderegeneratie isdatbijnaaltijdhetgeval.Deboerinmoetdus
dehuishoudelijkeuitgavenaanpassenaanhetveelalwisselendeinkomen.Bovendiengaaninvesteringeninhetbedrijfbijnaaltijd
voorop'dieinhethuishouden.Slechts 1opde5boerinnenzegt
datevenvaakvoor eennoodzakelijke investering inhethuishouden
alsvooreeninhetbedrijfwordtgekozen.Bijdeanderengeldt
deregel:"achtergaatvoor".Deredenhiervoorwordt treffend
verwoorddoordevolgendeboerin:
"Hetbedrijfgaatvoor,datspreektvanzelf,tenslottemoet
jedaarvanleven.Ikwachtweleentijdje".
Vaakbenadrukkendeboerinnenookhunzuinigheid:
"Alsikechtwatvoorhethuishoudennodigheb,dankoopik
dat,maar ikbennietveeleisend.Maar alsbijvoorbeeld de
wasmachinekapotgaat,danmoetertochsneleennieuwekomen.
Jekannietzonder.Maar eennieuwbanksteldathoeftvanmij
nietzolanghetoudenoggoed zit.Dezemeubelsheb ikal
sindsonstrouwen (21jaargeleden; TL)".
Ookalshetgaatomdekeuze tussenwerk indehuishouding en
werkophetbedrijf,gaatvoor 2opde3vrouwenhetwerkophet
bedrijfvoor.Hetwerkinhuisblijftdanliggenofgebeurtmet
deFranse slag.Vaste takenophetbedrijfkunneninhetdagschema
ingeplandworden;moeilijker ligtdatbijinspringtaken.
"Danbenjenet lekkerbezighier endanwordt jeerweer
uitgehaald.Danlaatjedeboelmaar liggenengajeachter
maarweerevenbijspringen.Gelijkbeschikbare oproepkracht
noemikmezelfweleens".
Arbeidstijd indehuishouding
Wehebbendeboerinnennietgevraagd hoeveel tijd zeaande
huishoudelijkearbeidbesteden.Tijdenshetvooronderzoekbleek
namelijkdatveelboerinnenhiervanergmoeilijk eenschatting
kondenmaken.Tochvalthierovermetdebeschikbare gegevenswel
eenindicatie tegeven.Wemogenaannemendatdetijddiedeboerinnodigheeftvoor slapen,eten,drinkenenpersoonlijkeverzorgingnietessentieelafwijktvandievandegemiddeldehuisvrouw.
Gemiddeldbesteedt eenhuisvrouwhier ca.76uurperweekaan
(KnuistenSchoonderwoerd, 1983,p. 16).Tellenwehierdearbeidstijdvandeboerinophetbedrijf enhaarurenvrije tijdbijop
danresteerteengemiddelde tijdsbesteding aanhuishoudelijkearbeidvanca.49uurperweek.Diturental stemtoverigensvrijwel
overeenmetdatvande286boerinnenuitonsonderzoekdieeen
week langeentijdbestedingsdagboek hebbenbijgehouden.Zijkomen
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namelijkuitop47,5uurhuishoudelijke arbeid indie"tijdschrijfweek".Almetallijktdetijdsbestedingvandeboerinaandehuishoudingnietessentieel aftewijkenvanhetdoorAldershoffe.a.
(1983,p.64e.v.)berekendeurentalvoorde"doorsnee"vrouwmet
manenkinderen.
Opheteerstegezichtlijktditintegenspraak tezijnmet
heteerdergenoemde zwaardere takenpakketvandeboerinalshuisvrouw.Ditwordtechterverklaarbaarwanneerwebedenkendathet
bedrijfswerkmeestalvoorrangheeftophethuishoudelijkwerkén
datmeneenkarweisnellerdoetalsmenweinig tijdheeft.Zo
wetenbijvoorbeeld ookbuitenshuiswerkendevrouwendoorefficiency-maatregelenaanzienlijk tebesparenophetaantalurenhuishoudelijkwerk (Oudijk,1983,p. 169).Bovendienzijnagrarische
huishoudensvaakrelatief goed toegerustmet arbeidsbesparende
huishoudelijkeapparatuur (Litjense.a., 1979,p.33).
Almetal lijktdeconclusiegerechtvaardigd datdeboerin
ongeveerevenveel tijdaandehuishoudingbesteedtalsdegemiddeldegehuwdevrouw.Ookde "gemiddelde"boerin isindeeerste
plaatshuisvrouwenmoederenbesteedthetgrootste deelvanhaar
werkweekaandehuishouding.
-

Hulpindehuishouding

Demeesteboerinnenstaanalleenvoorhethuishoudelijkwerk
endekinderverzorging.Gemiddeld ontvangtdebijons onderzoek
betrokkenvrouw 1uuren50minutenhulpvanderden.
Meestalisditonbetaaldehulpvaneendochter, (schoonmoederofander familielid.Debetekenisvanbetaaldehuishoudelijkehulp isgering.Vandeinonsonderzoekbetrokkenboerinnen
beschikt 7%overeenbetaaldehulp-meestalvooreenpaaruurper
week- indehuishouding.Vooraldeboerinnenmeteenbaanbuitenshuishebbenrelatiefvaakeenbetaaldehulp.
Intotaalneemtinbijnaeenkwartvandebetrokkenagrarischehuishoudens eenonbetaaldeofbetaaldehulp eendeelvande
huishoudelijkearbeiduithandenvandeboerin.Hetaantaluren
yarieertsterk:hetminimum ligtop 1uurenhetmaximumop40uur
perweek.Bijnadehelftvandeboerinnendiehulphebben,krijgt
diegedurende5uurofminderperweek.
Opdevraagofenzojadoorwiehuishoudelijkehulpwordt
verleend,noemtgeenderrespondentenhaarechtgenoot.Ondankshet
feitdatjuisthetagrarischbedrijfmogelijkheden lijkt tebieden
omalsmanenvrouwsamendehuishoudelijke arbeid teverrichten,
komtditblijkbaarindepraktijkweinigvoor.
Wezullendetaakverdeling tussendeboerinenhaarechtgenoot indehuishoudingnuaandeordestellen.Allereerst gaanwe
inopdearbeidsverdeling inhethuishoudelijkwerk (d.w.z.de
zorgyoorkleding,woning,voeding,tuinenhuisdieren).Vervolgenskomtdeopvoedingenverzorgingvandekinderenaandeorde.
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Taakverdeling tussendeboerinenhaar echtgenoot inhet
huishoudelijkwerk
Ominzicht tekrijgen indetaakverdeling inhethuishoudelijkwerk,hebbenwe 11soortenwerkzaamheden onderscheiden.Aan
deboerinisgevraagdwievanhenbeidenelkvandezewerkzaamhedenvoor zijnofhaar rekeningneemt enhoevaak.Deuitkomsten
staanvermeld infiguur5.1.Duidelijkkomtnaarvorendater tussendetakenbelangrijkeverschillen zijnindematewaarinze
doordemanwordenuitgevoerd.Zodoet 70%vandemannenaltijdof
meestaldekarweitjes inhuis,terwijl slechts 1%ooitdezorg
voorkleding (wassen,strijken,verstellen)voor z'n rekening
neemt.Dearbeidsverdeling binnenhetagrarische gezinblijktdus
nogoverwegend traditioneel tezijn.Demannenvandebijonsonderzoekbetrokkenboerinnenbesteden gemiddeld 50minutenperweek
aanhethuishoudelijkwerk.
Latenweeerstdedagelijks terugkerendewerkzaamhedeneens
nader inogenschouwnemen:hethuis schoonhouden, levensmiddelen
kopen,dezorgvoorkleding,etenkokenenbroodmaaltijdenbereiden,koffieentheezetten,plantenenhuisdierenverzorgen.Dit
dagelijkshuishoudelijkwerk istraditioneel typischvrouwenwerk
enwekunnenconstaterendat 72%vandemannenhierinnooitparticipeert.Ofandersgezegd:inruimeenkwartvandeonderzochte
groepagrarische gezinnenheeft ereenverschuivingnaareenmindertraditioneel sexe-getypeerde taakverdelingplaatsgehad.Ten
overvloede zijopgemerkt datgeendermannen ingelijke-ommaar
niettesprekenvanhogere-mateparticipeert als zijnvrouw:
demannenhelpenzonuendan.
Bijdeniet-dagelijksterugkerendewerkzaamheden alshuishoudadministratie,karweitjes inhuisenaankoopvanmeubels,vloerbedekking,wasmachine e.d. ligthetdeelnamepercentage vandeman
hoger.Dekarweitjes inhuisdoet54%vandemannen altijd.Ook
vergezeltbijnadriekwartvandemannenhunvrouwbijhetdoenvan
groteaankopen.Bijdit laatste tekenenoverigens verschillende
vrouwenaandat zijhet"voorwerk"doen:
"Ikgaeerstmetmijn zuseenaantal zakenaf.Als ikdan
ietsgevondenheb,dangaathijeenkeermeeom tekeuren.
Hijheeft zo'nhekel aandatgesjouwvandeenewinkel naar
deandere.Nee,daarheefthijeenbroertje aandood".
Dehuishoudadministratie isvooralhet terreinvande
vrouw.Intotaalneemt36%vandemannendeze inmeer ofmindere
matevoorhunrekening.Meestalnemenzehet "gelijkmee"bij
debedrijfsadministratie.
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Figuur 5.1 Taakverdelingman-vrouw inhethuishoudelijk werk (inprocenten)
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Exclusief respondenten (25%vanhet totaalaantal)zondergroentetuin.
Exclusief respontenten (10%vanhet totaalaantal)zonderbloementuin.

Eenhoofdstuk apartvormthet tuinieren.Bijdewerkbelasting
diedetuinmet zichmeebrengt,dienterrekeningmee teworden
gehoudendatwerktijd envrije tijdnietaltijdduidelijkvanelkaarkunnenwordenafgegrensd.Veleboerenenboerinnenzullenhet
nietalleenalswerk,maarookalshobbybeschouwen.
Nuhebbennietalleboerinneneengroentetuin.Eenkwart-en
danvooraldejongeren-zegtergeentehebben.Tijdsbesparing
prevaleertbijhenwaarschijnlijk bovendegeldbesparingdieeen
eigenmoestuinoplevert.Ooktuindersvrouwenhebbenlogischerwijze
relatiefvaakgeen"eigen"groentetuin.Indegezinnendiewel
oyereengroentetuinbeschikken,blijkeninbijnadehelftvande
gevallenmanenvrouwerbeide intewerken.
Indebloementuin levertdeboerinechterhetgrootsteaandeel:58%doetdezezonderhulpvanhunman.Datinagrarische
kringendeuiterlijkeverzorgingvandewoning steedsmeeraandachtheeftgekregen,blijkto.a.uithet feitdat9opde 10onderzochte gezinnenhedentendageeenbloementuinofgazonheeft.

Tabel5.1 Percentageechtgenotenvanboerinnenresp.boerinnen
zelf,datdeelneemtaandediversehuishoudelijke taken
%deelnamedoor

Huishoudelijke taken

echtgenoten
vanboerinnen
Huis schoonmaken
Wassen,strijken,verstellen
Maaltijdenbereiden
Koffie,theezetten
Planten,huisdierenverzorgen
Levensmiddelen inkopen
Andereboodschappen
Karweitjes inhuis
Huishoudadministratie
Groentetuin 1)
Bloementuin2)
1)
2)

boerinnen
zelf

4
1
5
14
9
11
83
88
36
60
42

100
100
100
100
100
100
100
46
90
87
94

Exclusief respondenten (25%)zonder groentetuin.
Exclusief respondenten (10%)zonderbloementuin.

Intabel5.1 hebbenwe éénenandernogeenssamengevat:het
dagelijkshuishoudelijkwerk isnietpopulairbijdemannen.Grote
aankopendoen,karweitjes inhuis endegroentetuinmogenzich
echter ineengrotebelangstellingverheugen.
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Figuur 5.2 Taakverdeling man-vrouw indekinderverzorging en -opvoeding
(inprocenten)
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kinderenbegeleiden bij sport en
andere vrijetijdsactiviteiten
(N= 129)

Zoalsgezegdbesteedt demangemiddeld 50minutenperweek
aandezetaken.Devariatie isniet zogroot:85%besteedterminderdan2uurperweekaan.Dejongeremannenbestedeneroverhet
algemeenietsmeer tijdaandanhunouderecollega's,maarde
verschillenzijnnietsignificant.
Invergelijkingmetdegemiddelde gehuwdemanisdedeelname
vandeboeraanhethuishoudelijkwerk zeerminimaal (Oudijk,
1983,p.185).
-

Taakverdeling tussendeboerinenhaar echtgenoot inde
kinderverzorging en-opvoeding

Hethuishoudelijkwerkwordtmeestal gecombineerdmetnogeen
taak:kinderopvoed(st)er.Hetmerendeel (94%)vandebetrokken
boerinnenheeftkinderen.Weliswaar isook inhet agrarisch gezin
hetkindertal teruggelopen (inonsonderzoek gemiddeld 3kinderen
pergezin),maarofdeeraangespendeerde tijdookminder isgewordenvalt,geziendenieuwenormen,tebetwijfelen.Kinderenworden
nl.nietmeervanzelfvolwassen,neezemoetendaartoe opgevoed
worden (Weeda,1982,p.66).
Devraagdientzichaanhoedetaakverdelingman—vrouw inde
agrarischegezinnenm.b.t.dekinderopvoeding is. Isderolvan
demanindekinderopvoeding evenminiem als inhethuishoudelijk
werk?Omditteachterhalen,hebbenwe achtopvoedings-enverzorgingstakenvoorgelegd aanboerinnenmetkinderenvan 16jaarof
jonger.
Eeneersteblikopdeuitkomsten (fig.5.2) leertdatdeman
bijdeverzorging enopvoedingvanzijnkinderenveelnauwerbetrokkenisdanbijhetdagelijkshuishoudelijkwerk.Welishet
zodatbijdetaakdiehierhetdichtst tegenaanleunt,nl.het
verzorgenvankleinekinderen,relatiefweinigmannenhunvrouw
dehelpendehandbieden (22%).
Ookdeandere tijdsintensievedagelijks terugkerende taken
alsdekinderennaar schoolbrengenenhelpenbijhethuiswerk
komenveelalvoorrekeningvandevrouw.Bijonregelmatige,minder
intensieve takenalsouderavondenbezoeken,zakenmet dekinderen
besprekenenkinderenstraf gevenwanneer datnodigis,isdeman
echternauwerbetrokken.Nogvaker zijndemannenvandepartij
wanneerhetgaatom"leuke"zakenalsspelenmetdekinderenen
meegaannaareensport-ofeenanderevrijetijdsactiviteit.
Ingrotelijnenkunnenweduszeggendatde lijfelijkekant
vandekinderopvoedingvooral opdemoeder neerkomt.Devadervertegenwoordigthetgezagenneemtvooral deel aande leukeaspecten
(spelen,meegaannaarhetvoetballenvanzijnzoone.d.)vande
kinderopvoeding (tabel5.2)."Hijiseengoedevader.Hijspeelt
met zeenneemtdeoudste (eenjongen;TL)vaakmeeopdetrekker",
zoalseenderboerinnenhetformuleerde.

47

Tabel5.2 Percentageechtgenotenvanboerinnenresp.boerinnen
zelf,datdeelneemt aandediversekinderopvoedingsenverzorgingstaken
Kinderopvoedingsenverzorgingstaken

%deelname
echtgenotenvan
boerinnen

Kleine(re)kinderenverzorgen
Naarschoolbrengen
Spelen,voorlezene.d.
Strafgeven
Helpenmethuiswerk
Ouderavondenbezoeken
Zakenbespreken
Begeleidenbijvrijetijdsactiviteiten

22
32
76
90
56
77
93

boerinnen
zelf
100
97
100
99
96
99
98
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5.3 Arbeid op het bedrijf
Naasthaarbezigheden indehuishoudingwerkt devrouwophet
bedrijf.Degrenzentussendebeidearbeidsterreinen zijnveelal
vloeiend endebezigheden zijnniet altijdeenduidig.Zokanhet
naarschoolbrengenvankinderenbijvoorbeeldworden gecombineerd
methethalenvaneenonderdeelvoordetrekker ofkantijdenshet
werkeninhetbedrijf tegelijkertijdopdekinderenwordengepast.
Invergelijkingmetdegehuwdevrouwdieeenbaanbuitenshuis
heeft,zegtdeboerinenerzijdshetvoordeel tehebbendatzehaar
tijdrelatiefvrijkanindelen,anderzijdshetnadeel dathaar
inzetophetbedrijf onbegrensd is.Vooralwanneerhetdrukisop
hetbedrijf,kanerveelvuldig eenberoepophaar gedaanworden.
Hethuishoudelijkwerkwordt danmeestalverschovennaardeavondurenófeenminderdruk tijdstip:67%vandeboerinnenzegthet
werkophetbedrijfvoorrang tegevenbovenhethuishoudelijk
werk.Slechts4%heeftdemogelijkheid omhethuishoudelijkwerk
telatenprevaleren.
Dearbeiddiedevrouwophetbedrijfverricht,iszeergevarieerdenbeperkt zichgeenszins totéénaspectvanhetbedrijfsgebeuren.Zoalswe inhoofdstuk 1naarvorenbrachten,kandearbeidophetbedrijf in2groepenverdeeldworden,ni.dearbeid
yoorhetbedrijfendearbeid inhetbedrijf.Dearbeid inhet
bedrijf speelt zichindebedrijfsgebouwen (kas,stal,schuur)en
ophet landaf.Bijdearbeidvoorhetbedrijf gaathetomwerkzaamhedendieweliswaarniet indebedrijfsgebouwenofophetland
plaatshebben,maar tochuithet agrarischbedrijfvoortkomenen
tenbehoevedaarvanverrichtworden.Dezearbeidvoorhetbedrijf
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speeltzichveelalinhetwoonhuis af.Juistomdatdezetakenvaak
verwevenzijnmethethuishoudelijkwerk,worden ze-onzesinziens
tenonrechte-veelalniettotdebedrijfsarbeid gerekend.
We zulleneerstingaanopdetakenvandevrouwinhetbedrijfenvervolgens ophaar takenvoorhetbedrijf.
5.3.1 Takeninhetbedrijf
Aandearbeid inhetbedrijfneemt 12%vandebijonsonderzoekbetrokkenboerinnennietdeel.Voordeduidelijkheid zijnogmaalsvermeld datweonderarbeid inhetbedrijfverstaan:arbeid
indebedrijfsgebouwen (stal,schuur,kas)enophet land.We zulleneerststilstaanbijdeboerinnendiegeen takeninhetbedrijf
verrichten.Welkevrouwen zijndat?Waaromwerken zenietinhet
bedrijf?Daarnakomendewel inhetbedrijfwerkendeboerinnenaan
debeurt.Waaromwerken zeinhetbedrijf?Welke takenhebben.ze?
Inwelkemateparticiperen zeindehoofdactiviteitenbinnenhet
bedrijf?
-

Hetwelennietinhetbedrijfwerken

Zoalsgezegdneemt 12%vandebijonsonderzoek betrokken
boerinnennietdeelaandearbeid inhetbedrijf.Dezeniet inhet
bedrijfwerkendevrouwtreffenwemetnameaanindeakkerbouw:
3opde 10vrouwenvanakkerbouwerswerkenniet inhetbedrijf
(tabel5.3).Indeglastuinbouwiseennietinhetbedrijfwerkendevrouwdaarentegeneenuitzondering.
Deomvangvanhetbedrijf opzichlijktgeenbelangrijkerol
tespelen,maarwelhetfeitofermeerdere arbeidskrachten zijn
enofdebedrijfsopvolging isverzekerd.Inbeide situaties treffenwerelatiefvaakeenniet inhetbedrijfwerkendevrouwaan.
Haararbeid isdanblijkbaarmindernoodzakelijk (bijlage5.1).
Tabel5.3 Percentageboerinnendatnietinbedrijfwerkt,per
bedrijfstype
Bedrijfstype
Melkveehouderij
Intensieveveehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overigetuinbouw
Gemengdbedrijf

%nietinbedrijfwerkzaam
10
16
30
2
14
11

Hetfeitdatbijnaeenkwartvandevrouwenvan50jaaren
oudernietinhetbedrijfwerkt,isdanookvoornamelijk toete
schrijvenaandeaanwezigheid vaneenopvolger.Iser (nog)geen
opvolger,danishetpercentageouderevrouwendat inhetbedrijf
werkt,aanmerkelijkhoger (tabel5.4).
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Tabel5.4 Boerinnennaar aldanniet inbedrijfwerken,perleeftijdsklasseenopvolgingssituatie (horizontaalgepercenteerd)
Leeftijd

Werkeninbedrijf

(N)

ja

tot 35jaar
35-50jaar
50jaarenouder
waarvan:
metopvolger
(nog)zonderopvolger

12
6
23

88
94
77

( 82)
(229)
(135)

27
18

73
82

( 73)
( 62)

Totaal

12

88

(446)

Defaseindegezinscyclus speeltookeenrol:vrouwenvan
wiedejongsteopdekleuterschool ofdelagereschool zit,werken
relatiefvaak inhetbedrijf.Ziteenvrouw indekleinekinderen
ofzijndekinderenoud genoeg omeenhandje inhetbedrijf te
helpen,danzienwedeboerinmindervaakachterophetbedrijf.
Hetaldannietzelfvanagrarischenhuize zijngeeftgeen
verschillen tezien.Vrouwenmeteenbaanbuitenshuiswerkenin
evengrotegetaleinhetbedrijf alsvrouwen zonderbaan.Zehebbenechtervakeralleeneeninspringfunctie.Opmerkelijk isdat
wanneerdemaneenbaanbuitenshuis -ofzoalsdatbijmannenheet
nevenberoep-heeft,devrouwrelatiefvaakniet inhetbedrijf
werkt (bijlage5.1).
Overigensheeftbijnadriekwartvandeboerinnendieniet in
hetbedrijfwerken,ditinvroegerejarenwelgedaan.Gemiddeld
hebbenzeeralJ4jaararbeid inhetbedrijf opzitten.
Inhet lichtvanhetvoorgaande zalhet geenverbazingwekken,
dathetmotief "mijnarbeid isnietmeernodig,deanderearbeidskrachtenkunnenhetwerk alleenaan"eencentraleplaats inneemt.
Verderzijnookleeftijd cq.zwakkegezondheid endrukkewerkzaamhedenindehuishouding redenenomtestoppenmethetwerkenin
hetbedrijf (bijlage5.2).Datmaar eenkleinaantalvrouwenhun
vroegerewerk inhetbedrijfmist,blijkt uithet feitdat 1op
de10weer graag inhetbedrijf zouwillenwerken.
Deboerinnendiewel inhetbedrijfwerken (88%vanhettotaal),verzettenheelwatwerk.Gemiddeldwerken zij 22uurper
week inhetbedrijf.Natuurlijkvarieerthet aantalurenperweek
sterk:hetminimum ligtop 1uur,maar er zijnerookdiemeer dan
60uurmaken.Bovendienvarieerthetookperseizoen.Zoishet in
dezomermaandenvaakhetdrukstenindewintermaandenhet rustigst.Inhoofdstuk 6gaanwe opdearbeidstijd in.
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Eenaantalvandeinhetbedrijfwerkendevrouwen (16%)geeft
danooktekennenalleenindedrukkeperioden inhetbedrijf te
werken;deoverigenzijnerhetgehelejaardoor intevinden,al
betekenthetvoor sommigenalleenzonuendaninspringen.Vooral
vrouwenopmelkveehouderijbedrijven envrouwenzonderkinderen
zijnregelmatig inhetbedrijfwerkzaam (bijlage5.1).Intotaal
zegt70%vandeinhetbedrjfwerkendevrouwen regelmatigwerkzaamtezijn.
Demeestevrouwendie inhetbedrijfwerken,doendatal
sindshunhuwelijk (83%). Constateerdenwe inhoofdstuk 4datde
boerinnengemiddeld 19jaargehuwd zijn,dan ishetnietverwonderlijkdatzegemiddeld reeds gedurende 17jaar inhetbedrijf
werken.Devrouwendienietmeteennahunhuwelijk inhetbedrijf
zijngaanwerken,zijnditgaandoensindsdeovername ofstichtingvanhetbedrijf (7%),sinds andere arbeidskrachtennietmeer
meewerken (4%), sinds zegestopt zijnmethunbetaaldebaan(3%),
sindseenuitbreidingvanhetbedrijf (2%)ofsindsdekinderen
naar schoolgaan(1%).
Motivatieominhetbedrijf tewerken
Waaromwerkt 88%vandeinonsonderzoekbetrokkenboerinnen
yaakgedurendeveleuren inhetbedrijf?Dathunmanhetwerkniet
alleenafkanofdatzijhetwerkvanhunmanwillenverlichten,
vormendehoofdmotieven.Maar ook"leukwerk","alsmanenvrouw
stajeersamenvoor"en"financiëlenoodzaak"wordengenoemd
(tabel5.5).Eenkortebloemlezinguithetkommentaarbijdeze
vraag:
"Ikkantochniethier ineenluiestoel gaanzittenenhem
maaralleenlatenploeteren.Nee,datkantochniet".
"Alsiknietzouhelpen,zouhijnooitmeerbinnenkomen.Nu
heefthij tenminste 'savondsnogeenuurtjeof tweerust".
"Eenknechtkunnenwenietbetalen.Het isnietmeer zoals
yroegerbijmij thuis.Mijnmoeder deednietsophetbedrijf,
maarnukandatnietmeer:ikbendeenigediemijnmannog
kanhelpen".
"Ikvindhet leukomzonuendaneensnaarachter tekunnen,
deheledaghierbinnen isniksvoormij".
Zoweluitdeopgegevenmotivatie alsuithet erbij geleverde
kommentaarkomtduidelijknaarvorendatdeboerinhaarwerkin
hetbedrijfvaak zietalseennoodzakelijk uitvloeiselvanhaar
huwelijkmeteenagrariër.Als goedeechtgenotehoor jejemante
steunen.Ditbetekentvoor eenvrouwdiemeteenboer trouwt,ook
werken inhetbedrijf alshij jehulpnodigheeft.Hetbegrip
"meewerkende echtgenote"geefteigenlijk ookalaandathet gaat
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omeenechtgenotediemeewerktuit "liefde".Ditbetekent overigensnietdatdeboerineenhekelaanhetwerken inhetbedrijf
heeft.Ruimeenderdenoemtalsbelangrijkste oféénnabelangrijksteredendathetleukeninteressantwerk is.Maar ookde
anderengevenvaakaandathet eengoedeafwisseling isvoorhet
huishoudelijkwerk.Opvallend isoverigens dathetfinanciëlemotiefrelatiefweiniggenoemdwordt.

Tabel5.5 Tweebelangrijksteredenenvanvrouwenominbedrijf
tewerken (verticaal gepercenteerd)
Belangrijkstereden
-Mankanwerkalleennietaf
-Werkverlichtingvoorman
-Leuk,interessantwerk
- Financieelnoodzakelijk
-Alsmanenvrouwstajeer
samenvoor
-Meerbijbedrijfbetrokken
- Overige
-Geen2ereden
Totaal

-

30

Tweede
reden
5

25
18
10

12
16
11

11
2

8
11

4
-

5
32

100

100

Het takenpakket inhetbedrijf

Dewerkzaamhedendiedevrouwen inhetbedrijfverrichten,
hangenuiteraard sterkafvanhet typebedrijf:zozijndewerkzaamhedenindeveehouderijvangeheelandereaarddanindeakkerbouwofindetuinbouw.Maarookbinnenéénbedrijfsoortiser
sprakevaneengrotediversiteit:eenmestveebedrijfiszeerverschillendvaneenmelkveehouderijbedrijf,eenpotplantenbedrijfis
weerheelverschillendvaneengroente-of fruitteeltbedrijf.
Nuwashetonmogelijkomallespecifiekewerkzaamheden inde
enquêteaandeordetestellen.Omdewerkzaamhedenvandevrouw
inhetbedrijf tochingrotelijneninkaart tekunnenbrengen,
hebbenwegekozenvoordevolgendeopzet.Dewerkzaamheden zijn
allereerstonderscheiden in3groepen:tewetenwerkzaamheden in
deveehouderij,indeakkerbouweninde tuinbouw.Binnende
veehouderij zijn13,binnendeakkerbouw 8enbinnendetuinbouw
11soortenactiviteitenonderscheiden.
Aandevrouwendiewerkeninhetbedrijf,isallereerstgevraagd of zeophunbedrijfveehouderij,akkerbouw en/of tuinbouw
hebben.Vervolgens zijnvoor elkvandevantoepassing zijnde
groependebinnendezegroepopgesomdeactiviteitendoorlopen.
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Hierbijissteeds gevraagd ofdebetreffende activiteitophunbedrijfvoorkwamen,indiendathetgevalwas,ofeninwelkemate
zijdaaraandeelnam.Hetkandusvoorkomendatalle32opgesomde
activiteitenopéénbedrijfvoorkomen ingevaleenbedrijfbijvoorbeeld zowelkoeien,graanalsfruitheeft.Maarhetkanookzijn
datermaar 3activiteitenvoorkomen zoals ineenbedrijfmetalleenmaarmestkuikensofmestvarkens (voeren/verzorgen,mestuitrijden,hokkenschoonmaken).
Opeenmelkveehouderijbedrijf blijkt deboerin gemiddeldgenomenhetgrootsteaantalvaste takentehebben,opeengemengd
bedrijfhetgrootsteaantal inspringtaken.Deverschillen tussen
debedrijfstypenzijnechternietgroot.Deaardvanenhoeveelheidwerkzaamhedendiedevrouwvoorhaar rekeningneemt,zeggen
echternognietsoverdehoeveelheid tijddiehethaarkost.Zo
zalhetverzorgenvanvarkens opeengespecialiseerdvarkensbedrijf inderegelmeer tijdkostendanopeenmelkveebedrijfmet
varkenshouderij alsneventak.Opdevariatie inhetaantalarbeidsurenzullenweinhoofdstuk 6ingaan.Nubeperkenweonstotde
aardvandewerkzaamheden.
Figuur5.3verschaft informatieoverdeparticipatievande
inhetbedrijfwerkendevrouwinelkvandeophetbetreffendebedrijfvoorkomendeactiviteiten.Eensnelleblikoverhetgepresenteerdemateriaal leertdatdeboerinvooral participeert inde
werkzaamhedendieinhetverlengdevandehuishoudelijkearbeid
liggen (verzorgen levendehave,schoonmaken)eninhet "handwerk".
Haarparticipatie inmachinaalwerk isveelgeringer.Vooral in
yoorbereidingsactiviteitenalsslepen,ploegen,frezenenbemesten
vandegrond iszeeenopvallendeafwezige.
Zoalsgezegdhebbenwe devrouwengevraagdnaarhundeelname
itielkvandeophunbedrijfvoorkomende taken.Interessantis
hetechterookomeens tebekijkenhoehetzitmetdedeelnamevan
devrouwaanhoofdtakenophunbedrijf.Eenvrouwdiebijvoorbeeld
koeienmelktopeengespecialiseerdmelkveehouderijbedrijfheeft
namelijkeenhoofdactiviteitvanhunbedrijf (mede)onderhaar
hoede.Eenvrouwdiedatdoet opeenakkerbouwbedrijfmeteenaantalkoeien,"slechts"eennevenactiviteit.Eenvrouwdiealtijd
tomatenpluktopeenglastuinbouwbedrijf,heeftdaarmeerwerkaan
daneenvrouwdiedatdoetopeengemengdbedrijfmetwat tomaten
erhijetc.
Inhetnavolgende zullenwededeelnamevandevrouwaande
hoofdactiviteitenbinnen"hun"bedrijfstypeanalyseren.
Opeenmelkveehouderijbedrijf zijnvoorhetmerendeelvande
inhetbedrijfwerkendeboerinnenhet schoonmakenvanmelkkamer/
melkgerei (71%)enhetvoeren/verzorgenvandekalveren (57%)
vaste taken.Ookeenandere taakdieinhetverlengdevandehuishoudelijke arbeid ligtnl.het schoonmakenvanstallen,isvoor
veleneenvaste taak (41%).
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Figuur 5.3 Participatiegraad vande inhetbedrijf werkende boerin inde
werkzaamheden die inhun bedrijf voorkomen (in procenten)
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Figuur5.3 (levervolg)
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Figuur5.3 (2evervolg)
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Rangschikkenwevervolgensdeanderehoofdactiviteiten opeen
melkveebedrijf,danvolgenalsvaste takenachtereenvolgens melken (37%),koeienophalen (34%),hooien/inkuilen (27%)entotslot
koeienvoeren (17%).Mestrijden,kunstmest strooien,weiland slepene.d. isvoorgeendervrouweneenvaste taak. (bijlage5.3).
Hetmeest opvallende indezeopsomming ishet feitdatmeer
daneenderdedeelvandeboerinnenaltijddekoeien (mee)melkt.
Ditiseenzeertijdrovendeklus,die tweekeerperdagmoetgebeuren.Bovendienishetwerkdatheelwatkennisvanzakenvereist.Wiezijndeboerinnendiealtijdmelken?Hetblijkenvooral
boerinnentezijnopbedrijvenwaarhunmandeenigeregelmatige
arbeidskracht is.Degroottevanhetbedrijf speeltechtergeen
rolvanbetekenis:zowelopdekleinerealsopdegroterebedrijventreffenweinongeveer gelijkmatedeboerinaan,diealtijd
dekoeien (mee)melkt.
Opeenintensiefveehouderijbedrijfishetvoerenenverzorgenvandemestvarkens,fokvarkens,mestkuikens,kippene.d.de
hoofdactiviteitvanhetbedrijf tenoemen.Bijna4vande 10in
eenintensiefveehouderijbedrijfwerkzameboerinnenhebbendeze
belangrijke activiteitalsvaste taak.Ookditiseentaakdie
veel tijdkostendenodigekennisvereist.Daarnaast zijnhokken
schoonmakenenmestrijdenbinnenditbedrijfstypebelangrijke
activiteiten.Mestrijdendoet geendervrouwen,maarhokkenschoonmakenisvoor31%eenvaste taak (bijlage5.3).
Indeakkerbouw treffenwedeinhetbedrijfwerkendevrouw
yooralaanachterdesorteermachine (37%)enbijhetmetdehand
verzorgenvandegewassenophet land (29%).Werkenmetmachines
ophet land ismaarvoorweinigeneenvasteactiviteit.Zaaien,
potene.d. scoorthierbijhethoogst: 11%vandevrouwendoetdat
altijd.Ploegen,kunstmeststrooien enmachinaalverzorgenvanhet
gewasisvoorgeendervrouweneenvastetaak (bijlage5.3).
Ookdevrouwenindeglastuinbouwhoudenzichmetnamebezig
methetyoordeveilingklaarmakenvandeoogst (66%)enhetmet
dehandverzorgenvandegewassen zoalsopbinden,trillenendieven (48%),Omdathetplanten,stekkene.d.enhetoogstenindeze
sectorookhandwerk is,isdevrouwhierooknauwbijbetrokken.
Voorbereidenvanhetzaaibed,ontsmettenenbemestenvandegrond,
machinaalverzorgenvandegewassen (klimaatregelen,luchten,
nevelen e.d), transportnaar deveiling engewas ruimenzijnechterallevoornamelijkmannenwerk (bijlage5.3).
Ookbijdeyrouwenopdeoverige tuinbouwbedrijven ishetgereedmakenvandeoogstvoor aflevering,demeestvoorkomende vastetaak (67%).Daarnaast zijnook zijvaakaanwezigbijhetandere
handwerk.Machinaalverzorgenvandegewassenenhet transportvan
deoogstnaardeopslagruimte isvoor 1opde 10vrouweneenvaste
taak.Inhetanderemachinalewerk treffenwehaar sporadischaan.
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Resteert'devrouwophetgemengdebedrijf.Dezebedrijvenhebbenvaakvanalleseenbeetje:melkvee,intensieveveehouderij,
akkerbouwensoms tuinbouw.Het takenpakketvandevrouwopdit
bedrijfstypeisdanookhetmeest gevarieerd enquaaantalhet
grootst.Haartakenzijneenoptelsomvandebovengenoemdevaste
vrouwentakenbinnendegespecialiseerdebedrijfstypen.Logischerwijze ligthetpercentagevrouwendat eenbepaalde taakaltijd
voorhaarrekeningneemt,overhetalgemeen lagerdanopeenbedrijfdatgespecialiseerd isindie taak (bijlage 5.3).Eenuitzonderingopdezeregelvormtmetnamehetverzorgen envoerenvan
devarkens enkippen.Ditisvoordevrouwopeengemengd bedrijf
vakereenvastetaakdanvoor eenvrouwopeengespecialiseerd
varkens-ofkippenbedrijf.Ookvroeger gold opdegemengdebedrijvendatkoeienverzorgenmannenwerk enkleinveeverzorgenvrouwenwerkwas (Hobbelink, 1982).
Conclusie
Deovergrotemeerderheid vandeboerinnen (88%)werkt inhet
bedrijf.Zijdiehetnietdoen,hebbenditmeestalvroegergedurendevelejarenwelgedaan.Omdatanderen inhetbedrijf zijngaan
werken,ishunhulpnuechternietmeernodig.
Deboerinnendiewel inhetbedrijfwerken,doenditmetname
omdathunmanhetwerknietalleenafkanofomzijnwerk teverlichten.Haar takenspelenzichmeestal indebedrijfsgebouwenaf
enslechtsbijuitzondering ophet land.Zeparticipeertvooralin
het"handwerk",dus inhetwerkdatinde samenleving overhetalgemeenkwalitatief laagstaataangeschreven eneenlagestatusgeniet.Het"verantwoordelijk"werkisvaakvoordeman.
Bovendienligthetgrootstedeelvanhet takenpakketvande
boerininhetverlengdevandehuishoudelijkearbeid:schoonmaken,
verzorgenvankleinvee envanplanten.Tochmoetdeparticipatie
vandevrouwinhetmachinalewerknietonderschatworden.Zo
neemteengrootdeelvandevrouwendeelaanhetmelkenopbedrijvenmetmelkvee,aanhet zaaienenhet transporterenvandeoogst
naardeschuuropbedrijvenmetakkerbouwenaanhetmachinaalverzorgenvangewassenenhetoogsttransport opbedrijvenmettuinbouw.
Invergelijkingmet 20à30jaargeleden toeneenvrouwop
eenlandbouwmachine eenuitzondering enrariteitwas,zijndeze
uitkomstentochzeeropvallend.Het traditionelemannenwerk is
ookvrouwenwerk aanhetworden.Het traditionelevrouwenwerk is
trouwensvrouwenwerkgebleven (Saai, 1958).Opgrondvanhet feit
datditmachinalewerkoverhetalgemeenrelatiefvakerdoorde
jongerevrouwengedaanwordt,lijkthetaannemelijkdatdezetrend
zichindetoekomstverderdoor zalzetten.
5.3.2Takenvoorhetbedrijf
Dearbeidvoorhetbedrijf isde laatstedecennia steedsbelangrijker geworden.Toenemende enintensievere contactenvanhet
bedrijfmethetagrarischbedrijfslevenzijnhiervooral oorzaak
van.
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ledereboerinparticipeert inmeerofminderemate inde
arbeidvoorhetbedrijf.Gemiddeldbesteedt zijhier 3,5 uurper
weekaanmaardevariatie isgroot:hetminimum ligtop 1uuren
hetmaximumop25uurperweek.Dezegroteverschillenvallenvooraltoeteschrijvenaanhetaldannietverrichtenvandebedrijfsadministratie envandeverkoopvaneigenproduktenaanhuis.In
hoofdstuk6komenweopdearbeidstijd endevariatie daarinterug.
Nuconcentrerenweonsopdewerkzaamheden.
Omeenindruk tekrijgenvanhet takenpakketvandeboerin
voorhetbedrijf,hebbenwehaar 7soortenwerkzaamhedenvoorgelegdenhaargevraagd inwelkematezeeraandeelneemt.Wehebben
onsbeperkt totmeetbarewerkzaamheden.Pratenmetmanen/ofanderenoverhetbedrijf,wachtenopenontvangenvanbedrijfsbezoek
en-telefoontjesvallenerbijvoorbeeld nietonder,ookalkande
boerinhiermeeveel tijdkwijt zijn.Figuur5.4 geefteenoverzichtvandematevanparticipatievandevrouw indeonderscheidenwerkzaamheden.
-

Bedrijfswas

Hetzalgeenverbazingwekkendatbedrijfskledingwassenen
verstelleneentaakisdiedevrouwbijnaaltijdvoorhaarrekeningneemt.Bedrijfs-engezinswas,eenknoop aaneenoverall en
eencolbertzettengaanveelal inéénmoeitedoorenzijntypisch
vrouwenwerk.
Koffiebrengen
Koffie,theee.d.brengennaardemensendieindebedrijfsgebouwenofophet landwerken,isvoordehelftvandebijons
onderzoekbetrokkenvrouweneenvaste taak,metnamevoordetuindersvrouwen.
Ruim30%zegtdeze taakniet teverrichten,omdatdearbeidskrachten inhuiskomenomkoffie tedrinkenofeenthermoskanmet
koffiemeenemen.
Bedrijfsboodschappen
Doordetoegenomenmechanisatie encontactenvanhetindividuelebedrijfmetdeagribusiness,zijndeboodschappenvoorhet
bedrijf eensteedsbelangrijkere taakgeworden.Machines gaankapotendanmoeterevensneleennieuwonderdeel gehaaldworden;
erblijkt teweinigkunstmest tezijnendatmoet dusevengehaald
worden;medicijnenvoor ziekebeestenmoetenbijdedierenartsopgehaaldwordenetc.
Hetmerendeelvandevrouwendoetwel eensboodschappenvoor
hetbedrijf.Velen (44%)doendat zelfs regelmatig,metnamede
vrouwenopmelkveehouderijbedrijven endejongerevrouwen.
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Figuur 5.4 Participatiegraad vandeboerin indewerkzaamheden
voorhetbedrijf (inprocenten)
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Exclusiefrespondenten (82%vanhet totaalaantal)
diegeenproduktenaanhuisverkopen.

-

Telefoon

Telefonerenvoorhetbedrijfbehoortvoor 79%vandevrouwen
tothuntakenpakket.Vooralboerinnen opakkerbouwbedrijvennemen
dezetaakvaakvoorhunrekening.Meestalkostdit telefoneren
nietveel tijd,maaralshetveelmoetgebeurenkanhet tochaardigoplopen."Vooral zoalshet zovaak gebeurt,datjevandeene
naardeandereinstantiedoorverwezenwordt,dusvanhetkastje
naardemuurgestuurdwordt"zoalséénvandeboerinnenhetuitdrukt.
-

Verkoopaanhuis

Metdeverkoopvaneigenprodukten (eieren,aardappelen,
groenten,fruit,melk,kaas)kanzeerveel tijdgemoeid zijn.Nu
verkooptlangnietelkinonsonderzoekbetrokkenbedrijfproduktenaanhuis 1),maarwanneerhet gebeurtneemtdevrouwditveelalvoorhaarrekening.Devrouwendiedeze taakverrichten,geven
tekennendatnietalleendeverkoop opzichveel tijdkost,maar
ookhetgesprekeromheen.
"Alszenumaarmeteen zoudenzeggenikwil 10eierenmaarer
moet tochookaltijdweer evengebabbeldworden.Dat iswel
gezelligdaarnietvan,maarjebenteralmetalweleen
tijdjezoetmee.Enjekunt tochookniet zeggendatzegelijkwegmoeten".
Eenander aspectvandeverkoopvanproduktenaanhuis,nl.
dateraltijd iemand thuismoet zijn,wordt ooknaarvorengebracht:
"ikkaneigenlijknooitvanhuis,erkanaltijd iemandkomen.
AlsGerard (haarman;TL)bijhuis is,kanikwelweg,dan
houdthijhetindegaten".
Dezeheschikbaarheidseisgeldt,overigensnietalleenvoorde
"verkoopvanprodukten,maarookvoor andere zakenalshetontvangenvandedierenarts,devoorlichter ofanderbedrijfsbezoek,een
belangrijktelefoontjevandeloonwerker afwachtenendergelijke.
Deeraanbestedetijd isechterniet inurenuit tedrukken.Er
"moet"iemandbijofinhuisblijvenenvaak isdie iemandde
boerin.
-

Bedrijfsadministratie

Voorallebovengenoemde takengeldtdat zemeestalvrijgoed
tecombinerenzijnmethuishoudelijkebedrijfsarbeid.Datgaat
echterminder opvoordeboekhouding endebedrijfstechnischeadministratie.Dehogeparticipatievandeboerinhierin isdanook
verrassend.
1) Op 18%vandeonderzochtebedrijvenwordenproduktenaanhuis
verkocht:optuinbouwbedrijvenengemengdebedrijvenishet
eenrelatiefvaakvoorkomende activiteit (resp.43%, 35%),
terwijlhetopmelkveehouderijbedrijvenweinig gebeurt (11%).
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Nuishetopeenagrarischbedrijf gebruikelijkdatdeuiteindelijkefiscaleboekhouding dooreenboekhoudbureau of inieder
gevaleenprofessionelekrachtgebeurt.Maar alvorenshet zover
is,moet ernauwgezet eenkasboekbijgehoudenwordenwaarininkomstenenuitgavengenoteerdworden.Dit isophethuidigeagrarischebedrijfvaak eeningewikkelde entijdrovende aangelegenheid.
Bijna4opde 10inhetonderzoekbetrokkenvrouwenneemtaltijd
dezeboekhoudingvoorhaarrekening (tabel5.6).
Tabel5.6 Matevanparticipatievandevrouw indeboekhouding
naareenaantalkenmerken (horizontaal gepercenteerd)
Boekhouding verrichten
nooit

weleens

(N)

altijd

Totaal

49

12

39

(446)

Leeftijd:
tot 35jaar
35-50jaar
50jaarenouder

46
44
61

14
12
10

40
44
29

( 82)
(229)
(135)

Opleidingsniveau:
laag
midden
hoog

56
49
35

14
10
15

30
41
50

(125)
(255)
( 66)

ja
nee

46
68

12
13

42
19

(391)
( 55)

Bedrijfstype:
melkveehouderij
intensieveveehouderij
akkerbouw
glastuinbouw
overige tuinbouw
gemengdbedrijf

42
60
56
72
48
44

13
6
17
10
12
11

45
34
27
18
40
45

(218)
( 54)
( 43)
( 41)
( 38)
( 52)

Werkeninbedrijf:

Erbestaateenduidelijkerelatie tussenopleidingsniveau,
leeftijd,hetaldannietwerken inhetbedrijf,hetbedrijfstype
endeparticipatiegraad vandeboerinindeboekhouding.Dateen
vrouwmetalgemeenvormend onderwijsvaker deboekhouding zaldoen,
ligtvoordehand:zeiserinhaaropleiding almeevertrouwdgemaaktenzalditnahaarhuwelijk danookgemakkelijker terhand
nemen.Behalveopleidingsniveau speelt leeftijd eenrolindeparticipatiegraad vandevrouw indeboekhouding:devrouwenvan50
jaarenouderdoensignificantmindervaak deboekhouding.Eenjongeboerinhierover:
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"Ikhebvanafhetbeginmeteendeboekhouding gedaanendat
wilde ikperse,omdatjedantenminste indegatenkunt
houdenwaterophetbedrijfomgaat".
Wanneerdezeredeneringwordt doorgetrokken,zoujemogenverwachtendatvrouwendieniet inhetbedrijfwerken,vakerdeboekhoudingvoorhunrekeningnemen,juistomtochenigszins zichtop
hetreilenenzeilentehouden.Ditblijkt echterniethetgeval
tezijn:vrouwendienietinhetbedrijfwerken,doenooksignificantmindervaakdeboekhouding.
Opvallend isdatvrouwenindeglastuinbouwminderboekhouden
dandieinanderebedrijfstypen.Eenvandeoorzakenhiervoormoet
wellichtgezochtworden inhet feitdatdevrouw indeglastuinbouwrelatiefhet grootsteaantal ureninhetbedrijf meedraait
(ziehoofdstuk 6 ) , dusgewoongeentijdvoordeboekhoudingheeft.
Eentuindersvrouwhierover:
"Ikmoet 'savondsnogopruimen,strijkenenzo,noudankan
hijintussenmooideadministratieve rompslompdoen".
Verderheeftdeinonsonderzoekbetrokken tuindersvrouwover
hetalgemeeneenlagereopleidingdande"gemiddelde"inonsonderzoekbetrokkenvrouw.Geziendegeconstateerderelatie tussenopleidingsniveauenparticipatie indeboekhoudingkanookditeen
rolspelen.
Defactorendieeenrolspelenbijdeparticipatie inde
hoekhouding,spelenopgelijkewijze indebedrijfstechnischeadministratie (vee-administratie,teelttechnische administratie,
registrerengasverbruik e.d.).Verwonderlijk isditnietwanter
bestaateenduidelijkerelatie tussenbeide activiteiten:wanneer
eenvrouwinmeerofminderematedetechnische administratieverricht,doetzeookdeboekhouding.Daarmindervrouwen deelnemen
aandetechnischeadministratie ishet omgekeerdeniethetgeval:
26%doetweldeboekhouding,maarhoudt zichnietbezigmetde
bedrijfstechnischeadministratie.Eensaillantverschilpuntmet
deboekhouding isdatbijbedrijfstechnische administratiede
hoogtevanhetgenotenonderwijs geenduidelijke rolspeelt.
-

Conclusie

Concluderendkunnenwe stellendatalleboerinnen aardigwat
-veelalonopgemerkte enniet gerekende -arbeidvoorhetbedrijf
verrichten.Alsvaste takengeldenmetnamedebedrijfswasen
koffiee.dbrengennaar deinhetbedrijfwerkendepersonen.Taken
dusdiealshuishoudelijkwerkvoorhetbedrijf gezienkunnen
worden.Eentaakdieechternietalshuishoudelijkwerkgezien
kanworden,isdeboekhouding.Ookdeze essentiële taakwordtdoor
meer dandehelftvandeboerinnenverricht.Daarnaast treffenwe
deboerinveelvuldig aangebogenoverdeveeadministratie,aan
detelefoon,indeautoofopdefietsomzobedrijfszakente
regelen.
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5.4 Betaalde arbeid buitenshuis
InNederland nemeninvergelijkingmetdeandereEEG-landen
weinigvrouwendeelaandebetaaldearbeid.Toch iserdelaatste
decennia sprakegeweestvaneensterkestijging:in1960vormden
vrouwennogmaar22%vandeberoepsbevolking,in 1982isdit32%.
(Oudijk, 1983,p. 180).Dezestijgingkomtgeheelvoorrekening
vandegehuwdevrouwen.Uitdearbeidskrachtentelling 1979blijkt
dat25%vandegehuwdevrouwendeelneemtaandebetaaldeberoepsarbeid.Datditpercentagebijdeboerinnenaanzienlijk lagerligt,
zalniemandverbazen.Hundubbele takenpakket -huishoudingenbedrijf-maakthetergmoeilijkomdaarbovenopwerkbuitenshuis
teaanvaarden.
-

Deboerinmetbetaaldebaan

Intotaalheeft5%vandeinonsonderzoekbetrokkenboerinneneenbetaaldebaanbuitenshuis erbij.Vandemannenheeft10%
eenbetaaldebaanerbij:hetdubbeleaantal dus.Menzouverwachtendatdeverantwoordelijkheid voorhetrunnenvanhetbedrijf
enhet inbrengenvaneenander inkomenverdeeld istussendeechteliedenm.a.w.alsdemanbuitenhetbedrijfwerkt,blijftde
vrouwthuisenvice-versa.Ditblijktniethet geval tezijn:mannenzondereenbetaaldebaanerbijhebbenniet significantvaker
eenvrouwdiewelbetaaldearbeidverrichtbuitenhetbedrijf en
gezinom.
Evenalsvooranderegehuwdevrouwengeldtdatdedeelnamevan
deboerinaandebetaalde arbeid sterkbeïnvloedwordt dooropleidingsniveau,leeftijd endeaanwezigheidvankinderen.Deoudere
generatieboerinnenhield gewoonlijkbijhethuwelijk opmetde
betaaldebaan,dejongeregeneratie zettevaakhaarbetaaldewerk
aandekantbijdegeboortevanhaar eerstekind.Vande inons
onderzoekbetrokkenboerinnenonder de35jaar zonderkinderen
werkt 28%buitenshuis,vandeboerinnenmetkinderenonderde4
jaarslechts3%1).
Hetaldannietwerken inhetagrarischbedrijf speeltgeen
rol.Vrouwendieeenbetaaldebaanhebben,werkenevenvaak inhet
bedrijf;zemakenechterwelminder ureninhetbedrijf.Ookhet
aldannietzelfvanagrarischekomaf zijnspeelt geenrolvanbetekenis.
Hetbetaaldewerk datdeboerinnenverrichten,isgeconcentreerd inenkelevrouwenberoepen:winkelbediende,werkster,administratiefmedewerkster,leerkrachtofeenverzorgendberoep.De
meestenhebbeneenpart-timebaanvanminderdan20uurperweek
(64%)enslechtsenkelenhebbeneenbaanvan40uur.Deze laatsten
hebbengeenvanallenkinderen.
1)
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Invergelijkingmetde"doorsnee"gehuwdevrouw zijndeze
percentages laag.Vanallegehuwdevrouwenonderde35jaar
zonderkinderenwerkt in 1975 75%buitenshuis envandegehuwdevrouwenmetkinderenonderde4jaar 16%(Oudijk,1983,
p.194).

Evenalsvooranderegehuwdevrouwendiebuitenshuiswerken,
ishetbelangrijkstemotiefhetfinanciële:bijnadehelftvande
buitenshuiswerkendeboerinnennoemtditalsbelangrijkstereden.
Vooralwanneerhetbedrijfnetovergenomenofgesticht isenin
deopbouwfaseverkeert,isdezeadditionelebronvan inkomsten
zeerwelkom.Eenjongeboerin:
"Wijdoenhetzo:vanmijngeld levenwe,hetgelddatuit
hetbedrijfkomt,gaatnaardebankvoorrenteenaflossing.
Als iknietzouwerkenzoudenweweinig teverterenhebben.
Kinderenkrijgenkanvoorlopig danooknogniet".
Nahetfinanciëlemotiefkomthetplezier inhetberoep:ca.éën
kwartnoemtdithethoofdmotief.Verderworden genoemd:"behoefte
aancontact","thuisnietgenoeg omhanden"en"ereventussen
uitzijn".
Deboerinzonderbetaaldebaan
Deovergrotemeerderheidvandeboerinnen (95%)heeftechter
geenbaan (meer)buitenshuis.Bijnaeenkwartvandeboerinnendie
yoorhethuwelijkeenbaanhad,hielddieaan,dochmeestalmaar
yoor1 5 2jaar totheteerstekind zichaandiende.
Waaromgavenzoveleboerinnenhunbaanbijofvlaknahun
huwelijk op?Naasthetreeds genoemdeargument "Ikwas inverwachting",werd ookhetfeitdatjegaatmeewerkenophetbedrijfof
devanzelfsprekendheiddatjeophoudtwanneerjetrouwt,alsbelangrijksteredengenoemd omermeetestoppen (tabel5.7).Vooral
deoudereboerinnenzijnopgehoudenomdatdatzohoorde.Eengetrouwdevrouwhoorde thuis.Datwasvroegerdealgemeenheersende
norm.

Tabel5.7 Belangrijkste redenvanboerinnenomoptehoudenmet
betaaldebaan (verticaal gepercenteerd)
Belangrijkste redenomoptehouden:
-Uitgemaakte zaakdatjeophield
wanneer jetrouwde
-Omvoorkinderentezorgen/was
inverwachting
- Gingophetbedrijfwerken
-Manwildedatikermeestopte
-Afstand totwerk tegroot
- Overigeredenen
Totaal

27
24
32
3
7
7
100
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Een58-jarigeboerinverwoordtdedoorhaargeneratieveelvuldig
gegevenreactiealsvolgt:
"Daarvraag jemewat.Jawaarombenikermeegestopt?Dat
wasvroegernueenmaal zo,jetrouwdeendus zegdejejebetrekkingop.Jedachternietoveromdieaantehouden".
Dathetvoordejongerevrouwensomsweleenaandachtspuntwas,
blijktuitdevolgendereactievaneen35-jarigeboerin:
"Ikhebmijnbaannogeenjaarnaons trouwengehad.Maarik
konhetnietmeeraan,dus ikmoestkiezen tussenalleenmeewerkenofalleenmijnbaan.Allebeiwas teveelvanhetgoede.
Inoverlegmetmijnmanhebiktoenbeslotenommijnbaanop
tezeggen".
Vandeniet-buitenshuiswerkendeboerinnen zegt 14%wel graag
eenbaanbuitenshuis tewillen.Ditpercentage ligtver onderdat
van"normale"huisvrouwen.Uiteenin 1980gehoudenonderzoek
blijkt dat43%vandeNederlandsehuisvrouwengraag eenbaanbuitenshuis zouwillenhebben. (Oudijk, 1983,p.171).
Decombinatievanhuishouding enbedrijfsarbeidvormt debelangrijksteredenomgeenbaanbuitenshuis tenemen.Vandenietbuitenshuiswerkendeboerinnen zegt67%haarhandenvol tehebben
aanhetbedrijfendehuishouding;nogeens 17%voertaanhette
drukmetdekinderverzorging tehebben.Slechtegezondheid,teoud,
getrouwdevrouwhoort thuis,financieelnietnodig,man iser
tegenengeenwerkkunnenvindenwordendoorenkelenalshoofdmotiefnaarvorengebracht.
Gezienhundrukkewerkzaamheden inbedrijf enhuishouding,
maarookgeziendehogewerkloosheid, ishetnietverwonderlijk
datslechtseenenkelingverwachtindetoekomstwel eenbetaalde
baantegaanuitoefenen.Inhoofdstuk8komenwehierop terug.
Conclusie
Deboerinheeft slechtsbijuitzondering eenbaanbuitenshuis.
Heeftzeeengoedeopleiding,iszejongenheeft zegeenkinderen,
dankanmenhaarnogwel ineenbetaaldebaanaantreffen.Meestal
zetzebijhethuwelijkofbijdegeboortevanheteerstekind
haarbaanaandekant.Haardubbele takenpakket -huishouding en
bedrijfsarbeid-brengt inderegel teveelwerkmet zichmeeom
daarnaastooknogeenbetaaldebaanbuitenshuis tewillenenkunnenaanvaarden.

5.5 Vrijetijdsactiviteiten
Doordeveleurendiedeboerinaanhaarwerkophetbedrijf,
indehuishouding ensomsbuitenshuisbesteedt,blijft erweinig
vrije tijdover.Gemiddeld zegtdebijonsonderzoek betrokken
boerin2]uurperweek (incl.zondag)vrije tijd tehebben.Ookde
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286boerinnendieeentijdsbestedingsdagboek bijhielden,komengemiddelduitop21uurvrijetijd inde"tijdschrijfweek".Invergelijkingmet "gewone"huisvrouwen isditweinig.Anno 1980heeft
deNederlandsehuisvrouwgemiddeldbijna46uurperweekvrije
tijd (Oudijk, 1983,p.281).
Bovendien isdevrijetijdvande inonsonderzoek betrokken
boerinnenvaakversnipperd overdedag.Alleen 'szondags hebben
zevaakwatmeervrije tijdachterelkaar.Wehebbendeboerinnen
gevraagdwaar zijhetgrootstedeelvanhunvrije tijdaanbesteden.De interpretatievanhetbegripvrije tijd ishierbijaande
boerinovergelaten.Zozaldeeentuinierenvooral alshobby zien,
deandervooralalswerk.Ookzijnernoodzakelijkebezighedenmet
yrijetijdsaspecten (vgl.boodschappendoenenwinkelen).Vrijwilligsterswerk isookzo'nvoorbeeld:mendoethetweliswaar vrijwillig,maarhetisnietonverplichtend.Doordeeenzalhetals
vrijetijdbeschouwdworden,doordeanderalswerk.Geziende
versnippering ishetnietverwonderlijk datdeboerinhaarvrije
tijdvooralbesteedtaanactiviteiten inenrondhuis (figuur5.5).

Figuur5.5 Boerinnennaarbelangrijkste vrijetijdsactiviteit
(inprocenten)
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Ruiméénopdedrieboerinnenbesteedthetgrootstedeelvan
haarvrijetijdaanhandwerken,naaienofbreien.De geldbesparing
dieditoplevert,speelthierbijnatuurlijk eenrol.
"Klerenvandekinderenmaak ikallemaal zelf.Ikkoop een
lapjestofopdemarkt endanheb ikzevoorweinig geldweer
goed indeklerenzitten.Ikvindhet leukom tedoen,maar
hetscheeltookaardig indeportemonnee".
Tuiniereniseenanderehobbydiegeldkanbesparen.Voor 12%
vandeboerinnen isde tuindebelangrijkste vrijetijdsbesteding.
"Detuinismijnhobbyenhetiseenvoordeligehobby,je
hebthethelejaardoorversegroenten".
Verderbesteedteengrootaantalboerinnenhetgrootstedeel
vandevrijetijd aanmeerpassievebezighedenbinnenshuisals
televisiekijkenenkranten,boekenentijdschriftenlezen.Weinig
boerinnenbrengenhetgrootstedeelvanhunvrije tijd buitenshuis
door.Wanneer zeditweldoen,wordtdeze tijdvooralbesteed aan
sportenspel,wandelenenfietsenenhetbijwonenvanvergaderingene.d.. Slechts zeldenwordtuitgaan (bioscoop,schouwburg,
museum,concert)genoemd.
Boerinnenvindenhetvaakmoeilijk omvanhuis tegaan.Zelfs
eenbijeenkomstvandeplattelandsvrouwenkanschuldgevoelensgeven.
"Ikvindhetmoeilijk omnaar zo'navond tegaan,maar alsik
ereenmaalben,vind ikhethardstikke leuk".
Datboerinnen inhunvrije tijdweinig "uithuizig"zijn,
blijktookuithetfeitdatzegemiddeld 5ochtenden,middagen
ofavondenpermaandvanhuis zijnvoorvrijetijdsactiviteiten.
Eenopdedrieboerinnen istienofmeer eneenzelfdeaantalminderdandriedagdelenpermaand oppad.
-

Plattelandsvrouwenorganisatie

Tabel5.8 Boerinnennaar lidmaatschap plattelandsvrouwenorganisatieperleeftijdsgroep (horizontaal gepercenteerd)
Leeftijd

Lidplattelandsvrouwen
ja

tot35jaar
35-50jaar
50jaarenouder
Totaal

68

34
49
59

nee
66
51
41

50

(N)

(82)
(229)
(135)
50

(446)

Wanneerboerinnenlid zijnvaneenorganisatie isditmeestal
eenplattelandsvrouwenorganisatie. Bijdezeorganisaties ligtde
nadrukopvormingenontwikkelingvandeplattelandsvrouw.De
helftvandebijonsonderzoekbetrokkenboerinnen islidvaneen
plattelandsvrouwenorganisatie.Vooraldeouderegeneratie isrelatiefvaaklid (tabel5.8).
Cursussenopagrarisch gebied
Inhetbeginvandejarenzeventig zijnbinnendezeorganisatiesagrarischecommissiesopgericht,diezichspecifiekopvorming,ontwikkeling enbelangenbehartiging vanboerinnengingen toeleggen.Insamenwerkingmetdesociaal-economischevoorlichtingsdienstenvandestandsorganisaties organiserendezeagrarische
commissies o.a. cursussenvoorboerinnen.Dezecursussenvinden
gretigaftrekbijdebijonsonderzoekbetrokkenboerinnen.Bijna
Jopde4vrouwenzegtéénofmeercursussenopagrarisch gebied
gevolgd tehebben.Demeestenvanhen (63%)namendeelaanéén
cursus,terwijl 9%erdrieofmeervolgden.
Metnamedeboerinnenvan50jaarenjongerhebbendeelgenomenaanagrarische cursussen.Welkecursussenheeftmengevolgd?
Genoemdwordenvooraldecursuseconomischevorming agrarische
vrouwen (EVAV),cursussen ophet gebiedvandieren (kendekoe,
kalveropfoke.d.)enboekhoudcursussen. Intotaalheeftrespectievelijk 15%,11%en5%vandebijonsonderzoekbetrokkenvrouwen
dezecursussendoorlopen.Eenenkelevrouwvolgdeeentuinbouwcursus.
-

Vakantie

Vakantie isgeengemeengoedvoordebijonsonderzoekbetrokkenvrouwen.Opdevraag "BentUdelaatste 5jaarweleensmet
yakantiegeweest?"geeftbijnadehelft eenontkennend antwoord.
Dejongerevrouwenendevrouwenopdegrotereakkerbouw-entuinbouwbedrijvenantwoordenrelatiefvaakbevestigend.
Gemiddeld zijnze3keer indeafgelopenvijf jaarmetvakantiegeweest.Maar éénkeer ging 24%, terwijl 36%elkjaarging.
Boerengaan,alszealmetvakantiegaan,meestalmaarkorte
tijdweg.Debijonsonderzoekbetrokkenvrouwendiemetvakantie
gingen,gingengemiddeld 9dagenperkeer.
Devrouwendienietmetvakantie gingen,zeggenmeestalwel
dagtochtjesmetdekinderen temaken indeschoolvakanties.
"Wegaannooitopvakantie.Dat isniet tebetalen.Dekoeien
moetenelkedaggemolkenworden,dusdanmoet jedaardebedrijfsverzorgervoor latenkomen.Onzevakantie zoudubbelzo
duuruitkomenalsdievandegewoneman.Datkangewoonniet,
maarwe gaanaltijdweleenpaarkeerperjaarmetdekindereneendagjenaardespeeltuinofzo.Danhebben zetenminsteiets".
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Metnamevoorboerinnenopveehouderijbedrijvenblijkthet
ergmoeilijk tezijnomopvakantie tegaan.
-

Conclusie

Boerinnenbeschikkenoverweinigvrije tijd,diebovendien
ergversnipperd overdedag is.Zebestedendievrije tijdvooral
aanhobby's inenrondhuis.Handwerkenenbreien zijnhierbij
ergpopulair.Alsbelangrijkstevrijetijdsactiviteit buitenshuis
wordtvooralhetbijwonenvanvergaderingenenbijeenkomstengenoemd.Hierbijzijndevergaderingenvandeplattelandsvrouwenorganisatiesvanbelang.Dehelftvandevrouwen isnamelijklid
vanzo'nplattelandsvrouwenorganisatie.
Ookdevaakmededoordezeorganisaties georganiseerdecursussenopagrarischgebied zijnpopulair.Bijnaeenkwartvande
bijonsonderzoekbetrokkenvrouwenvolgde éénofmeer cursussen
endanvooraldeEVAV-cursus.
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6. Tijdsbesteding aan en aandeel in de bedrijfsarbeid

6.1 Inleiding
Deboerinverdeelt inderegelhaararbeidstijd tussenbedrijfenhuishouden.Bijdebeslissing overdeverdelingvanhaar
arbeidgeeftzijveelalprioriteitaanhetbedrijf enverrichtzij
dehuishoudelijkearbeid inderesterende tijd.Indrukkeperioden
ophetbedrijf zaldeboerindusdenadruk (moeten)leggenophet
bedrijfswerk;inrustigeperiodenheeft zedaarentegenwatmeer
tijdvoorhethuishoudelijkwerk.Dearbeidstijdvandeboerinzal
inhetenebedrijfstype,vanwegeverschillen inarbeidspieken,
meer seizoensgebonden zijndaninhetandere.Paragraaf 6.2.1
heeftdearbeidstijd inhetbedrijf totonderwerp.Alvorensaandacht tebestedenaandegemiddelde arbeidstijd doorhetjaar
heen, zaleerstworden ingegaanopdeseizoensverschillen inarbeidstijd.Nadearbeidstijd inhetbedrijf zullenwe inparagraaf
6.2.2 dearbeidstijdvoorhetbedrijf endevariatiedaarinnader
bekijken.
Omdearbeidssituatievandevrouw tekunnenbeoordelen,is
nietalleendearbeidstijd ophetbedrijfvanbelang,maarook
haaraandeel inde totalehoeveelheid arbeidophetbedrijf.Dit
komt inde tweedehoofdparagraaf (6.3)aandeorde.

6.2 Tijdsbesteding aan de arbeid op het bedrijf
Zoalsreedseerdernaarvorengekomenis,hebbenweeenonderscheid gemaakt tussentakenvandeboerin inhetbedrijf envoor
hetbedrijf.Ookmetbetrekking totdearbeidstijdhebbenwedit
onderscheid gemaakt.Gemiddeldkomtdebijonsonderzoekbetrokken
boerinaan22,3uurarbeidperweekophetbedrijf.Hiervanwordt
18,8uuraandearbeid inhetbedrijfbesteed en3,5 uuraande
arbeidvoorhetbedrijf.Eerstgaanwe inopdeureninhetbedrijf,daarnaopdeurenvoorhetbedrijf.
6.2.1 Arbeidstijd inhetbedrijf
Deboerinheeftoverhetalgemeen eenomvangrijk takenpakket
inhetagrarischbedrijf.Inparagraaf 5.3.1 hebbenweuitgebreid
Stilgestaanbijdeinhoudvandewerkzaamhedenvandeboerinin
hetbedrijf.Nustaatdevraag centraalhoeveel tijddezewerkzaamhedenhaarkosten.
Vooralleduidelijkheid zijopgemerktdatde gegevensdienu
volgenbetrekkinghebbenopallegeënquêteerdeboerinnen,dusook
opde 12%die-zoalsinparagraaf 5.3.1 naarvoren isgekomenniet (=0uur)inhetbedrijfwerkt.Anders gezegd,nietde inhet
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bedrijfwerkendeboerinstaat centraalmaardealdanniet inhet
bedrijfwerkendeboerin.Opdezewijzekrijgtmennamelijkeen
beeldvandearbeidstijdvande "gemiddelde"boerin inhetagrarischgezinsbedrijf.
6.2.1.1Verschillen tussendeseizoenen
Dezomermaandenstaaninmenigagrarisch gezin teboekals
eenzeerdrukkeperiode.Elkehelpendehand isdanwelkomennatuurlijkookdievandevrouw.Velevrouwen gevendanookte
kennenindezomermaandenextrahard inhetbedrijf temoeten
werkenenhetdagelijkshuishoudelijkwerkdanzogeringmogelijk
tehouden.
"Indedrukke tijdneem ikhetniet zonauwhiervoor,ik
kookdanlekkergemakkelijk,slahetramenwassenmaareens
overenpoetsmetdeFranseslag.Zemoetenhetdanmaarniet
zonauwnemen,ikzegaltijdmaar:ikhebmaar tweehanden".
Maarvoorvelenishetnietalleenextradrukmethetbedrijf
maarookmetdemoestuin.Alvorens deeigengroentenenfruitin
dediepvriesc.q.weckfleskunnen,moeten zewordengeoogst,
schoongemaaktengeblancheerd.
"Diedrukteophetbedrijf datgaatnogwel,maar danmoet
je 'savondsooknogeensdemoestuin inenstajetotinde
kleineuurtjesallesnogsneldediepvries intewerken.Een
avondjerustig zitten isernietbijensomsdenk ikdan:
vanmijmogenzediehele tuinomploegen,danbenikermooi
vanaf".
Gemiddeldwerktdeinonsonderzoekbetrokkenboeringedurendedezomer 19,6uurperweek inhetbedrijf.Dewinter ismet
17,3uurperweekde"rustigste"periode.Menigeboerin zegtvooralindewinter toetekomenaaneenhandwerkje,eenboek ofgewoondekranteens goed lezen.Ditgeldtmetnamevoordeboerin
dieindeandereseizoenenwerkophetlandverricht.
Nukentnatuurlijknietelkbedrijf seizoensgebondenarbeidspiekenenookverschilt dehoogtevandiepieken.Opeenmestvarkenbedrijf zonder cultuurgrond hoeftbijvoorbeeld indezomer
geenander ofmeerwerkverricht tewordendanindewinter;op
eenmelkveehouderijbedrijf moetendekoeienelkedag gemolken
wordenetc.Deakkerbouwentuinbouwkennendaarentegenwelveel
seizoensgebondenwerkzaamheden.Dearbeidsurenvandevrouwin
hetbedrijfblijkenhierdanook tevariëren indevierjaargetijden (bijlage6.1).
Indeglastuinbouwbegintdedrukke tijdvoor devrouwduidelijkalinhetvoorjaar.Hetfeitdalvele tuindersvrouwenbetrokkenzijnbijhetopbinden,trillen,dievenendergelijke,met
anderewoordenbijhetmetdehandverzorgenvandegewassen,is
hierwaarschijnlijkvooraldeoorzaakvan.
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Deakkerbouwvrouwenwerkendaarentegenlangerdoor:inhetnajaarmoeternamelijkondermeerworden gesorteerd enzoalswein
hetvorigehoofdstuk zagen,isditeenbelangrijke activiteitvan
deakkerbouwvrouwen.
Voordevrouwvaneenveehouder gaandevastewerkzaamheden
echtergewoonhethelejaardoor.Haar inzetvarieert danook
nauwelijks inelkdervierjaargetijden.
6.2.1.2Verschillendoorhetjaarheen
Deboerinopdebijonsonderzoekbetrokkenagrarischegezinsbedrijvenwerkt gemiddeld 18,8uurperweek inhetbedrijf.
Nukannatuurlijknietwordenbetoogd datalleboerinnenop
deagrarischegezinsbedrijven 18,8uurperweekofwel 900à 1000
uurperjaarinhetbedrijfwerkzaam zijn.Zoalswehierboven
reeds zagen,varieerthetaantalurenallereerstperseizoen.'Maar
ookwanneermenhetgemiddeldeaantalurenperweekdoorhetjaar
heenneemt,zittenergroteverschillen tussendeboerinnen:zo
zijnerdieniet inhetbedrijfwerken,maar erzijnerookdie
meerdan60uurperweekmaken.
Eenbeïnvloedende factor,namelijkhetbedrijfstype,kwamal
naarvoren.Daarnaast zijnernogeenaantalanderebedrijfs-maar
ookgezins-enpersoonlijkekenmerkendiemogelijkerwijsinvloed
uitoefenenopdearbeidstijdvandevrouwinhetbedrijf.We zullentrachtenze,zogoedenzokwaadalshet gaat,groepsgewijs te
behandelen.
Debedrijfsfactoren
Achtereenvolgens zullendevolgende factorenaandeorde
komen:bedrijfstype,bedrijfsomvang,aantalanderearbeidskrachten,
opvolgingssituatie eninkomen.
Eenbelangrijkebedrijfsfactordiedearbeidstijd vande
vrouwbeïnvloedt,ishetbedrijfstype.Demelkveehouderij geldt
algemeenalsdesectorwaardevrouwhetmeest,deakkerbouwals
desectorwaar zehetminst inhetbedrijfwerkt.Dit laatste
wordtbevestigd doordeonderzoeksresultaten,heteersteechter
(niet)meer.Indeglastuinbouwmaakt debijonsonderzoekbetrokkenvrouwnogmeerurendanindemelkveehouderij.Uitdejaarlijkselandbouwtellingenbleekreedsdathetaantalmeewerkende
echtgenotes indeglastuinbouwde laatstetienjaar sterkwas toegenomen (Landbouw-EconomischBericht 1980,p.40enidem1983,
p.44).Hetwasechternietbekend,datzeookveleurenwaren
gaanwerken.Dalingvanderentabiliteit indeglastuinbouw lijkt
hiervandebelangrijkste oorzaak.Degestegengasprijzenworden
doorderespondentenmeerderemalenalsdegroteboosdoenervan
delaatstejarennaarvorengebracht.
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"Alszemijvroeger gezegd zoudenhebbendat iknogeenshard
zoumoetenploeteren inde tuin,had ikzeharduitgelachen.
Maarhet iswel gebeurd!Jebegint eenbeetje tehelpenen
vanlieverleewordthet steedsmeer.Nuspaar ikzelfseen
volledigearbeideruit.Endatmoetookwel.Hebjealgezien
hoeveel tuinenerhierindebuurt tekoop staan? Tegendie
gasrekeningen isnietaantewerken,ookalwerk jeallebei
dagennacht".
Omdatsnijbloemenenpotplantenmeer opbrachtendan groenten
enfruit,zijnveelglastuinbouwbedrijven indejarenzeventig
overgestaptopsierteeltprodukten.Ditkanmedeeenoorzaak zijn
voordetoegenomenarbeidsinzetvandevrouw.Desierteeltkent
meerarbeidspiekendandegroente-enfruitteelt.Bovendien ishet
aldusdevrouwen:"lichterwerkwaar desnelle,fijnevrouwenhand
geschiktvooris".
Ditalleswilniet zeggendatdeboerin indemelkveehouderij
niethardwerkt.Zemagdannaarde tweedeplaats "verdrongen"
zijn,tochiszegemiddeld 21,7uurperweek inhetbedrijf inde
weer.Deverzorgingvanhetkleinvee (metnamedekalveren)-een
traditionelevrouwentaak inhetverlengdevanhaarmoederrol -is
nog steedshaardomein.
Opmerkelijk isoverigens datdezeredenering nietopgaatvoor
eenanderbedrijfstypedat zichgespecialiseerdheeft inkleinvee,
namelijk deintensieveveehouderij.Hetverzorgenenvoerenvan
varkens,pluimveeofmestkalveren isookmannenwerkwanneer een
bedrijf zichindezedierengespecialiseerdheeft.
Eenouderevrouwopeengespecialiseerdmestvarkenbedrijf
zegthierhetvolgendeover:
Eersthaddenwevanalleseenpaar:koeien,varkens,kippen,
suikerbieten,aardappelen enzelfseenappelboomgaard.Nuhebbenwealleenmaarmestvarkensenwatmais.Vroegerwashet
voerenvandebeestenmijnterreinenderestdeedmijnman.
Maarnouvoerthijdevarkens,want aldatanderewerkheeft
hijnietmeerdushijkanhetgemakkelijk zelfdoen.Ikhelp
alleenmaarbijhethokkenschoonmaken als zeafgeleverd
zijn".
Hetfeitdathetbelangvaneentaakverandert,nl.van
"neventaak"tot"hoofdtaak"wordt,speeltongetwijfeld ookeenrol
bijhet"mannenwerk"wordenvaneentaak.
Dataardenplaatsvanhetwerkvan invloed zijn,blijktuit
derelatief geringearbeidsbijdragevandevrouw indeakkerbouw.
Dezesectorkentveelmachinaalwerkendus traditioneelmannenwerk.Bovendien speelthetgrootstedeelvandearbeid zichophet
landaf.Ditisvoordevrouwzeermoeilijk tecombinerenmethaar
rolvanhuisvrouwenmoeder.Inwerkzaamheden die zichwel inde
bedrijfsgebouwenafspelen zoals sorterenvanaardappelenendergelijkeis,zoalswe zagen,haar inzetechter groot.Naast dehoge
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mechanisatiegraadenhetvelewerkophet land,oefentwellicht
ookdeopvattingdateenvrouwnietopeen landbouwmachinehoort
tezitten,invloeduit.
Eentweedebedrijfskenmerkdatverschillen inarbeidsuren
vandevrouwkanverklaren,isdeomvangvanhetbedrijf.Menzou
verwachtendatvrouwenopeenmiddelgrootbedrijfhetmeest inhet
bedrijfwerken.Opeenkleinerbedrijf zaldemanhetwerkveelal
alleenafkunneneneengroterbedrijf zalandere arbeidskrachten
en/ofeenhoogmechanisatieniveauhebben.Integenstelling tot
dezeverwachtingblijktdebedrijfsomvangopzichzelf geeninvloed
tehebbenopdearbeidsurenvandevrouw.Ditwildus zeggendat
erblijkbaaropeenconstante inbrengvandevrouw gerekendwordt,
onafhankelijkvandeomvangvanhetbedrijf.
Tabel6.1 Gemiddeldearbeidstijdvandevrouw inenvoorhetbedrijfnaareenaantalbedrijfskenmerken
Arbe idsuren perweek

in
Bedrijfstype:
melkveehouderij
intensieveveehouderij
akkerbouw
glastuinbouw
overigetuinbouw
gemengdhedrijf

voor

(N)

totaal

24,4
17,5
18,7

2,8
2,8
5,1
2,7
4,2
3,2

24,5
17,1
10,6
27,1
21,7
21,9

(218)
( 54)
( 43)
( 41)
( 38)
( 52)

Bedrijfsomvang:
tot 150sbe
150-230sbe
230sbeenmeer

18,5
18,9
18,9

3,1
3,0
3,8

21,6
21,9
22,7

(143)
(156)
(147)

Regelmatige arbeidskrachten:
manalleen
manen1ander
manen2ofmeer anderen

21,6
17,4
15,2

3,0
3,4
3,8

24,6
20,8
19,0

(191)
(169)
( 86)

ja

19,1
20,6
11,1

2,6
3,2
3,3

21,7
23,8
14,4

( 58)
( 51)
( 96)

Bruto inkomen:
tot
ƒ20.000
ƒ20.000-ƒ40.000
f40.000enmeer
onbekend

24,2
21,1
15,0
17,4

3,0
4,1
4,5
2,9

27,2
25,2
19,5
20,3

( 54)
( 98)
( 85)
(209)

21,7
14,3

5,5

Opvolgervoorhetbedrijf1):

nee
nogonzeker

1)

Alleenaanrespondentenvan45jaarenoudervoorgelegd.
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Deinbrengvandeboerin iswel afhankelijkvandeinbreng
vanhaarmanenvandeeventuele andere regelmatige 1)arbeidskrachten.Tussenhetaantalarbeidsurenvananderen(exclusief haar
man)endatvandeboerinbestaat eenzwaknegatiefverband2 ) .
Werkenertweeofmeer anderearbeidskrachten inhetbedrijfdan
bedraagtdearbeidstijdvandevrouwgemiddeld 15,2uurperweek;
werkterechter éénanderdankomtzegemiddeld 2,2uurhogeruit.
Dedeelnamevandevrouw ishethoogstwanneer ergeenanderen
werkenenzijenhaarmandusdeenige arbeidskrachten zijn.De
boerinwerktdanweer4,2 uurperweekmeer danwanneer erwel één
anderwerkt.Het zogenaamde "eenmansbedrijf"blijktmetandere
woorden terekenenopeengemiddeldearbeidsinbrengvan21,6uur
perweekvandevrouw.Hetmogedaneen"eenmansbedrijf"genoemd
worden,maarhet iswel een"anderhalf-mensbedrijf".
Constateerdenweeenzwaknegatiefverband tussendearbeidsurenvanandere arbeidskrachten endievandevrouw,tussendie
vandemanenvandevrouwblijkt echter eenmatigpositiefverband tebestaan.Wanneer deman langerwerkt inhetbedrijf,werkt
devrouwooklanger.Eenopheteerste gezichtwonderlijkeconstateringdieechterverklaarbaarwordtwanneerwekijkennaarde
redenendiedeboerinnengevenominhetbedrijf tewerken.Zoals
we inhoofdstuk5zagen,brengt eengroot aantalvrouwennamelijk
alsbelangrijkste redennaarvorendat zehetwerkvanhunmanwillenyerlichtenofdathunmanhetnietalleenafkan.Datvrouwen
zichbovendien schuldigvoelenwanneer zehunmannietassisteren,
bleekherhaaldelijk. Een-reeds eerder gegeven-voorbeeld:
"Ikkantochniethier ineenluiestoel gaanzittenenhem
alleenlatenploeteren.Nee,datkantochniet".
Ofmetdenadrukopsamen:
"Als jemetz'ntweeënevensnel alles aankantmaakt,danis
het tenminsteeenkeer gebeurd".
Eenvolgende factordieverschillen inparticipatie aande
bedrijfsarbeidkanverklaren,isdeopvolgingssituatie ophetbedrijf 3). Wanneerdeopvolgingverzekerd is,blijkt devrouwhaar
arbeid inhetbedrijf terug tebrengen tot 11,1uur.Ditisbijna
dehelft lagerdanheturentalvandevrouwvan45jaarenouder
opeenbedrijfwaarhetnogonzeker isofereenopvolger zalzijn,
ofwaar erzekergeenzal zijn.Wanneerereenopvolger is,bevindthetbedrijf zichwellicht ineenlangerofkorter durende
1) Alleendearbeidskrachten dieregelmatig ophetbedrijfwerken,zijnindeanalysebetrokken.
2) Overigens kanheturentalvandeandere arbeidskrachten
slechtsvoor25%uitdebedrijfsomvangverklaardworden.
3) Alleenaanvrouwenvan45jaarenouder isgevraagd ofereen
opvolg(st)ervoorhetbedrijf is.Bijdejongeren isdeze
kwestiemeestalnogniet aandeorde.
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overgangsperiode -eenvoorbereiding opdewisselingvande
wacht-waarindeoudereenjongeregeneratie inhetbedrijfwerken,terwijlereigenlijknietgenoegwerkvoorbeide generaties
is.De toekomstige opvolgerneemtdanblijkbaar eengrootdeel
vandearbeidvanzijnmoederover.Hetoordeelhierover zalvan
boerintotboerinverschillen:sommigen zullenopgelucht zijnhet
eindelijkeens rustiger aantekunnendoen,anderenzullenzich
aandekantgezetvoelen.Opmerkelijk isoverigens datheturental
vandeman"ongevoelig" isvoordeopvolgingssituatie ophetbedrijf:zijnarbeidstijd gaatnietomlaagwanneer deopvolgeraantreedt.
Als laatstebeïnvloedendebedrijfsfactormoethetinkomen
wordengenoemd.Eenaantalvrouwengeeftaandatfinanciëlenoodzaakhethoofdmotief isom inhetbedrijf tewerken.Maar ook
wanneerbijvoorbeeld alsredenopgegevenwordtdathunmanhet
werkniet alleenafkan,ishet financiëlemotiefhetachterliggendeindirectemotief ominhetbedrijf tewerken.
Teverwachtenvaltdusdatdevrouwmeer tijd aanhetbedrijf
zalbestedennaarmatehet inkomenongunstiger is.Ditwordtinderdaadbevestigd doordeonderzoekresultaten (tabel 6.1).Ditbetekentbovendiendatnaarmatedevrouwmeerureninhetbedrijf
werkthaar,weliswaarnietuitbetaalde,uurloon lagerkomtte
liggen.
De gezinsfactoren
Naastdeinhetvoorgaandebehandeldebedrijfskenmerken,zal
ookdegezinssituatiemedebepalend zijnvoor dearbeidstijd van
deyrouwinhetbedrijf.Demogelijke invloedvande aanwezigheid
yan (kleine)kinderen,eenhulp indehuishouding enhetuitoefenenvaneennevenberoep doordeechtgenoot zullen achtereenvolgens
derevuepasseren.
Eeneerstegezinsfactor dieinvloedkanuitoefenenopdedeelnameyandevrouwaanhetbedrijfswerk,isdeaanwezigheid van
kinderen.Menmagverwachtendateenboerinmetkinderenmeertijd
aandehuishoudingkwijt isdaneenboerin zonderkinderen.Debij
onsonderzoekbetrokkenboerinmetkinderenblijkt inderdaadminderureninhetbedrijf tewerkendanhaar collega zonderkinderen,
yerder speeltnatuurlijk ookdeleeftijdvandekindereneenrol.
Eenvrouwdiekleinekinderenheeft,kanzemoeilijk alleenlaten.
Tochblijktdeboerinmetkinderenvan4jaarofjonger gemiddeld
nog15,5uurperweek inhetbedrijf tewerken (tabel6.2).
Overigens zijopgemerkt datvrouwenvanwiehetjongstekind
opde lagereschool zit,hetgrootsteaantaluren inhetbedrijf
werken:dekinderen zijnveelalnog tejongomtehelpen,dehelpende (schoon)yader stopt erook langzamerhand meeendekinderen
kunnenzichzonderalteveel gevaar eentijdje alleen inhuisvermaken.
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Tabel6.2 Gemiddeldearbeidstijdvandeboerin inenvoorhetbedrijfnaareenaantal gezinskenmerken
Arbeidsurenperweek
in

voor

(N)

totaal

Kinderen:
ja
nee

18,5
23,0

3,2
4,2

21,7
27,2

(419)
( 27)

Kinderenvan4jaarof
jongeraanwezig:
ja
nee

15,5
19,4

3,3
3,3

18,8
22,7

( 77)
(369)

Hulpindehuishouding:
ja
nee

19,5
18,5

3,3
3,3

22,8
21,8

(102)
(344)

Mannevenberoep:
ja
nee

13,5
19,4

3,9
3,2

17,4
22,6

( 46)
(400)

Nochhetaantalkinderen,nochdegroottevanhethuishouden
blijkt invloeduitteoefenenopdearbeidsurenvandevrouwin
hetbedrijf.Methetaantalkinderen stijgtookdetijddienodig
isvoorhunverzorging (Aldershoff e.a. 1983,p.60).Tochwordt
debedrijfsarbeidvandevrouwniet gereduceerdwanneerhetkindertalstijgt.Ditbetekent duseentoenemende arbeidsbelasting voor
deboerin.
Eenvolgende gezinsfactor dieeenrol zoukunnenspelen,is
deaanwezigheid vaneenhulp indehuishouding.Boerinnenmet een
huishoudelijkehulpbestedenechter gemiddeld maar éénuurper
weekmeeraanhetbedrijfswerkdanboerinnen zonderhulp.Tussen
hetaantalurenhulpendearbeidstijdvandeboerin inhetbedrijfbestaat overigenswel eenduidelijke samenhang.Naarmate
eenboerinovermeerurenhuishoudelijkehulpbeschikt,maaktze
meerureninhetbedrijf.
Hetaldannieteenhandjehelpenvandemanbijhethuishoudelijkwerkblijkt geeninvloed uit teoefenenopdearbeidstijdvandeboerin inhetbedrijf.
Vanbetekenis isookofdemaneenbetaaldebaanerbijheeft.
Devrouwvanwiedemaneenbetaaldebaanheeft,werkt gemiddeld
6 uurperweekminder inhetbedrijf dandevrouwvanwiedeman
enkelophetbedrijfwerkt.Dezebedrijven zijnwaarschijnlijk zo
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ingerichtdatzenietalleenminder arbeidstijdvandemanvergen,
maarookdehulpvandevrouwminderhardnodighebben.
-

Depersoonlijke factoren

Alsëénnalaatsteaandachtvoormogelijkeverklarende factorendiedevrouwzelfbetreffen.Debelangrijkste persoonlijke
factor isdeleeftijdvandevrouw.Dezehangt zeernauwsamenmet
defaseindegezinscyclus enhet zal,gezienhetvoorgaande,geen
verbazingwekkendatdevrouwen tussende35en50jaarhetmeest
inhetbedrijfwerken.Dejongeren zittenveelal indekleinekinderenofhebbeneenbetaaldebaanbuitenshuis.Deouderenkunnen,
ofmoetenomgezondheidsredenen,veelal eendeelvanhunbedrijfswerkaananderenendanmetnameaandeopvolger overdragen
(tabel6.3).

Tabel6.3 Gemiddeldearbeidstijdvandeboerininenvoorhetbedrijfnaar eenaantal persoonskenmerken
Arbeidsurenperweek
in

voor

(N)

totaal

Baanbuitenshuis:
ja
nee

11,3
19,1

2,7
3,3

14,0
22,4

( 23)
(423)

Leeftijd:
tot 35jaar
35-50jaar
50jaarenouder

16,9
22,7
13,2

3,3
3,5
2,9

20,2
26,2
16,1

( 82)
(229)
(135)

Agrarischekomaf:
ja
nee

19,3
17,1

3,2
3,6

22,5
20,7

(330)
(116)

Opleidingsniveau:
laag
midden
hoog

17,0
21,0
13,3

3,0
3,2
4,0

20,0
24,2
17,3

(125)
(255)
( 66)

Zouhetnuinderdaad zozijndatdevrouwendie zelfvanagrarischekomaf zijn,"betere"boerinnen zijninde zindat zemeer
ureninhetbedrijfwerken,zoalswel eensbeweerd wordt?Doorons
onderzoekwordtditnietbevestigd.Devrouwendievan agrarische
komaf zijn,blijkennietduidelijkméér inhetbedrijf tewerken.
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Nietverwonderlijk ishetdatvrouwenmet eenhogeropleidingsniveauminder inhetbedrijfwerken.Zijhebbenmeermogelijkhedenombuitenshuis tewerken,zijnwaarschijnlijk actieverin
hetverenigingslevenenzijnverhoudingsgewijsvaakmeteenakkerbouwergehuwd.Bovendienbestaatereenrelatie tussenopleidingsniveauenleeftijd.Ditbetekent datdehogeropgeleidevrouwen
ophetmomentvanonderzoek relatiefvaaknog indekleinekinderenzitten.
Eenlaatstepersoonlijke factor dieverschillen inarbeidsduurinzichtelijkkanmaken,ishetaldanniethebbenvaneen
baanbuitenshuis.Zagenwereedsdathetpercentagevrouwendat
meteenbaanooknog inhetbedrijfwerkt,niet afwijktvandat
vandiegenenzonderbaan,devraag isdannogwel:werken zeook
evenlang?Ditblijktniethet geval tezijn.Zewerkengemiddeld
8uurperweekminder inhetbedrijf dandevrouwen zonderbaan.
Gezienhundrievoudig takenpakket isditookzeerlogisch.
-

Defactorregio

Totslotaandachtvoor eventuele regionaleverschillenin
arbeidsinzetvandevrouw.Zoals inhoofdstuk 2naarvorenkwam,
zijnerhistorischgeworteldeverschillen inderolvandevrouw
ophetbedrijf indeverschillende delenvanhet land.Inhet
oostenenzuidenwerkte devrouwaltijd alintensiefmee inhet
bedrijf.Inhetwestenennoordenwerkte eenvrouwechter slechts
bijuitzondering inhetbedrijf (Saai, 1958).Ooknunogblijken
dezeregionaleverschillen tebestaan.Weliswaarwordenerookin
hetwestenennoordendoordevrouwaardigwatuurtjes inhetbedrijf gewerkt,maar inhetoostenenzuiden ligtheturentalbeduidendhoger.Inhetwestenwerkt deboerin gemiddeld 14,0uuren
inhetnoorden 17,1uurperweek inhetbedrijf,terwijl zeinhet
oostenenzuidenrespectievelijk 22,3en20,7uurperweek inhet
bedrijfmeedraait.Het isduidelijk datdezevariatievooreen
deeltevensisterugtevoerenopdeuiteenlopendebedrijfstypen
diemenindeverschillende strekenontmoet.Nuzoumenbinnen
elkbedrijfstypekunnenbekijkenofderegionale verscheidenheid
ookdannogdoorwerkt.Demoeilijkheid isechterdatalleenhet
bedrijfstypemelkveehouderij overhet gehele land involdoende
matevertegenwoordigd isommogelijke regionaleverschillen aan
tewijzen.Intensieveveehouderijbijvoorbeeld komtbijnaalleen
yoor inhetoostenenzuiden,glastuinbouwvooral inhetwesten
enopbeperktere schaal inhet zuidenetc.Inbijlage6.2 hebben
we zovermogelijk deverschillenper typetussende landsdelen
weergegeven.Eendeelvandegeconstateerde variatieblijkt inderdaadwelverklaard tekunnenwordendoorbedrijfstype,maarhistorischbepaaldeverschillen lijkennogsteeds door tewerken.
Vooral inhetwestendes lands,metuitzonderingvandeglastuinbouw,wordtrelatiefweinig arbeid doordevrouw inhetbedrijf
verricht.
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Conclusie
Gemiddeldwerktdeinonsonderzoekbetrokkenboerin 18,8uur
perweekinhetbedrijf.Deomvangvanhaar arbeid lijktvooral
bepaald tewordendoordebehoeftevanhetbedrijf.Werktdeman
veleuren,zijnergeenanderearbeidskrachten,iser (nog)geen
opvolgerenkenthetbedrijfveelhandwerk danmaaktdevrouwveel
uren.Hetfeitdatvrouweninde leeftijdsgroep 35-50jaarenin
nauwesamenhanghiermee,vrouwenmetkinderen indelagere-schoolleeftij,dhetgrootsteaantalureninhetbedrijfwerken,isook
deelsuitdesituatieophet agrarischebedrijf teverklaren.De
kinderenzijnnog tejongomtehelpen,eenhelpende schoonvader
isvaakverdwenen,dusdehulpvandevrouwisextrahardnodig.
Eenzekereregionaleverscheidenheid inarbeidstijdvande
vrouwinhetbedrijf iserooknunog teconstateren.Dochdedoor
Saalindevijftiger jarengesignaleerde groteverschillen lijken
verdwenentezijn.
6.2.2 Arbeidstijdvoorhetbedrijf
Zoals gezegd,werkt 12%vandevrouwenniet inhetbedrijf.
Arbeidvoorhetbedrijfverrichtenechterallen.Sommigennemen
hierbijvelewerkzaamheden ophunschouders,anderenbeperkenzich
tothetwassenenverstellenvandeoveralls eneenseentelefoontjevoorhetbedrijfplegen.Evenalsbijdearbeid inhetbedrijf
liggenookbijdearbeidvoorhetbedrijfminimum enmaximumver
uiteen:hetminimumbedraagt eenhalfuur,hetmaximumvijfentwintiguurperweek.Gemiddeldbesteedtde inonsonderzoek betrokken
boerin3,5 uurperweekaandearbeidvoorhetbedrijf.
Deverschillen tussendeboerinnen zijnechterveelminder
grootdanbijdearbeid inhetbedrijf:demeestenwerken 3uur
ofminder enslechtseenenkelingbesteedtmeer dan4uuraandeze
activiteiten.
Wezullenbijdepogingdevariatie inarbeidsduurvoorhet
bedrijf teverklaren,niet zouitgebreid stil staanalswebijde
arbeid inhetbedrijf gedaanhebben.Dearbeidsbelasting diede
werkzaamhedenvoorhetbedrijfmet zichmeebrengen,isnamelijk
meestalgering invergelijkingmetdieinhetbedrijf.
Bezienwedegemiddelde arbeidsduurvoorhetbedrijf inde
onderscheidenbedrijfstypendanblijktdevrouwophetakkerbouwbedrijfhierdemeeste tijd intestoppen.Zijbesteedthieraan
zelfsbijnanet zoveel tijd alsaanhaar arbeid inhetbedrijf
(respectievelijk 5,1 en5,5 uurperweek).Eenverklaringvormt
wellicht datjuist indeakkerbouw dezewerkzaamhedenvoorhet
bedrijf perdefinitieopdevrouwneerkomenomdatdemanmeestal
ophet land isennietbijhuis zoalsbijvoorbeeld indemelkveehouderij.Bovendienkandevrouwvaneenakkerbouwer dezewerkzaamhedengemakkelijkervoorhaarrekeningnemen,juistomdatze
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relatiefweinig inhetbedrijfwerkt.Vaneensamenhang tussen
arbeidsurenvandevrouwvooreninhetbedrijf lijkt echterover
hetalgemeengeensprake tezijn.Ookopdeniet-glastuinbouwbedrijvenisdegemiddeldearbeidsduurvoorhetbedrijf relatief
hoog.Deverklaringmoetwellicht gezochtworden inhetfeitdat
opdezebedrijvendevrouwmeer tijdkwijt ismethet aanhuis
verkopenvaneigengroentenenfruit (tabel6.1).
Wasersprakevaneenduidelijkerelatie tussendearbeidsurenvandevrouwinhetbedrijf endievandeman,bijhetwerk
voorhetbedrijf isdatnietgeval.Dearbeidstijd vananderearbeidskrachten lijktwelvanenigeinvloed tezijn:wanneerdeze
toeneemt,stijgtdearbeidstijdvandevrouwvoorhetbedrijfook
enigszins.Deverklaringhiervoormoetwellicht gezochtwordenin
hetfeitdateenaantalwerkzaamheden zoalsbijvoorbeeld hetwassenenverstellenvanbedrijfskledingendebedrijfsadministratie,
inomvang toenemenendusmeer tijdkosten,wanneer ermeermensen
werken.Ookhettoenemenvandearbeidstijd voorhetbedrijfmet
deomvangvanhetbedrijfvalthierdoorwellicht teverklaren
(tabel6.1).
Leeftijd,opleidingsniveau,hetaldanniethebbenvaneen
baanbuitenshuis enanderepersoonlijke engezinskenmerkenlijken
ookvanenigeinvloedopdearbeidstijd voorhetbedrijf (tabel
6.2 en6.3).Vrouwen zonderkinderen,zonderbaanbuitenshuis,in
deleeftijdsklasse35-50jaarbestedennietalleenmeer tijd in
hetbedrijf,maarookvoorhetbedrijf.Werktdevrouwwierman
eenbaanbuitenshuis erbijheeft,minderureninhetbedrijfdan
wanneerhijdatnietheeft,aandewerkzaamhedenvoorhetbedrijf
besteedt zeechteroverhetalgemeenmeer tijd.Voor eendeel
zullendezedanookmoetengeschiedenopmomentendathaarman
weg isenzijdusdeaangewezenpersoondaarvooris.
-

Conclusie

Aandewerkzaamhedenvoorhetbedrijfbesteedtdeboeringemiddeld 3,5uurperweek.Er lijktgeensamenhang tebestaan
tussenhaarurentalvoor enhaarurental inhetbedrijf.
Deinhetonderzoekbetrokkenbedrijfs-,gezins-enpersoonlijkekenmerken lijkenweinig totgeeninvloed uit teoefenenop
deinzetvandeboerinvoorhetbedrijf.
Debijonsonderzoekbetrokkenboerinbesteedthet leeuwendeelvanhaararbeidstijd ophetbedrijf aanwerkzaamheden inhet
bedrijf.Gemiddeldbesteedt zehiernamelijk 84%vanhaararbeidstijdophetbedrijf aan.Deresterende 16%vanhaar arbeidstijd
gaatopaanwerkzaamhedenvoorhetbedrijf.
Allesbijelkaarheeft zeeenpart-timebaanvan 22,3uurper
week ophetagrarischbedrijf.
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6.3 Aandeel in de arbeid op het bedrijf
Dearbeidsurenvandevrouwinenvoorhetagrarischbedrijf,
zeggennognietsoverhaar aandeel inde totaalgeleverdebedrijfsarbeid.Naastdeboerinzijnernoghaarmaneneventuele anderen
dieophetbedrijfwerken.Omhetaandeelvandevrouw tekunnen
vaststellen,hebbenwedearbeidsurenvanallepersonen 1)dieop
hetbedrijfwerkenalsuitgangspunt genomenenop 100%gesteld.
Doordearbeidstijdvandevrouw tedelendoorde totalearbeidstijdkanhetaandeelvandevrouwwordenbepaald2 ) .
Gemetenoveralleinonsonderzoekbetrokkenbedrijvenneemt
devrouwongeveer 20%vandetotalehoeveelheid arbeid ophetbedrijfvoorhaarrekening.Haarmanneemt56%voor zijnrekeningen
deresterende 24%verrichtenandereonbetaaldeofbetaaldearbeidskrachten,aldannietuitheteigengezin.
Beïnvloedende factoren
Opmerkelijk isdat,metuitzonderingvandeakkerbouw,het
aandeelvandevrouwinelkderbedrijfstypenslechts geringeafwijkingenvanditgemiddeldevertoont (fig6.1).Haarurentalmoge
dangroteverschillen tussendebedrijfstypenlatenzien,haar
aandeel isvrijconstant.
Tussendeomvangvanhetbedrijf enhaar arbeidsaandeelbestaatwelenigesamenhang.Naarmatehetbedrijf groter is,neemt
haar aandeelenigszins af.Hetzelfde geldtoverigensvoorhaarman.
Beiden"leverenin"tengunstevananderearbeidskrachten.Deverschillentussendedrieonderscheidenomvangsklassenzijnwatbetreftdeboerinechterklein:haaraandeel loopt terugvan21%op
dekleinere tot 18%opdegroterebedrijven.Haar echtgenoot
levertrelatief ietsmeer in:hijgaatvan67%naar55%.
Hetaandeelvandevrouwisoverigenshethoogst (29%)opde
glastuinbouwbedrijvenmet eenomvangvan 150-230sbeenhet laagst
(9%)opdeakkerbouwbedrijvenvan 230sbeengroter (figuur 6.2;
zieblz.86).
Vanmeerbetekenisdanbedrijfsomvang en-type zijndeopvolgingssituatie enhetaantalarbeidskrachten (bijlage6.3).Wanneer
hetbedrijf eenz.g. "eenmansbedrijf"is,waarmeebedoeldwordt
datdeechtgenootdeenigeregelmatigewerkzamemannelijkearbeidskracht is,danneemtdeboerinheméénkwartvanhetwerkuithanden.Zijnertweeofmeeranderehulpenbeschikbaar,dan ishaar
aandeel totongeveeréénachtste teruggebracht.
1) Alleenpersonendieregelmatig ophetbedrijfwerken,zijn
indeanalysebetrokken.
2) Vooralleduidelijkheid zijopgemerktdat ookde onderstaande
gegevensbetrekkinghebbenopallegeïnterviewdevrouwenen
zoweldeureninalsvoorhetbedrijfbetreffen.Werkteen
vrouwb.v.nietinhetbedrijf en4uurvoor hetbedrijf dan
heeftzeduseenarbeidstijdvan0+4=4uurperweek.Werken
deanderen tezamenbijvoorbeeld 56uurdanishaar aandeel
4/60,d.w.z.6,7%vande totalehoeveelheid arbeid.
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Figuur 6.1 Aandeelvandeboerin,haarechtgenoot enanderen inde
totalearbeidstijd ophetbedrijf,perbedrijfstype
(inprocenten)
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|anderen

Isereenopvolgervoorhetbedrijf danneemt zowelhaarurentalalshaar aandeel sterkaf.Watinhetvoorafgaande reedsbleek
t.a.v.heturentalkomtnuookweer zeerduidelijknaarvoren:de
ouderevrouwengaanpasminder deelnemenaandebedrijfsarbeid
wanneerereenopvolger isdiehaarwerkuithandenkannemen.Is
ergeenopvolgerofisdatnogonzeker,danishet aandeelvande
oudereboerinniet lagerdandatvanhaar jongerecollega.
Heturentalvanhaarman lijktoverigensnietgereduceerd te
wordendoordeaanwezigheid vananderearbeidskrachtenofeenopvolgerenooknauwelijksmethetvorderenderjaren 1).Gemiddeld
blijfthijmeerdan60uurperweekophetbedrijfwerken.Zijn
aandeelinhet totaaldaaltechterwel,maarniet zosterkalsdat
vanzijnvrouw.Metanderewoorden:demanblijft zijnagrarische
beroeponderalleomstandighedenuitoefenen,devrouw iserwanneerhetbedrijfhaarnodigheeft.
Gezinskenmerkenalshetaantalkinderen,defaseindegezinscyclusenhetaldannietuitoefenenvaneennevenberoepdoorde
echtgenoot lijkengeenvanallenenige invloedvanbetekenisuit
teoefenenophetarbeidsaandeel vandeboerin.Heeft deboerin
naasthaarhuishoudelijke enbedrijfsarbeidooknogeenbaanbuitenshuisdanisnietalleenhaar arbeidstijd ophetbedrijfgeringer,maarookhaar arbeidsaandeel (bijlage6.3).
Conclusie
Concluderendkunnenwe zeggendatdevrouweenbelangrijke
betekenisheeftvoordearbeidsvoorziening ophetgezinsbedrijf.
Haar gemiddelde aandeelvanongeveer 20%indetotalearbeid geeft
duidelijk aandat zeeenonmisbare arbeidskracht ophet agrarisch
gezinsbedrijfis.

1)

Erwordtaanherinnerd datwedeonderzoekpopulatiebeperkt
hebbentotbedrijfshoofdenvanmaximaal 68jaaroud.
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7. Medezeggenschap: m e e p r a t e n of m e e b e s l i s s e n ?

7.1 Inleiding
Inhetvoorgaandezijninhoud enomvangvandearbeidvande
vrouwaandeordegeweest.Wehebbengeziendatde"doorsnee"boerineenpart-timebaanvan22,3uurperweek ophetagrarischbedrijfheeftendaarmeeongeveereenvijfdedeelvande totale
hoeveelheid bedrijfsarbeidvoorhaarrekeningneemt.Dezearbeidstijdbesteedt zevooralaanwerkzaamheden dieinhetverlengde
liggenvanhaarrollenalshuisvrouwenmoeder.
Indithoofdstuk staatnietdearbeidmaarde zeggenschap
overdiearbeid centraal.Metanderewoorden:deondernemerskant
vanhetagrarischbedrijf.
Ondernemen isindeagrarische sectorblijkbaar een typische
mannenzaak:demanwordt "ondernemer"genoemd,devrouw"meewerkendeechtgenote".Indeze laatstetermklinktdoordathetbedrijfswerkvandevrouwnietalsberoepwordt gezien,maaralseen
gevolgvandehuwelijksbandmeteenagrariër.Werkuitliefdedus.
Dathetondernemeninnaamvoorbehouden isaandemanwilnatuurlijknogniet zeggendatditinwerkelijkheid ook zois.Gezienhetfeitdatdevrouwdirectbelangheeftbijeengoedfunctionerenvanhetbedrijf entevenseenbelangrijkebijdrageaan
hetuitvoerendewerkophetbedrijf levert,magmenverwachtendat
zeookaandebeslissingenoverdatbedrijf deelneemt.Ofdatzezoalshetwelgenoemdwordt-mede-onderneemster is.Ditmede-onderneemsterschapkanoptweeniveaus totuitingkomen:opbedrijfsbeleidsniveauenoplandbouwbeleidsniveau.Bijheteerstegaathet
ombeslissingen overheteigenbedrijf,bijhet laatsteomhetbehartigenvanbedrijfsbelangeninlandbouworganisaties,landbouwcoöperatiesenbedrijfsverenigingen.
Beideniveausvanbeslissingsbevoegdheid zullenwe indit
hoofdstukaandeordestellen.Inparagraaf 2komthet eigenbedrijf aandeorde,inparagraaf 4devertegenwoordigingvanhet
bedrijfnaarbuiten.Tervergelijkingmetdebeslissingen overhet
bedrijf,zullenwe inparagraaf 3kort ingaanopdebeslissingen
overhetbelangrijkstewerkterreinvandeboerinnl.hethuishouden.

7.2 Beslissingen over het eigen bedrijf
Opeenagrarischbedrijfmoetenveelvuldig beslissingengenomenwordendievergaandefinanciëleen arbeidsorganisatorische
consequentieshebben.
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Invergelijkingmetvroeger zijndefrequentie endecomplexiteitvandebeslissingen toegenomen.Deconsequentiesvanbeslissingenzijnminder gemakkelijk teoverzien.Vroegerkondeman
overlegplegenmetfamilieledendieophetbedrijfwerkten.Maar
numanenvrouwveelaldeenigearbeidskrachten zijn,kanhijzich
vaakalleentothaarwenden.Menmagverwachtendatdoordezeeconomischeveranderingenhet traditionelebeslissingspatroon,waarbijdemandeuiteindelijkebeslissingenneemt,aanbetekenis
heeftingeboet.
Bovendienwerktdeboerinoverhetalgemeenveleurenophet
bedrijfenmagmenopgronddaarvanaannemendat zedeelneemtin
debeslissingen.Enlastbutnot least ishetookhetgeldvande
boerinwaarmee"gespeeld"wordt.Als "meewerkende"echtgenoteis
zeweliswaarnietrechtstreeks alsondernemer aansprakelijk,maar
ze"voelt"dieaanspraakwelinhaarvermogen,tenminstewanneer
zeingemeenschapvangoederengetrouwd is.Daar9opde 10inons
onderzoekbetrokkenboerinnen ingemeenschapvangoederen zijngetrouwd,"voelt"dusdeovergrotemeerderheid dieaanspraak.Maar
ookvanechtparendieophuwelijksevoorwaarden getrouwd zijn,
wordtdoorbankenbijgrotegeldleningenveelalgevraagd zichbeidehoofdelijk teverbinden.Daarmeeisdanookdezevrouwvoorde
aangegane leningaansprakelijk inhaar eigenvermogengeworden.
Zoalsreedsinhoofdstuk 4naarvorenkwam,hebbenenkelevrouwen
(3vande446respondenten)gekozenvoorrechtstreekseaansprakelijkheid alsondernemer: zijhebbeneenmaatschap ofB.V.methun
man.Almetallijktdezealdannietrechtstreekse aansprakelijkheidredengenoegvoordeboerinomdeel tenemenaandebeslissingenoverhetbedrijf.
Inhoeverreondersteunenderesultatenvanonsonderzoekdeze
veronderstellingen?
Aandeboerinisallereerst gevraagd ofhaarmanoverlegmet
haarpleegtoverbelangrijkebedrijfsbeslissingen.Overleggenen
meebeslissen isechterniethetzelfde.Om teachterhalen inhoeverredevrouwmeebeslist,zijndeboerinvervolgens tienbelangrijke
bedrijfsbeslissingenvoorgelegd enishaar gevraagdwiedeuiteindelijkebeslissingdaargewoonlijk overneemt1).

1) Eenwaarschuwing ishier opzijnplaats.Wehebbendevrouwen
alleenvragenoverdeuiteindelijke beslissingsbevoegdheid
voorgelegd.Zoalsbekend gaaterveeldenken,pratenenafwegenvooraf aaneenbelangrijkebeslissing.Kwantitatiefonderzoeknaarditbesluitvormingsproces iszeermoeilijk.Bovendienhebben sociologenveelvuldigmannen envrouwenapart
geïnterviewd endiscrepanties gevonden inde tweeversies
overdewijzevantotstandkomingvandezelfdebeslissing.Wij
kennenalleendevisievandevrouwopdegangvanzaken.
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We zulleneerstingaanopderolvandeboerinalsoverlegpartnerenvervolgensophaarrolalsmedebeslissingspartner.
Hierbijzalookaandachtgeschonkenwordenaanfactorendiemogelijkerwijs invloeduitoefenen.
-

Overlegpartner

Overlegoverbelangrijkebedrijfsbeslissingenblijkt erveelaltezijn.Vandebijhetonderzoekbetrokkenboerinnen zegt95%
doorhunmanoverbelangrijkebedrijfsbeslissingengeconsulteerd
teworden.Wiezijndeboerinnendiederolvan overlegpartner
nietvervullen?Ditblijkenvooralboerinnen tezijn,waarvande
echtgenootineensamenwerkingsverband (maatschap,firmae.d.) zit
metzijnvader,broerof zoon.Eenboerin ineendergelijkesituatiehierover:
"Ditbedrijf isvanmijnmanenzijnbroer.Wijvrouwenmogenonsernietmeebemoeien.Mijnman zegtaltijd:daarkomt
alleenmaarruzievan.Mijwordtniets gevraagd behalvete
werken".
Dezemannenoverleggendusblijkbaar enkelmethunbedrijfspartnerennietmethunhuwelijkspartner.Ditgeldtoverigensmaar
vooreenminderheid (20%)vandevrouwen,wiermaneendergelijk
samenwerkingsverband meteenanderheeftaangegaan.
Zitdeechtgenootnietineensamenwerkingsverband meteen
ander 1), danwordtdeboerin,opeenenkeleuitzondering na,altijdgeconsulteerd overbelangrijkebedrijfsbeslissingen.
-

Medebeslissingspartner

Bijnaalleboerinnenvervullendusderolvanoverlegpartner.
Dithoudtin:naarhunmanluisteren terwijlhijhardopdenkt,
discussiëren,adviseren enaanmoedigen.Maarwieneemtdeuiteindelijkebeslissing? Zoalsfiguur 7.1 laat zien:naardemeningvan
debijonsonderzoekbetrokkenboerinnen isdatmeestaldeman2 ) .
Opbedrijvenwaardeverkoopvaneigenprodukten aanhuisonderwerpvandiscussie isgeweest,wordtdeuiteindelijkebeslissinghierovervaakdoordevrouwgenomen.Gezienhetfeitdatzij
deermeegepaard gaandeextraarbeidsbelasting meestal ophaar
schouderskrijgt,isditnietverwonderlijk.
1) Dedrievrouwendiezelfeensamenwerkingsverband methun
echtgenoothebben,worden (uiteraard)allen geraadpleegd.
2) Opgemerkt zijdatdegepresenteerde gegevens alleenbetrekkinghebbenopdevrouwendiezeggendatnahunhuwelijkde
betreffendebeslissing ophunbedrijf aandeorde isgeweest.
Sommigebeslissingen zijnechter (nog)geenonderwerpvangesprekofdiscussiegeweest.
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Figuur
iguu 7.1 Beslissingsstructuur tussenman envrouw over bedrijfsaangelegenheden
(inprocenten)
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Bijdeandereopgesomdebedrijfsbeslissingenishettoch
overwegend demandiehet laatstewoordheeft.Vooralbijminof
meer technischeaangelegenhedenneemthijdeuiteindelijkebeslissing.Velemalenwordt ditbeargumenteerd metuitsprakenals:"hij
heefterhetmeesteverstandvan","hijmoetermeewerken"of"hij
isboer,hijheeftervoor geleerd".Omdathetmachinalewerkop
hetbedrijfvoornamelijkmannenwerkblijkt tezijn,ishetbegrijpelijk datvelevrouwendebesluitenovermachines aanhun
echtgenootoverlaten.
Verwonderlijk isechterwel,dat73%vandevrouwen zegtbeslissingenoveraldannietomschakelen opanderegewassen,teeltenofproduktietakken geheelaanhunechtgenoot over telaten.
Omschakelingkaningrijpendeveranderingen indehoeveelheid en
aardvandearbeidvandevrouwmetzichmeebrengen.Wanneer een
tuinderbijvoorbeeld overschakeltvangroentenopbloemen,verandertnietalleenzijnarbeidmaar ookdievanzijnvrouw.
Maarookwanneervoorbesluitengeen technische bekwaamheden
"vereist"zijn,speelt demanveelal deeersteviool.Slechts37%
vandevrouwenbeslist inmeer ofminderematemee overhetaldan
nietaannemenvanpersoneel,39%overdebedrijfsverzekeringendie
afgeslotenzullenwordenen25%overdeorganisaties,coöperaties
ofverenigingenopagrarisch terreinwaarvanmen lidzalworden.
Oferaldannietbijbepaaldewerkzaamheden samengewerkt zal
wordenmetcollega's,daaroverbeslist 19%vandevrouwenuiteindelijkmee.
Ookuitbreiding of inkrimpingvanhetbedrijfkanvergaande
consequentiesvoor devrouwhebben.Wanneerbijvoorbeeld besloten
wordtomhetaantalkoeiensterkuit tebreiden,betekent ditvoor
velevrouwendatzeinde toekomst ookmeerkalverenmoetenvoeren.
Voor sommigenbetekenthetookmeerkoeienmelken.Bovendienzal
daarvoorvaakeennieuwestalmoetenworden gezeteneenstuk
grond aangekocht;metanderewoorden:er zalgeld op tafelmoeten
komen.
Investeringenhebben,zoalswe zagen,ookgevolgenvoorde
vermogenspositievandeboerin.Relatiefveelboerinnen zeggen
deel tenemenaandevier opgesomde investeringsbeslissingen.Hun
deelname ishethoogst inbeslissingen overhetaan-ofverkopen
vangrond:50%zegthierover inmeer ofminderematemee tebeslissen. Ietsminderuiteindelijke zeggenschap (42%)iseroverde
verbouwofnieuwbouwvanstallen,schuren,kassenendergelijke
ennogminder (37%)overaldannietuitbreiden cq.inkrimpenvan
deveestapel.Zoalsgezegd,beslissenookrelatiefweinigen (26%)
uiteindelijkmeeoverdeaanschafvannieuwemachines enwerktuigen,terwijlhierbij tochookmeestal grote geldbedragen inhetgedingzijn.
Intotaal zegtbijnaéénkwartvandevrouwendatalleophun
bedrijf genomenbeslissingenuiteindelijk doorhunmangenomen
zijn.Enkelen (7%)hebben inalleuiteindelijkebeslissingengeparticipeerd.
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Beïnvloedende factoren
Zijnerfactorenaantewijzendieinvloeduitoefenenophet
aldannietdeelnemenvandevrouwaandeuiteindelijkebedrijfsbeslissingen? Eenfactordievanbetekenis zoukunnenzijn,ishet
werkeninhetbedrijf.Vrouwendieinhetbedrijfwerkzaam zijn,
zullenveelalbeteropdehoogte zijnvanwaterzoal omgaatop
hetbedrijf,beter instaat zijnalternatieven tegenelkaar afte
wegenenwellichtookmeerbehoeftehebbenommee tebeslissen
overhetbedrijfwaarop zewerken.Inderdaadbeslissenvrouwendie
inhetbedrijfwerkenvakermeedandevrouwendieniet inhetbedrijfwerken (bijlage 7 ) .Bovendienparticiperenvrouwendieregelmatig inhetbedrijfwerken indemeestebeslissingenweervakerdanvrouwendiealleenindrukkeperiodenwerkenendezeweer
vakerdanzijdiealleeninspringenwanneerhetnodig is.Hetaantalarbeidsureninhetbedrijf endemedebeslissingsbevoegdheid
vandevrouwhangenduidelijk samen.Wellicht isookdehouding
vandeechtgenoot tenaanzienvanhetmeebeslissenvanzijnvrouw
positievernaarmate zemeer inhetbedrijfwerkt.
Eenvolgende factordieverschillenkanveroorzaken,isde
ondernemingsvormvanhetbedrijf.We zagenreedsdateendeelvan
devrouwenwiermaneensamenwerkingsverband meteenanderheeft
aangegaan,nietgeraadpleegdwordt overbelangrijkebedrijfsbeslissingen.Dezegroepvrouwenneemtdusooknietdeelaandeuiteindelijkebeslissingen.Maarhoe zithetmetdeandereboerinnen,
waarvandemaneenbedrijfspartnerheeft? Zijwordenweliswaargeconsulteerd,maarbijdeuiteindelijkebedrijfsbeslissingenblijkenzerelatiefvaaknietbetrokken tezijn.Anders gezegd:boerinnenwierman geenmaatschap,firmaofB.V.meteenanderheeft
aangegaan,nemenvaker deelaandeuiteindelijkebedrijfsbeslissingendanhuncollega'swaarbijditwelhet geval is (bijlage7).
Gezienhethiervoor gestelde zalhet geenverbazingwekken
datookopdebedrijvenmeteenopvolger deboerinoverhetalgemeenminder indeuiteindelijkebedrijfsbeslissingenwordtbetrokken.Deopvolgerneemtblijkbaar nietalleeneendeelvanhetwerk
vanzijnmoederover,maar ookeendeelvanhaarbeslissingsbevoegdheid.Eenoudereboerinzegthierhetvolgendeover:
"Vroegerpraattenweallessamendoor.Maar sindsPeter (de
opvolger;TL)thuisis,isdatafgelopen.Plotselingwordtje
nietsmeergevraagd. Ikmoet zeggendathetwelwennenwas in
hetbegin,maarnugaathetwel.Jestaat ineensbuitenspel".
Evenalsbijdearbeidsurenvandevrouw inhetbedrijfkunnen
webijdebedrijfsbeslissingengeenduidelijkerelatiemetdeomvangvanhetbedrijf constateren.Men zouverwachtendat,naarmate
debedrijvengroterenderhalve debeslissingen complexer zijn,de
mandeuiteindelijkebeslissingenmoeilijker alleendurftofkan
nemen.Onzeresultatenbevestigenditechterniet.
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Wanneer eenvrouwdeboekhoudingvanhetbedrijf (weleens)
doet,zalzebeter zichthebbenopdefinanciëlepositievanhet
bedrijf.Dezevrouwen zijndanookfrequenterbijdeinvesteringsbeslissingenbetrokkendandevrouwendiedeboekhoudingnietdoen.
Ookaandeanderebedrijfsbeslissingennemenzerelatiefvaker
deel.
Totnu toezijnalleenbedrijfsgegevens aandeordegeweest,
maarerzijnooknogenkelepersoonlijke gegevenswaarvanwijverwachtendatzeinvloeduitoefenenophetaldannietmeebeslissen
overbedrijfsaangelegenhedendoordevrouw.
Allereerst isdatdefactor leeftijd.Ishetnuwerkelijkzo,
zoalsweleens tebeluisterenvalt,datdejongeregeneratieeen
egalitairebeslissingsstructuur tussenmanenvrouwkent?Onsonderzoekwijstnietduidelijk indierichting.Ookdejongeregeneratielaatnogvaakdeuiteindelijkebeslissingen aanhunman'over.
Vrouwen indeleeftijdsgroep35-50jaarnemenoverhet algemeen
hetmeestfrequentdeelaandebeslissingen (bijlage 7). Eendeel
vandeverklaring schuilt inhetfeitdatjuistdezevrouwenhet
meest inhetbedrijfwerkzaam zijn.Zij zijnbovendien langergetrouwd enhebbendusmeerbedrijfservaringdanhunjongerecollega'sdiezichmisschien-geziendeniet-agrarische vooropleidingnognietaltijd "vakbekwaam"genoeg achtenomdebedrijfsbeslissingenmede tenemen.Overigensgeldtweldatookdevrouwenvan34
jaarenjongervakerdeelnemenaandeuiteindelijkebedrijfsbeslissingendandevrouwenvan50jaarenouder.Metanderewoorden,de
wegnaar eenmeeregalitairebeslissingsstructuur lijkt-zijhet
zeervoorzichtig-ingeslagen tezijn.
Devraagofeenvrouwzelfvanagrarischekomaf is,lijkt
geenduidelijkeverschillenindeelnameaandebedrijfsbeslissingenteveroorzaken.Ookhetopleidingsniveauvandevrouwlijkt
geenrolvanbetekenis tespelen.Menzouverwachtendatvrouwen
meteenhogereopleiding ingroteregetale zoudenmeebeslissen.
Inhun (vroegere)werkkringhebbenzerelatiefvaak opposities
metverantwoordelijkheid gezeten.Hoehetook zij,ophetagrarischbedrijfbrengen zedezeeventuele "verworvenheden"nietin
praktijk.
Wel zijnvrouwendiecursussenopagrarisch gebied doorlopen
hebben,overhetalgemeenmeerbetrokkenbijdeuiteindelijkebedrijfsbeslissingendanvrouwendiedatniet gedaanhebben (bijlage
7). Datligtookwelvoor dehand:vrouwendiecursussen opagrarischgebied gevolgdhebben,zullen immersenerzijdsbetergeschoold zijnommee tebeslissen,anderzijdswaarschijnlijk een
grotereinteressehebbenommee tebeslissen.
-

Conclusie

Eenboerindieuiteindelijkmeebeslist overallebelangrijke
bedrijfszaken,komt slechtsbijuitzondering (7%)voor.Bijdebesluitvormingovergroteinvesteringen zijnrelatiefveelboerinnen
betrokken.Maar zelfsdezebeslissingen laatmeerdandehelftvan
deinonsonderzoekbetrokkenvrouwenuiteindelijk aanhunmanover,
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Figuur 7.2 Beslissingsstructuur tussenmanenvrouw over huishoudaangelegenheden(inprocenten)
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Jongerevrouwen,vrouwendieveleureninhetbedrijfwerken,vrouwendieagrarischecursussenhebbengevolgd envrouwendiedebedrijfsboekhouding doen,participerenrelatiefvaak indeuiteindelijkebedrijfsbeslissingen.Hetzelfdegeldtvoorvrouwenopbedrijvenwaardeechtgenoothetenigebedrijfshoofd isenopdie
waar (nog)geenopvolgeris.
Ditalleswilnietzeggendatdeboeringeenbelangrijkerol
speelt,maarhetiseenrolopdeachtergrond:derolvanoverlegpartner.Andersgezegd:deboerinpraatmeeenneemtdusdeelaan
hetbesluitvormingsproces,maardeuiteindelijkebeslissing neemt
veelaldeman.

7.3 Beslissingen over het huishouden
Hetbedrijf isdeenekant,hethuishoudendeandere.Ookbinnenhethuishoudenmoetenbeslissingenwordengenomen.Interessant
isomnueenstekijken (envergelijken)opwiens terreindezebeslissingenliggen.Overleg tussenmanenvrouwoverbelangrijke
huishoudbeslissingen iser,aldusdebijonsonderzoek betrokken
vrouwen,altijd.
Om teachterhalenwiedeuiteindelijkebeslissingenneemt,
hebbenwedeboerinzesbeslissingenvoorgelegd enhaar gevraagd
wievanhenbeidenhieroveruiteindelijkbeslist.Zoals figuur
7.2 laatzien,wordendemeestebeslissingen,indeogenvande
boerin,doorhaarmanenhaar samengenomen.Alleenhethuishoudgeld isduidelijkhet terreinvandevrouwalleen:72%zegtde
hoogtevanhettebestedenbedragaanhethuishouden zelfstandig
tebepalen.Velengevenhierbij aandat zezuinig leven.
"Wijlevensober,watnietnodig isschaf iknietaan".
"Hethuishoudgeld bepaal ikzelf.Mijnmanvertrouwtmedat
wel toe.Hijweetdatikgeengatinmijnhandheb".
Beslissingendiedeboerinrelatiefvaakaanhaarmanoverlaat,zijndebeslissingenoverhetafsluitenvaneenziektekostenverzekering,levensverzekering e.d. endebeslissing overde
aanschafvaneennieuweauto.
"Deautodatiszijnterrein.Daarheb ikgeenverstandvan".
Vooralleanderebeslissingen geldtdatwanneer nietgezamenlijkeenbeslissing genomenwordt,hetvoornamelijk devrouwis
diedeuiteindelijkebeslissingneemt.Ditisnietverwonderlijk,
gezienhetfeitdatdemannauwelijksparticipeert inhethuishoudelijkwerk.
-

Conclusie

Naardemeningvandebijonsonderzoekbetrokkenboerinnen
besluitdeman"voor"veelvakermeedandevrouw "achter".Debeslissingenoverhethuishoudenworden inderegel gezamenlijkge95

nomen,debeslissingenoverhetbedrijfveelaldoordeman.Deman
isverantwoordelijkvoor "achter"enman envrouw samenzijnverantwoordelijkvoor "voor".Alleenhethuishoudgeld isvoorhet
merendeelvandeboerinnenduidelijkhunzaak.

7.4 Vertegenwoordigen van het bedrijf naar buiten
Ondernemer zijnbetekentnietalleenbeslissingenbinnenhet
eigenbedrijfnemen,maarooknaarbuitentredenomdaardebelangenvanheteigenbedrijf tebehartigen.Ditbetekento.a.participerenindelandbouworganisaties eninrelevantedienstverlenendeinstanties alsaan-enverkoopcoöperaties enbedrijfsverzorgingsdiensten.Weinigvrouwenblekenbinnenhetbedrijfderolvan
mede-onderneemster tevervullen.Devraag isnuaandeorde inhoeverre zedierolbuitenshuisvervullen.Metanderewoorden:zijn
deboerinnenentuindersvrouwen actiefbetrokkenbijdebesluitvormingbuitenheteigenbedrijf?
Alheellang zijndeplattelandsvrouwenorganisaties deorganisatieswaarbijboerinnenentuindersvrouwen zichaansluiten.Zoalswe zagenisdehelftvandebijonsonderzoekbetrokkenvrouwenlidvaneenplattelandsvrouwenorganisatie. Binnendezeorganisatiesbestaansindseenjaarof tienregionale enlandelijke
agrarische commissies.Hetbleek nl.wenselijk omvoordebesprekingenbehartigingvande specifiekebelangenvande agrarische
ledeneenapartplatform tecreëren.Doorhetbestuderenvanactuelevraagstukkendiezichindeland-entuinbouwvoordoen,
daarover tediscussiëren eneenopinie tevormen,trachtendeze
commissiesdeagrarischevrouwen tedoengroeiennaar derolvan
mede-onderneemster. Inditverbandpleiten deagrarischecommissiesookvooropenstellenvanhet lidmaatschap van landbouworganisatiesvoordeechtgenotevaneenboerof tuinder.Het feitdat
devrouwvaneenagrariërgeen lidkonwordenvaneendergelijke
organisatie,werddoorhengezienalséénvandehindernissenop
dewegnaardatmede-onderneemsterschap.Het lidmaatschapvandezeorganisatieswasnl.gekoppeld aanhetbedrijf:hetbedrijfshoofd,dusdeboer of tuinderwerd lid.
Sinds 1à2jaarbestaatnubijdemeeste landbouworganisatiesdemogelijkheid omalsvrouwvanhetbedrijfshoofd,lidte
worden.Veelgebruik ishiervannognietgemaakt.Intotaal zegt
eenkleine6%vandebijonsonderzoekbetrokkenvrouwen lidte
zijnvaneenlandbouworganisatie.
Nugaatzo'nontwikkeling inderegel langzaam: eenpaar
vrouwennemenhetvoortouwenlangzaammaar zekervolgenermeer
onderhetmotto "wanneer éénschaapoverdedamis ...".Daarop
hetmomentvanonderzoeknog zoweinigvrouwen zelfstandig lid
zijn,kanookdevraagwelkevrouwennietenwelkewel lidvan
eenlandbouworganisatie zijn,nognietbeantwoordworden.Tochwil-
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lenwe,metdenodige slagenomdearm,ietszeggenoverdevrouwendie lidzijn.Zeblijkenjongerenbeteropgeleid dangemiddeld.Relatiefvaakhebben ze (nog)geenkinderen.Zewerkenallemaal inhetbedrijf enlezenindelandbouwbladennietalleende
"gezinspagina's",dochookde"bedrijfspagina's".Demeestenzijn
tevens lidvaneenplattelandsvrouwenorganisatie en2opde3hebbeneencursus opagrarisch gebied gevolgd. Inbijnaalle gevallen
ishunmanooklidengeenvandevrouwenheefteenbetaaldebaan
buitenshuis.Inelkbedrijfstypeendeelvanhet land zijnvrouwen
tevindendielidzijn,doch indeakkerbouweninhetoostendes
lands lijkenzeenigszins "oververtegenwoordigd" tezijn.Tussen
bedrijfsomvangenhetaldanniet lid zijn lijktgeenrelatiete
bestaan.
Zoalsgezegdmoetaanhetbovenstaandeniet teveelwaardegehechtworden indezinvan:zoenzoziethet toekomstigevrouwelijke lidvaneenlandbouworganisatie eruit.Hetiseenniet-representatievevoorhoede.
Eenvrouw,dielidis:
"Ikvinddatveelmeervrouwen lidmoetenworden.Vrouwenhebbeneenandere inbrengdanmannen.Mannendenkenvaakergeenzijdigenzijnlaksinvergaderingen.Vrouwen zijnkritischer.
Bovendiengaat landbouwpolitiek ookdevrouwaan,wantzij
merkt deeffectennet zogoed".
Deovergrotemeerderheid vandebijonsonderzoekbetrokken
vrouwen isechter (nog)geenlid.Waaromniet?Eendrietal redenen
wordtveelvuldig aangevoerd: 1)ikwistnietdatje zelfstandig
lidkonworden2)ikhebdaarnognooit overnagedachten3)één
lid isvoldoende:mijnman isallid (tabel7.1).

Tabel7.1 Belangrijkste redenvanvrouwenomgeenlidvaneen
standsorganisatie tezijn (verticaal gepercenteerd)
-Wistnietdathetkon
20
-Nooitovernagedacht
17
-Eenlidisvoldoende:mijnmanisallid
16
-Hetiseenmannenorganisatie
7
-Geenbehoefteaan;hetheeft geennut
6
-Altijd gedachtdatheteenbedrijfslidmaatschapwas
6
-Geeninteresseinland-entuinbouwzaken
5
-Kanbijonzeorganisatieniet
4
-Kritiekopbelangenbehartiging door landbouworganisatie 3
-Overige redenen
11
- Geenantwoord
5
Totaal

100
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Dateengrootaantalvrouwenzegternooit overnagedachtte
hebbenofniet tewetendathetkan,rechtvaardigt deconclusie
datdeinformatieoverdemogelijkheid omzelfstandig lidtewordenveelvrouwennietbereiktheeft.Eenpaarcitaten:
"Mijnmaniswel lid,ikzelfniet.Vind ikooknietnodig.
Hetbedrijf zoulidmoeten zijnvandestandorganisatie.Want
wehebbenmetz'ntweeënhetbedrijf.Zoishettoch?Hetis
duseigenlijkmaaronzindatdemanals lidgeboektstaat,
hetbedrijf zoulidmoetenkunnenzijn".
"Je leestenhoorthetoveral,devrouwmoet indeorganisatie,hetorganisatiewezen.Noualsjedaar capaciteitenen
interessesvoorhebt,ishetgoed.Ikkenookwel iemand,die
daarechtinteresse inheeft endiehetgoed doetenookwel
goedkan.Maardieisechtboerin inhartennieren! ...Maar
ikziedatnouvoormezelf tochechtniet zittenhoor".
Datweetikniet ...het ismisschienheel raar,maardaar
heb ikeigenlijknognooit aangedacht".
Vergaderbezoek
Ookvrouwendiezelfgeenlidzijn,kunnenwelnaardevergaderingenvandestandsorganisaties gaanwanneerhunmanlidis.
Hetmerendeel dermannen (87%)islidvaneenstandsorganisatie,
maarslechtsweinigvrouwenmakenvandemogelijkheid gebruikom
eendergelijkevergadering tebezoeken.Maar2%vandevrouwen
wiermanwel lid is,zegtregelmatig devergadering tebezoeken,
16%eenenkelekeerenderestkomternooit.
Opvallend ishethogepercentagevrouwendatdevergaderingen
niet (regelmatig)bezoekt,omdaterookgeenanderevrouwenkomen
(tabel 7.2).Hieruitkanmenopmakendatvelevrouwenwelwillen
maarnietdurven,omdat zebang zijndaaralsenigevrouw tezijn.
Eenvrouwdiewel regelmatig devergaderingbezoekt,merktop
datzezichmet eenblikvan"diemoetookweer zonodig"bekeken
voelt.
Naasthet feitdatergeenanderevrouwenkomen,wordenook
geregeld redenengenoemdals:"onderwerpensprekennietaan","man
gaat:éénisvoldoende"en"geentijd".
Mindervaakworden genoemd:hekelaanvergaderen,oppasproblemenenmangaatooknooit.Enkelevrouwenzeggenniet tegaan
omdathunmandatnietwil."Mijnmanmoetnietshebbenvandat
emancipatie-gedoe"zegteenvrouwdieweleensmeegegaanwas,maar
daardoor zoveelruziemethaarmankreeg datze-voordelieve
vrede thuis-beslootnietmeer tegaan.
"Devrouwwordtnietgevraagd.Hierwordenaltijd alleende
mannenuitgenodigd. Ikzouweleenswillengaan,maardatdoe
iknietomdatikdandeenigezouzijn".
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"Zezoudendievergaderingenmeeropdeagrarischevrouwen
moetenbetrekken,datvind ikzeerbelangrijk.Erwordtvolgensmijnog teweinig aangedaanomookvooronsinteressanteonderwerpentebehandelen".
"Noudievergaderingen zijnvaak 'savonds,ikhebnogwel
werkgenoeghè,zakeninhuis,datdoeje 'savonds.Alsje
danooknogwegmoet,schuif jehetmaaropenophet laatst
danoverziejehetnietmeer.Als ze (dekinderen;TL)opbed
zijn,dankunjevlotdoorwerken".
"Ikbennietvaakgeweest.Vroegernogwel toenomanogleefde.Numoet jealtijdeenoppashebbenendatdoejeniet
meerdannodigis".
Ookdevergaderingenvancoöperaties enverenigingenwaarvan
hetbedrijf lid is,wordenslechtsbijuitzondering doordeboerinnenbezocht.Hetpercentage datzegternooit tekomen,iszelfs
nogietshogerdanbijdevergaderingenvandestandsorganisatie.
Enkelevrouwengaanaltijd,3%gaatregelmatig en9%een
enkelekeer.Deargumentatie omniet (regelmatig)tegaan,komt
sterkovereenmetdiewelkewordtgenoemdm.b.t.devergaderingen
vanstandsorganisaties (tabel 7.2).Dit ligtnatuurlijkook inde
lijnderverwachtingen:deonderwerpendieopdevergaderingenbehandeldworden,zijnverschillendmaar alle zijnhet organisaties
opagrarisch terreinwaar totvoorkortalleenmaarmannengeacht
werdennaar toetegaan.
Tabel 7.2 Belangrijkste redenvanvrouwenomniet (regelmatig)
naarvergaderingenvanstandsorganisaties resp.agrarischecoöperaties e.d. tegaan (verticaal gepercenteerd)
Vergaderingenvan
Standsorganisaties
Erkomengeenanderevrouwen
Onderwerpen sprekennietaan
Geentijd
Mangaat:éénisvoldoende
Hekelaanvergaderen
Oppasproblemen
Vrouwenwordennietuitgenodigd
Mangaatooknooit
Ikvind datvrouwendaarniethoren
Geen interesse
Overigeredenen
Geenantwoord
Totaal

AgrariLsche
coöperaties e.d.

21
16
7
13
4
6
3
6
5
3
9
7

24
14
9
9
7
6
5
5
•en

4

4
12
1
100

100
99

Opvallend isoverigens dat,wanneer ereen "vertegenwoordiger
vandiebuitenwacht"-zoalsbijvoorbeeld eenagrarischevoorlichts t )erof iemandvandebank-bijhenthuisovereenbedrijfsaangelegenheidkomtpraten,devrouwdaarbijwelmeestalaanwezig
isenookdeelneemtaanhetgesprek.Datditgesprek indeeigen
vertrouwdeendusveilige omgevingplaatsheeften-watwellicht
nogbelangrijker is-overheteigenbedrijf gaat,ishiervoorwellichtdereden.Bovendienblijft zebeschikbaarvoordekinderen.
Eenaantalvrouwen (38%)neemtechterniet (altijd)deelaan
eendergelijk gesprek.Alsbelangrijkste argumentatiehiervoor
noemtruimdehelftdatzeonvoldoendeverstandvan (bepaalde)bedrijfsaangelegenhedenheeft.Verder isbijnaeenkwartdemening
toegedaandatzezichernietmeehorentebemoeienomdatheteen
mannenzaak is."Nietalle onderwerpeninteresserenme"en"geen
tijd"wordendaarnaast alsbelangrijkste redengenoemd.
-

Conclusie

Concluderend kunnenwe stellendatnaarbuiten tredennamens
hetbedrijfvooraleenmannenzaak is.Devrouwen zijnslechtvertegenwoordigd.
Weinigenzijnlidvaneenstandorganisatie enhetbijwonen
vanvergaderingenvan landbouworganisaties en-coöperaties isgeen
gemeengoed onderdebijonsonderzoekbetrokkenboerinnen.Factorenvanallerleiaardwerkenbelemmerend omalsvrouw indeopenbaarheid tetreden.Sommige zijnvanpraktischeaard.Tijdgebrek
enoppasproblemen zijnhiervoorbeeldenvan.Anderehebbeneen
meer ideologischkarakter.Inargumentenals "ikvind datvrouwen
daarniethoren","éénlidisvoldoende:mijnmanisallid"en
"het iseenmannenorganisatie"klinkt doordatdeboerinnenhet
eenmannenaangelegenheidvindenomnaarbuiten tetreden.Anders
gezegd,zenemengenoegenmet eenrolachterdeschermen.Entot
slot zijnerargumentendieduidenopgebrekaaninformatieofgebrek aanbelangstellingvoorhet gebodenprogramma.
Komtdebuitenwacht echteraanhuisdanisdeboerinvaakwel
vandepartij.Ditkomtwaarschijnlijk omdatdeonderwerpendichterbijhuis liggen,het geheel zichafspeelt inde"veilige"
privésfeerendevrouwbeschikbaarblijftvoordekinderen.
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8. Wensen en toekomstverwachtingen

8.1 Inleiding
Eenconclusiedieuitdevoorgaandehoofdstukken getrokken
kanworden,isdatdepositievandeboer endievandeboerinop
ditmomentnietgelijkwaardig zijn.Deman isbedrijfshoofd,vertegenwoordigthetbedrijfnaarbuitenenneemtvaakdeuiteindelijkebedrijfsbeslissingen;aanhethuishoudelijkwerkneemthij
nauwelijksdeel.Devrouwheeftveelal eenpart-timebaanophet
bedrijf,weiniguiteindelijkebeslissingsbevoegdheid overdatbedrijfenneemtbijnaalhethuishoudelijkwerkvoorhaarrekening.
Hoedenkendeboerinnennu zelfoverhunpositie? Zoudenzij
daaringraagveranderingenwillen zienofvinden zehetwelgoed
zoalshetnuis?Enwatdenken zijvanhun toekomstigepositie,
blijftdiezoalszenuisofverwachten zijveranderingen? Deze
vragenkomenindithoofdstuk aandeorde.Eerstgaanwe inop
derolvanhuisvrouwenmoeder (par.2)enderolvan arbeidster
ophetagrarischbedrijf (par.3 ) .Daarna staan achtereenvolgens
centraaldebetaaldearbeidbuitenshuis (par.4),devrijetijd
(par.5)endemedezeggenschap overhetagrarischbedrijf (par.6),
Totslot zalaandachtwordenbesteed aandehoudingvandevrouw
tenaanzienvanhetagrarischberoep inhet algemeen (par.7 ) .

8.2 Huishoudelijke arbeid
Evenals inhetvoorgaandemakenwebinnendehuishoudelijke
arbeid eenonderscheid tussenhuishoudelijkwerk enkinderopvoedingen-verzorging.Eerstkomendewensen entoekomstverwachtingenvandeboerin tenaanzienvanhaar eigenenhaarman'sparticipatie inhethuishoudelijkwerk aandeorde,daarnahetzelfde
tenaanzienvandekinderopvoeding en-verzorging.
Huishoudelijkwerk
Hethuishoudelijkwerkkomtinhet agrarisch gezinvoornamelijkopdeschoudersvandevrouwneer.Demankanwel eenseen
kopjekoffie zetten,eenspijker indemuur slaanofdetuinomspitten,maardanishetwelop.Gemiddeld besteedthij50minutenperweek aanhethuishoudelijkwerk.
Hoedenkendeboerinnennuoverdeparticipatiegraad vanhun
man inhethuishoudelijkwerk? Zouden zegraag ziendathijmeer
ofjuistminderdoetofvinden zehetwelgoed zoalshetnuis?
Nuzegtgeenenkeleboerindat zegraag zouziendathaarmanminder tijdaanhethuishoudelijkwerk zoubesteden,dochhetpercen-
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tagedatzegtdatzehaarmangraagmeer zouziendoen,is-geziendegeringebijdragevandeman-laag tenoemen.Intotaal
zegt 13%vandeboerinnendat zegraag zouwillendathaarman
meer tijdaanhethuishoudelijkwerkbesteedt.De"ontevreden"
vrouwtreffenwerelatiefvaakophet tuinbouwbedrijfaan.Eenduidelijke samenhangmet leeftijd enopleidingsniveau lijktechter
nietaanwezig tezijn.Deoverige87%vandeboerinnenvindthet
goed zoalshetnuis.Eenvrouwdieditmeerderheidsstandpuntvertolkthierover:
"Datmoet iedereenergenseenbeetje zelfuitmaken.Eenman
inhetvoorhuisdatzieikhierniet zitten.Gewoondatje
zegt,hijgaatderamenzemenenzulkedingenallemaaldoen.
Ikvindhettochwelfijnomdatgescheiden tedoen.Ikvind
hetheerlijk omeenbeetje "voor"te"knoeien".Wim schenkt
welkoffieinenzulkedingen.Bijvoorbeeld alsde suikerpot
omvalt,pakthijookweldestofzuiger,dat ishelemaal geen
punt.Mijnvaderkonnoggeenkoffie zettenendat isgewoon
eenheelverschil....Maardemanhoeftvoormijniet tehelpenbeddenopmakene.d.,daarheb ikhelemaalgeenbehoefte
aan".
Eenvrouwdiegraagzouwillendathaarmanmeer zoudoen:
"Ikhelpveelophetbedrijf.Hethuishoudenmoet altijd tussendooren 'savondsalsdekinderennaarbed zijn.Nou
hoefthijvanmijnietalles tedoenhoor,maarme zotussendoorookeenshelpen,alsikhetdrukheb,dat zouikheerlijkvinden.Maarnee,hijvindtdatvrouwenwerk endaar
vindthijzichtegoedvoor".
Uitbeidecitatenblijktdatdeboerindehuishouding als
haar terreinbeschouwt.Wellicht ziet zeeenmandie zich (teveel
methaar terreingaatbemoeienalseenbedreigingvoorhaar eigen
identiteitalshuisvrouw.
Datdebijonsonderzoekbetrokkenboerinnenaanhetwerkals
huisvrouwenmoeder eenhogewaarde toekennen,komt zeer duidelijk
naarvoren.Bijnaallen (94%)zijnvanmening,datvoor eenvrouw
haargezinopdeeersteplaatshoort tekomen.Bovendienonderschrijftruimdriekwartdestellingdat eengetrouwdevrouwverantwoordelijk isvoorhethuishoudelijkwerk,ookwanneer zeeen
baanheeft.Hetzijnoverigensvooraldejongeren endevrouwen
diezelfeenbaanhebben,diedeze stellingnietonderschrijven.
Hetfeitdatbijna 6opde 10vandebijonsonderzoekbetrokkenboerinnen zeggendathunberoep "huisvrouw"is,vormt tevens
eenindicatiedatdeboerinhaar takenalshuisvrouw enmoeder als
belangrijk enverantwoordelijkwerkbeschouwt.Inparagraaf 7komenwehier opterug.
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Nu isdevraagaandeordediewehaarook tenaanzienvan
haarman'sbijdragegesteldhebben:"ZouU graagmeer ofminder
tijdaanhethuishoudelijkwerkwillenbesteden ofvindtUhetwel
goed zoalshetnuis?"
Graagminder tijd inhethuishoudelijkwerk stekenwil10%
vandebijonsonderzoekbetrokkenboerinnen..Vrouwenmetkleine
kinderenuitendezewensrelatiefvaak.Slechts eenkleindeelvan
devrouwendieminderwillendoen,isechtervanmeningdathaar
mandanmaarmeermoetgaandoen.Dewensomminder aandehuishouding tedoen,komtvooralvoortuiteenbehoefte aanmeervrije
tijd enniet zozeeruiteenbehoefteommeer tijdaanhetbedrijf,
dekinderenofeenbetaaldebaan tebesteden (bijlage8.1).
Ruim20%vandevrouwen zougraagmeer tijd aanhethuishoudelijkwerkwillenbesteden.Ditbetekentdatdegroepvrouwendie
zelfgraagmeer tijdaanditwerkwilbestedengroter isdande
groepdiedezewensuit tenaanzienvandeparticipatievanhun
echtgenoot.Vandegroepvrouwendiemeer tijd aanhethuishoudelijkwerk zouwillenbesteden,zegtruim éénopde zesdat zeook
graag zouziendathaarmanmeer zoudoen.Daarhetvooralvrouwen
zijndiedoordrukkewerkzaamheden inhetbedrijfnietvoldoende
toekomenaanhethuishoudelijkwerk,zoumenverwachtendateen
hogerpercentage-opbasisvanhetprincipe "wederzijdseassistentie"-zouwillendathunmanmeer tijd aandehuishoudingbesteedt.
Overigenswileengrootdeelvandezegroepvrouwen ookgraag
meer tijdvoordekinderenenmeervrije tijd;ruimdehelftwil
zelfsmeer tijd inhetbedrijf steken (bijlage8.1).Zeervaren
blijkbaardatopaldeze terreinenhogere eisenaanhenwordengesteld danzekunnenwaarmaken.
Eenvrouwdiedezemening istoegedaan:
"Jemoet altijdoveral tegelijkertijd zijnendaaromkomje
nooiteenstothetpunt,jahoemoet ikdatnu zeggen,datje
ietsechtgoed gedaanhebt,begrijp jewat ikbedoel?Jekomt
nooitergensechtaantoeendat isheelvervelend,vind ik".
Hoezithetmetdeverwachtingenvoorde toekomst?Verwachtendeboerinnen indekomendejarenmeer ofjuistminder tijd te
(kunnen)bestedenaanhethuishoudelijkwerk?
Demeerderheid (81%)verwachtdatde tijddie zeaanhet
huishoudelijkwerkbesteedt,indekomende jarengelijkblijften
eenenkelingweethetnogniet.Een toe-ofafnameverwachtresp.
7%en8%.Stemthettoekomstbeeld overeenmetdegeuitewens?Voor
3opde 10inhetonderzoekbetrokkenvrouwenblijktditniethet
geval tezijn.Andersgezegd: 30%verwachtdathunwens inde toekomstnietgerealiseerdwordt.
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Tenaanzienvandeparticipatiegraad vanhunechtgenoot in
hethuishoudelijkwerk zijndeverwachtingenniethooggespannen.
Hetmogezozijndatruiméénopdeachtboerinnengraagzouzien
dathaarmanmeer indehuishouding zoudoen,geenvanallendenkt
echterdatditinde toekomstdaadwerkelijk zalgebeuren.Eenenkelingverwacht zelfsdathaarmanminder zalgaandoen.
Kinderverzorging en-opvoeding
Naasthethuishoudelijkwerk isdeverzorging enopvoeding
vandekindereneenessentieelonderdeelvandehuishoudelijkearbeid.Hier zoudanookbijna3opde 10betrokkenvrouwengraag
meer tijdvoorwillenhebben 1 ) ,enditgeldt sterkernaarmatede
vrouwenmeerureninhetbedrijfwerken.Indezerichtingwijst
ookhetfeitdatmetnamevrouwenvanglastuinders envrouwenvan
wiehetjongstekindopdekleuter-oflagereschool zit,relatief
vaak zeggenmeer tijdvoordekinderen tewillenhebben.Zoalswe
namelijkaleerder zagen,makendeze tweegroepenrelatiefveel
ureninhetbedrijf.
Dewensommeer tijdvoorhaarrolalsmoeder tehebbengaat
inbijnadehelftvandegevallensamenmethetverlangennaarmeer
tijdvoorhaarrolalshuisvrouw (bijlage8.2).Overigens zoumeer
dandehelftvandezevrouwengraag ziendatookhaarmanmeer tijd
aandekinderen zoubesteden.Tervergelijking:vandevrouwen
dievindendatzezelfgenoeg tijdvoordekinderenhebben,uit
"slechts"éénopdevierdezewens.
Watverwachtendeboerinnenvoordekomende jaren?Allereerst
wathenzelfbetreft: 1opde 10verwachtmeer eneengelijkaantalminder tijd aanhaarkinderen te (kunnen)gaanbesteden.Wens
enrealisatiemogelijkheden stemmenvoormaar eenkwartvande
vrouwen,diemeer tijdvoorhunkinderenwillenhebben,overeen.
Bijdevrouwendiegeenveranderingenwensen,isvaakwel sprake
vanovereenstemming tussenwens enverwachting (bijlage8.2).
Tenaanzienvandebijdragevanhunmanaandekinderverzorgingenopvoeding zijndeverwachtingenniethoog gespannen:85%
verwachtgeenveranderingen,8%eentoenameen4%eenafname.De
restweethetnogniet.Hetiswellichtbijnaoverbodig tevermeldendatervoordegroepdiegraag zouziendathunmanmeer tijd
voordekinderen zouhebben,eengrotediscrepantie tussenwensen
toekomstverwachtingbestaat.
-

Conclusie

Hetgezinendedaarbijbehorenderolvanhuisvrouwenmoeder
staanbovenaanopdeprioriteitenlijstvandebijons onderzoek
betrokkenboerinnen.
1) Er zijaanherinnerd datdevragen overkinderopvoeding en
-verzorging alleenaanvrouwenmetkinderenvan 16jaaren
jonger zijnvoorgelegd.
104

Hethuishoudelijkwerkbeschouwt deboerin alshaar terrein,
waardemanzichnietofnauwelijksmeehoeft tebemoeien.Een
kleineminderheid zougraag ziendathunmanmeer activiteitenin
dehuishouding zouontplooien,maargeenvanallenverwachtdat
ditdaadwerkelijk zalgebeuren.Meervrouwen zijnontevredenover
detijddiezezelfaanhethuishoudelijkwerkkunnenbesteden,
maarookvoorhengeldtvaakdat zeindekomende jarengeenrealisatie-mogelijkhedenvoorhunwensenzien.
Deboerinnensignalerenvakerproblemen ophetvlakvande
kinderopvoeding en-verzorgingdanophetvlakvanhethuishoudelijkwerk.Bijnaéénopdedrievindtdathaarman teweinig tijd
voordekinderenheeft.Ietsmindervaak geldtditvoorhaarzelf.
Weinigenverwachtenechterdatzijzelf enhunman indekomende
jarenmeer tijdvoorhunkinderenkunnenvrijmaken.

8.3 Arbeid op het bedrijf
Ookhierbij zullenwedeindevoorgaandehoofdstukkengemaakteonderverdeling arbeid inenarbeidvoorhetbedrijfhanteren.
Eerstkomenwensentoekomstverwachting tenaanzienvandearbeid
inhetbedrijf aandeorde,vervolgens die tenaanzienvandearbeidvoorhetbedrijf.
8.3.1 Arbeid inhetbedrijf
Deovergrotemeerderheid vandevrouwenverrichtarbeid in
hetbedrijf.Slechtsweinigenbemoeien zichdusnietmethetwerk
"achter".Hoe staandeboerinnennutegenoverhundeelnameaanhet
bedrijfswerk?Metanderewoorden:vinden zedateenvrouwdiemet
eenboer of tuindergehuwd is,inhetbedrijfbehoort tewerken,
zoalszijzelf ingrotegetaledoen?Omdit teachterhalenzijn
deboerinnen tweeuitsprakenvoorgelegd.Deeerste luidde:"Ikvind
dateenvrouwdiemet eenboerof tuinder getrouwd is,onderalle
omstandigheden inhetbedrijfbehoortmee tewerken".
Dezeuitspraakkandeinstemmingvan eenminderheid (15%)van
debijonsonderzoekbetrokkenvrouwenkrijgen.Eenaantalheeft
ergeenmeningover,maardemeerderheid (81%)ishetnietmetde
voorgelegde stelling eens.
Deeigensituatievanderespondente enhaarmening overhet
werkenvandevrouwinhetbedrijfblijken samen tehangen.Onder
devrouwendie zelfnietinhetbedrijfwerken,zijnerrelatief
meervanmeningdateenvrouwnietperdefinitie inhetbedrijf
behoefttewerkendanonderdevrouwendiewel inhetbedrijfwerken.Onderdevrouwendiezelfregelmatig inhetbedrijfwerken,
zijnerrelatiefmeervanmeningdathetook zohoort.Hetonderscheid tussenvrouwendiealleenindrukkeperioden,incidenteel
ofhelemaalnietmeewerkenisechter gering (bijlage8.3).
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Naastdeeigenarbeidsinzet isderolvandefactor leeftijd
onderzocht.Menzouverwachtendatnaarmatedevrouwen jongerzijn,
zemeergeneigd zijneen"vrije"keuzevandevrouwm.b.t.haar
arbeidsinzet inhetbedrijf tebepleiten.Door onsonderzoekwordt
ditechternietbevestigd.
Deuitspraak "Ikvinddateenvrouwdiemet eenboer oftuindergetrouwd is,-wanneerhetnodig is-inhetbedrijf behoort
mee tewerken",mag echteropdeinstemmingvan 94%vandebijons
onderzoekbetrokkenboerinnenrekenen.Slechts 3%ishethier niet
meeeensenderestheeftergeenmeningover.Leeftijd nochhet
aldannietinhetbedrijfwerkzaam zijn lijkt invloed uit teoefenenopdegeuitemening.
Uitdereactiesopbovengenoemdeuitsprakenkunnenwedeconclusietrekkendatdeboerininhetalgemeenvanmening is,dat
eenvrouwbeschikbaarmoet zijnom,alshetnodig is,inhetbedrijfbij tespringen.Ishetnietnodig,dankan zeiets anders
gaandoen.Eeneigenkeuzevandevrouwomaldanniet inhetbedrijf tegaanwerken,isblijkbaarvoordemeesteboerinnenbuiten
deorde.Andersgezegd:deboerinbeantwoordt aanhet "ideaalbeeld"
vandezichaanpassende,zichwegcijferendeenhaar echtgenoot
steunendevrouw.
Wenst.a.v.arbeidstijd inhetbedrijf
Demeningoverdevraag ofenwanneer eenvrouwdiemet een
boeroftuindergetrouwd is,inhetbedrijfbehoort tewerken,
hoeftechternogniets tezeggenoverdewensen t.a.v.deeigen
arbeid inhetbedrijf.Zijnzetevredenmethunhuidigearbeidssituatieofwillenzedezegraagveranderd zien?
"Zoalshetnuis,ishetwelgoed"zeggen zesvande tienin
hetonderzoekbetrokkenvrouwen.Inderelatief kleine groep (12%)
dienietinhetbedrijfwerkt,isdezeproportie groot:hiervindenachtvandetienvrouwenhetprima zoalshetnu is.Deoverigenzoudengraag inhetbedrijfwerken,maarkunnendatnietdoor
hunzwakkegezondheid oftedrukkewerkzaamheden indehuishouding.
Vrouwendiewelinhetbedrijfwerken,zijnrelatief vaker
ontevredenoverhunhuidigearbeidsinzet inhetbedrijf: 17%zou
graagmeerwillendoen,26%minder enderesterende 57%vindthet
welgoed zoalshetnuis.Wordendezeverschillennubeïnvloed
door leeftijd,gezinsfase,kindertal,bedrijfstype enlastbutnot
leastarbeidstijdvandevrouw inhetbedrijf?
De arbeidstijdvandevrouw inhetbedrijf lijkt eenbelangrijkeroltespelen:naarmatedevrouwmeeruren inhetbedrijf
werkt,iszevaker geneigdminder tewillenwerken.Ookhetomgekeerdegeldt:naarmatedevrouwminderuren inhetbedrijfwerkt,
wilzevakergraagmeerdoen.
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Eenietwat zwakkerverband constaterenwe tussen leeftijd en
arbeidswensen.Vrouwenwillenhetnaarmate zeouderworden,vaker
watrustigeraangaandoeninhetbedrijf.Aantalkinderennoch
omvangvanhetagrarischbedrijf lijkt enigeinvloed tehebbenop
dewensenvandevrouw.
Degenendiemeer inhetbedrijfwensen tedoen,treffenwe
vooralaanonderdevrouwenmetkleinekinderen,jongerdan35
jaar,opeenakkerbouwbedrijfenonderdevrouwendieminderdan
30uurperweekwerkzaam inhetbedrijf zijn.Gemiddeldmakenze
13,6uurperweek inhetbedrijf.Alsbelangrijkste redenvoor
dezewensvoerthetmerendeelvandevrouwen aandat zehetinteressantwerkvinden.Ook "meerbijhetbedrijfbetrokken"wordt
nogaleensgenoemd.Eenenkeling zegtnu teweinig omhandente
hebbenofdenkthetfinancieelruimer tekrijgendoormeer inhet
bedrijf tedoen.
"Ik zouwelmeerwillendoen.Jawaarom? Ikvind het leuk
werk,leukerdanhethuishouden.Dat iselkedaghetzelfde.
Ikbennietzo'nhuishoudelijk type.Nee,geefmijhetbedrijfmaar".
"Ikdoenoualleendekalverennogmaar.Alsmijn schoonvader
overeenpaarjaarophoudt,zalikwelmeermoetengaandoen
endatwil ikookgraag.Nustaikernog zobuiten,ikkan
nergensovermeepraten,behalveoverdekalverendan".
Devrouwendiegraagminder inhetbedrijfwillenwerkendan
zenudoen,zijnvooral tevindenonderdiegenen,dieveleurenin
hetbedrijfwerken.Gemiddeldwerken ze29,9uurperweek inhet
bedrijf endaarmeeruim 16uurmeerdanhuncollega'sdiemeer
werk inhetbedrijf zoudenwillendoen.Men trefthendanookmet
nameaanbinnendeglastuinbouwsector.Bovendien zitten zevooral
indegezinsfasewaarinhetjongstekind opkleuter-cq.lagere
schoolleeftijd is (bijlage8.4).
Alsbelangrijksteredenomminder tewillenwerken,gevende
vrouwenaandatzenuteweinig tijdhebbenvoorvrijetijdsactiviteiten (31%),huishouding (35%)enkinderen (12%). Ook leeftijd
(16%)engezondheidsredenen (9%)worden aangevoerd.
"Ikwerknual32jaarmeeophetbedrijf enjemerktdatje
nietmeer zogoeduitdevoetenkanalsvroeger.Maarhet
werkmoet tochgebeuren,niet?Helemaal niksdoen lijktme
ookniets,maarwatminderhardhoeven telopen,jadat zou
ikwelwillen".
"ikvoelmeschuldig tegenovermijnkinderen.Diekomenzoveel tekort.Ikheballeen 'szondags tijd omeens lekker
met zetespelenof tegaanfietsenofzo".
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Nadezeuiteenzetting overdevrouwendieminder ofmeerzoudenwillenwerkeninhetbedrijf,ishetnogdevraagwievande
inhetbedrijfwerkendevrouwenhunhuidigearbeidsinzetgehandhaafdwillenzien.Dezegroepvindenwevooralonderdevrouwenop
gemengdebedrijvenenonderdevrouwenvan50jaarenouder.Gemiddeldwerkenze 19,9uurperweek inhetbedrijf.
Eenpaarreacties:
"Neeikzounietmeerwillendoen.Ikvindhethardstikke
leukwat ikdoeenikwilalsernogmeermoet gebeuren,dat
weldoen.Maarnietdat ikzeg,ikzittespringenomnog
meer tehelpen;zoishetwelgoed".
"Ikheberechtgeentegenzinin,sommigedagenben ikwel
eensergdrukmetbepaaldedingen,danmoet jebijvoorbeeld
varkensafleverenenmoethet spulweerwordengeschrobd.Je
hebtechtweldagendatjeoverbezetbent.Maarnormaal,mag
hetzoblijven".
Terafsluitingvanhetonderwerp "wensent.a.v.deeigenarbeidsinzet inhetbedrijf",kunnenwe zeggendatvoormeerdande
helftvandeinonsonderzoekbetrokkenvrouwendefeitelijkearbeidsinzetovereenstemtmetdedoorhengewenste inzet.Gezienhet
feitdathaararbeidmeestalnoodzakelijk isenophetbedrijftenslottedeboterhamverdiendmoetworden,zaldezeuitkomst geen
verbazingwekken.Bovendien iseenmensnueenmaalniet zosnel
ontevredenmethetonvermijdelijke.Verrassend isweldatpaswanneereenvrouw30uurofmeer inhetbedrijfwerkzaam is,deroep
omminder arbeidduidelijkhoorbaarwordt.
Toekomstverwachting t.a.v.arbeidstijd inhetbedrijf
Eenvraagdieresteert isdevolgende:watverwachtdeboerin
tenaanzienvanhaararbeidstijd inhetbedrijf indekomendejaren?Zaldieblijven zoalsdienuis?
Vrouwendieophetmomentvanonderzoek niet inhetbedrijf
werken,verwachten slechtsbijuitzondering ditinde toekomstwel
tezullengaandoen.Metanderewoorden:bijnaallenverwachten
datdehuidigesituatieindekomendejarengehandhaafdblijft.
Vandevrouwendiewel inhetbedrijfwerken,denkt 58%dat
hunhuidigearbeidstijd inhetbedrijf inde toekomstgelijkzal
blijven.Eenaantalweetnognietwat erinhetverschiet ligten
eentoenameofafnameverwacht respectievelijk 18%en17%.
Vrouwendiedenkenmeer inhetbedrijf tezullengaanwerken,
verwachtenditvooral,omdatanderearbeidskrachten -metnamede
schoonvader -minder zullengaandoenofermee stoppen.Ookhet
minderdrukmetdehuishouding krijgen enuitbreidingvanhetbedrijfwordennogaleensgenoemd.
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Ookvoorvrouwendie indekomendejarenminder inhetbedrijfverwachten tegaandoen,ligtdebelangrijkste oorzaakbij
anderearbeidskrachten.Nuechter,omdatdeze-metnamede toekomstigeopvolger-meerarbeid inhetbedrijf zullengaanverrichten.Opdetweedeplaatskomteenoorzaakdie tevens zijnoorsprongvindt indebedrijfssituatie,nl.dathetbedrijf ingekrompenofbeëindigdwordt.Gevorderde leeftijd enminder goedegezondheidkomenopdederdecq.vierdeplaats."Drukkermetdehuishouding"en"financieelmindernoodzakelijk"vormenvoor eenbeperkt
aantalvrouwendebelangrijkstereden.
Eenconclusiedieuithetbovenstaande getrokkenkanworden
isdatdeoorzaakvanmogelijkeveranderingen indearbeidsuren
vandevrouwinhetbedrijfvooreenbelangrijk deelgelegenisin
datbedrijf zelf.Wanneerhetbedrijfhaararbeidharder cq.minderhardnodigheeft,zalzehieraanveelal tegemoetkomen.Persoonlijke,engezinsomstandigheden spelenweliswaar eenrol,maarhet
belangrijkste lijkendebedrijfsomstandighedentezijn.

Tabel8.1 Deinhetbedrijfwerkendevrouwennaarwensentoekomstverwachting t.a.v.hunarbeid inhetbedrijf (horizontaal gepercenteerd)
Wens

Toekomstverwachting
meer

gelijk

minder

(N)

weetniet

Meer
Gelijk
Minder

46
13
11

39
63
60

11
17
23

4
7
6

(66)
(223)
(102)

Totaal

18

58

17

7

(391)

Een interessantevraag istenslotte inhoeverredegeschetstetoekomstverwachtingen overeenstemmenmetdegeuitewenst.a.v.
dearbeid inhetbedrijf.Deharmonie ishetgrootstbijde inhet
bedrijfwerkendevrouwendiehunhuidigearbeidsinzetnietveranderdwensen tezien:63%vanhenverwacht dathet indekomende
jarennietzalveranderen.Minder overeenstemming tussenwensen
verwachting iserbijdevrouwendiemeer zoudenwillendoenin
hetbedrijf:46%denktdat tekunnenrealiseren indetoekomst.
Vandevrouwendiegraagminder inhetbedrijf zoudenwillenwerken,denktnoggeenkwartdit tekunnenrealiseren indekomende
jaren.Ruim 11%denkt zelfsdat zemeer zal"moeten"gaandoen
(tabel8.1).
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Intotaalkomenvoordehelftvanalle inhetbedrijfwerkendevrouwenwensentoekomstverwachting overeen.Deanderehelft
heefteenonvervulbarewens cq.nietgewilde toekomstverwachting.
Conclusie
Eenboerinhoeftnietperdefinitieinhetbedrijf tewerken,
maarwanneerhetbedrijfhaarhulpnodigheeftdanmoet zebeschikbaar zijn.Zozoumendemeningvandebijonsonderzoekbetrokken
vrouwenoverderolvaneenboerinkunnensamenvatten.
Tochvindtruimeenkwartvandeinhetbedrijfwerkendevrouwendatertevaakeenberoepophaarhulpwordtgedaan.Devrouwendieditzeggen,makendanookgemiddeld bijna30uurperweek
inhetbedrijf.Teweinig tijdvoor zichzelf envoordehuishoudelijkearbeidvormendebelangrijksteredenenomminder inhetbedrijf tewillendoen.
Daarnaastwileenaantalvrouwen (17%)graagmeer inhetbedrijfwerken.Vooralomdatzehet leukwerkvinden.Zezijnjong
enwerkengemiddeld "maar"ruim 13,5uurperweek inhetbedrijf.
Hoezietdetoekomsterindeogenvandeboerinuit?Voorde
komendejarenverwacht 18%dathaarwerk inhetbedrijf toeen 17%
dathetzalafnemen.Deoorzaakhiervanisvooralgelegen inhet
stoppencq.hetjuistgaanmeewerkenvananderearbeidskrachten.
Vergelijkingvanwens entoekomstverwachting t.a.v.dearbeid
inhetbedrijf leertdatvoordehelftvandebijons onderzoek
betrokkenvrouwenwens enverwachtingnietovereenstemmen.
8.3.2Arbeidvoorhetbedrijf
Dearbeiddievrouwenvoorhetbedrijfverrichten,laatzich
overhetalgemeenbeter combinerenmethunrolalshuisvrouwen
moeder.Dezeinpasbaarheid enderelatief geringehoeveelheid tijd
diedezearbeidkost,zullenerongetwijfeld toebijdragendatde
overgrotemeerderheid hetgoedvindt zoalshetnuis.Minderarbeidvoorhetbedrijfverrichtenwil 8%vandebijonsonderzoek
betrokkenboerinnen,terwijl7%graagmeerwildoen.Het zijnmet
namedevrouwendieweinig tijd aandezewerkzaamhedenbesteden,
dietevredenzijnmetdehuidigearbeidssituatie.Verder zijnde
ouderevrouwenendevrouwendie inhunwerk inhetbedrijf geen
veranderingenwensen,oververtegenwoordigd.
Eenopheteerstegezichtmerkwaardig feitdoet zichvoor nl.
datnaarmatehetaantalurenvandevrouwvoorhetbedrijf groter
is,zowelhetpercentagevrouwendat zegtgraagmeer alsdatzegt
graagminder tewillendoen,hoger ligt.Wanneer echterdearbeidsureninhetbedrijf indeanalysebetrokkenworden,blijktdat
naarmateeenvrouwminderureninhetbedrijfwerkt,zeeerdergeneigd ismeer arbeidvoorhetbedrijf tewillenverrichten.Hetzelfdegaatopvoordevrouwdieminderwildoen:ook zijlijkt
haarhouding t.a.v.vanhetwerkvoorhetbedrijfvooralopgrond
vandearbeidsbelasting inhetbedrijf ennietvanuitdievoorhet
bedrijf tebepalen.
110

Hoe zietdetoekomsteruit?Wordtdehoeveelheidwerkdiede
boerinvoorhetbedrijfverricht,groter ofkleiner?Groter,zegt
5%.Kleiner,zegt4%.Deovergrotemeerderheid verwachtdusdat
hetgelijkblijft.
Dehoeveelheid arbeidvoorhetbedrijfwordt almet aldoor
weinigboerinnenalsproblematisch ervaren.Veranderingenhierin
verwachtookmaareenkleineminderheid.

8.4 Betaalde arbeid buitenshuis
Overhetalgemeenstaandeinhetonderzoekbetrokkenvrouwen
niet zopositief tegenoverdebuitenshuiswerkendeboerin:6opde
10vindendateenvrouwdiemet eenboerof tuinder isgetrouwd
geenbaanbuitenshuisbehoort tehebben.Ruim3opde 10vinden
datdatwelkanenderestheeftergeenmeningover.
Overhetbuitenshuiswerkenvaneengehuwdevrouw inhetalgemeen,wordtveelvakerpositief gedacht.Hiervan zegtmaar ruim
eenkwartdathetniethoort.Anderswordthet echter,wanneerer
kleinekinderen zijn.Indatgevalhoort eengetrouwdevrouwgeen
baantehebben,zegt82%vandeinhetonderzoekbetrokkenboerinnen.Gezienhetfeitdatookbijnaallerespondentenvindendat
vooreenvrouwhetgezinopdeeersteplaatsbehoort tekomen,is
dezenegatievehouding tegenoverdebuitenshuiswerkendemoeder
nietvreemd.De term"sleutelkinderen"valthierbijdanookherhaaldelijk.
Devrijafwijzendehouding tenopzichtevandebuitenshuis
werkendeboerinendebuitenshuiswerkendemoedervankleinekinderenvormenwellichteendeelvandeverklaringvoorhetfeitdat
relatiefweinigboerinneneenbaanbuitenshuis zoudenwillenhebben.Eenanderdeelvandeverklaring ligtsimpelweg inhet feit
dathetvooreenboerinvaaknietreëelisomeenbaanteambiëren.
Zeisinhetbedrijfnodig,eengoedekinderopvang ontbreektmeestalophetplatteland enbovendienbiedthaaropleidingvaak geen
perspectievenopeen (leuke)baan.
"Eenbaanbuitenshuis?Alshet financieelmoet,danmoethet.
Maar lieverniet".
"Hier isalteveelwerk".
"Ik zoubesteenbaanwillen,wantdehuishouding alleenis
saaienikvindhetookniet leuk.Hetbedrijf interesseert
mij,daarkanikmenuttigmaken.Als iknietophetbedrijf
meewerkte,zouikbesteenbaanvoorhalvedagenwillenhebben".
"Watzouikmoetendoen?Ikhebnergensvoor geleerd.Ikkan
welergensgaanschoonmaken,maardatkanikthuisook".
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Intotaalzou 14%vandeboerinnendienugeenbaanbuitenshuis
hebben,erweleenwillenhebben.Zoalseerdergezegd,ligtdit
percentageveronderdatvande"gewone"huisvrouwen.Vanhenzou
namelijk 43%eenbaanwillenhebben (Oudijk, 1983,p. 171).
Welkeboerinnenambiëreneenbaan?Het zijndejongereen
vooraldehogeropgeleidevrouwen.Bovendiendevrouwenvanwie
hetjongstekind reedsnaarde lagere schoolgaat,endevrouwen
dieooknahethuwelijkhunbaannog eenaantal jarenhebbenaangehouden.Hetaldanniet inhetbedrijfwerken lijktweiniginvloeduit teoefenen.Het iszelfs zodatvrouwendieinhetbedrijfwerkenvaker eenbaanambiërendanzijdiedatnietdoen
(bijlage8.5).
Eenuitzonderingdaargelaten,verwachtgeenvanallenhaar
wensombuitenshuis tegaanwerken tekunnenrealiseren indekomendejaren.Inhet lichtvandehuidigewerkloosheid isditgeen
verwonderlijkresultaat.
Deboerinnendieweleenbaanhebben (5%),willendieinruim
dehelftvandegevallenzohoudenalsdienuis.Hetpercentage
datgraagmeerurenarbeidbuitenshuis zouwillenverrichten,is
ongeveergelijkaandatwatgraagminderurenzouwillenwerkenof
helemaal zouwillenophouden.Omdat zoweinig inonsonderzoekbetrokkenboerinneneenbetaaldebaanhebben,ishetnietmogelijk
omnader intevullenwiewelkewensenen toekomstverwachtingen
hebben.Vermeld zijalleennogdatruimdriekwartook indekomendejarenbuitenshuisverwacht teblijvenwerken.Derestdenkter
mee testoppenofweethetnogniet.

8.5 Vrije tijd
Zoalsinhoofdstuk 5duidelijk naarvorenkwam,isvrije tijd
eenschaarsgoedvoordebijonsonderzoekbetrokkenvrouwen.Gemiddeldkomenzeaan21uurperweekvrije tijd inclusief dezondag.
Hoestaandeboerinnen tegenoverdezerelatief geringehoeveelheidvrije tijd?Enwatverwachten zevoorde toekomst?Vier
opde tienboerinnen zoudengraagmeervrije tijdwillenhebben.
Eenpaarprocent zoumindervrije tijdwillenhebben.Derestis
tevredenmetdenubeschikbare ruimtevoorhobby's enanderevrijetijdsbestedingen.
"Ikmoetnietechtveel tijd overhebben,wantdangajeaan
hetpiekeren.Ikbenlieverbezig.Datjehetgevoelhebt
hiermoet iknogevennaar toeendaarmoet iknogaandenken
enzo".
"Ikmaak tijdvoormijnhobby's,maar datmagniet tenkoste
gaanvanhetbedrijf,dusdanpoets ikhier inhuismaarwat
minder".
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Hetgebrekaanvrije tijdblijktdusdoormeerboerinnenals
problematisch ervarendanhetgebrek aantijdvoorhethuishoudelijkwerkendekinderen,endeovervloed aanbedrijfswerk.Met
namedeboerinnendierelatief langedagenophetbedrijfmaken,
dusdevrouwenindeleeftijdsgroep35-50jaarendevrouwenop
melkveehouderij-englastuinbouwbedrijven,zoudengraagovermeer
vrije tijdbeschikken.Detoekomstverwachtingen zijnechterniet
hooggespannen.Slechtseenvierdedeelvandevrouwendiegraag
meervrijetijd zoudenwillenhebben,denktdit indekomendejarentekunnenrealiseren (bijlage8.6).Intotaalverwacht 6%van
devrouwenminder en 19%meervrije tijd tezullengaankrijgen.

8.6 Medezeggenschap over het bedrijf
8.6.1 Beslissingenoverhet eigenbedrijf
Datderolvanmede-onderneemster inde zinvan daadwerkelijk
meebeslissenoverbelangrijkebedrijfsaangelegenhedenopditmomentnogmaarvoorweinigvrouwen isweggelegd,hebbenwe inhoofdstuk7latenzien.Zoalshet isenzoalsdevrouwenhet zoudenwillen,kanechteruiteenlopen.
Metdevoorgelegdeuitspraak "Ikvind datdeuiteindelijke
beslissingenoverhetbedrijf aandemanovergelatenmoetenworden"stemt60%vandeinhetonderzoekbetrokkenvrouwen in.Nu
wordterindediscussieoverhetmede-onderneemsterschap ookvaak
gepleitvoorbetereagrarische scholingsmogelijkhedenvoorde
vrouw.Ombeter tekunnenmeebeslissen overbedrijfsaangelegenhedeniseenagrarische scholing eenbelangrijkevoorwaarde,zoluidt
deredenering.Omdat zeervelendeuiteindelijkebeslissingenaan
demanwensenover telaten,ishetnietverwonderlijk datbijna
tweederdeeenagrarische scholingvoorboerinof tuindersvrouwniet
noodzakelijkacht.Velenvoegenhieraanoverigenswelwoordentoe
als"hetismooimeegenomen alshetwel zois,maar noodzakelijk
vind ikhetniet".
Opmerkelijk isdatdriekwartvandeinhetonderzoekbetrokkenvrouwenvindtdateenvrouwdieophetbedrijfmeewerkt,medeonderneemster is.Incombinatiemethunmening overdeuiteindelijkebeslissingsbevoegdheid t.a.v.bedrijfsaangelegenhedenlijkt
deconclusiegerechtvaardigd dathundefinitievanmede-onderneemsterminder omvattend isdandiewelke inkringenvan "agrarische
commissies"wordt gebezigd.Eenmede-onderneemster isindeogen
vandebijonsonderzoekbetrokkenboerinneneenvrouwdiemeewerktopenmeedenktoverhetbedrijf.Inkringenvan "agrarische
commissies"valthieronder echter ookmeebeslissen overhetbedrijf.Indevolgendeparagraaf komenwehierop terug.
Naditexposéoverhoudingen tenaanzienvanaspectenvanhet
mede-onderneemsterschap inhetalgemeen,gaanwenuweer eventerug
naardeeigensituatie:welkewensenheeftdevrouw tenaanzien
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vanhaareigenparticipatie indebeslissingenbinnenhetbedrijf?
Zouzegraagmeer tezeggenwillenhebbenofvindt zehetwelgoed
zoalshetnuis?Vooraldit laatste,zoblijkt.Ondankshetfeit
datmeestaldemandeuiteindelijkebeslissingen neemt,zegt92%
hetwelgoed tevindenzoalshetnuis.
"Hijmoet ermeewerken".
"Erkanmaareenkapiteinophet schipzijn".
"Ikhebergeenverstandvan,hijheeftervoor geleerd".
Dezeensoortgelijkegeluiden zijnveelvuldig tevernemenuit
demondvandeboerin.Nu ishet inderdaad zodatdemannenvaak
weleenagrarischeopleidinghebbengehad,terwijldevrouwendat
niethebben.Metanderewoorden:het isnietverwonderlijk dater
boerinnenzijndiezeggendathunmanerhetmeesteverstandvan
heeftenbijgevolg zelfgeenverantwoordelijkheid durvennemen
voordebedrijfsbeslissingen.
Bovendienkanhetweleens zozijndathethandhavenvande
status-quoalsdemeestveiligeoplossingwordt ervaren.Eenboerinhierover:
"Alsikmedaarmeegabemoeienkrijgenweheibel indetent,
denkik.Mijnmanmeent tochaltijd dathijhethetbeste
weet".
Er zijnookvrouwendieaangevendatzezich teoudvoelenom
nunog (meer)verantwoordelijkheid voorhetbedrijf tedragen.
"Alsiknogjongwasdanzouikdatwelwillen,maarnuniet
meer".
Eenzaakdiewellichtookeenrolvanbetekenis speelt,is
hetfeitdatdeboerinvaakhaarhandenalvolheeft.Zeheefthet
tedrukomooknogeensmee tebeslissenover zakenwaarvoor ze
geentijdheeftomzicherin teverdiepen.
"Jemoetalsboerineenheleboelkunnen.Erwordt gewoonvan
meverwacht,datikeenheleboeldoe,dat isgewoon zo.Meebeslissenwildanzeggendatiknogmeermoetgaandoen".
Ookzalhetvoor sommigeboerinneneenbewustekeuze zijnom
debeslissingenoverhetbedrijf aanhunmanover telaten.Ze
zijn"toevallig"meteenboerof tuindergetrouwd,maarwensenverdernietsofzoweinigmogelijkmethetbedrijf temaken tehebben.
Andersgezegd:alshetnodig ishelpenzeeenhandje,maar daarmee
isdekousaf.
Nadezeopmerkingenvanenoverdegroepvrouwendiegeen
veranderingenwenst,nuietsoverdekleine groepdiemeer tezeggenwilhebben.Welkevrouwen zijndat?Vooraldejongere ende
beteropgeleidevrouwenuitendezewens.Ookdevrouwendie inhet
noordenvanhet land en-inietsminderemate-inhetwestenvan
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het landwonen,willen invergelijkingmethuncollega'suithet
oostenenzuidenrelatiefvaakmeer zeggenschap bijdebedrijfsbeslissingen.Opmerkelijk isdatergeenrelatie lijkt tebestaan
methetaldanniet inhetbedrijfwerkennochmethetaantalgemaaktearbeidsureninhetbedrijf.Nuishetnatuurlijkwel zodat
vrouwendieveelarbeid inhetbedrijfverrichtenvaak opditmomentalmeer tezeggenhebbendanhuncollega'sdieweinig ofgeen
arbeidverrichten inhetbedrijf.
Hoe zietde toekomstverwachting inzakedebedrijfsbeslissingenernuuit?Meer cq.minder zeggenschap denken slechtsweinigen
tekrijgen (resp.4%en6%). Enkelenwetenhetnogniet,maarde
overgrotemeerderheid (88%)denktdathet zoblijft alshetnuis.
Slechtseenminderheid vandevrouwendiemeerwillenmeebeslissen,denktdit indetoekomst tekunnenverwezenlijken.Eris
zelfseenaantaldatverwachtminder tezeggen tekrijgen inde
komendejaren (bijlage8.7).
-

Conclusie

Concluderend kunnenwe stellendatdewensenendetoekomstverwachtingenvandeboerint.a.v.debeslissingsbevoegdheid over
heteigenbedrijfhetbeeld laten zienvaneenvrouwdiewelmeepraatenmeedenkt,maardeuiteindelijkebeslissingenaanhaarman
overlaat.Geenagrarischevooropleiding,geenverantwoordelijkheid
durvennemenenangstvoor eennog zwaarderebelasting dannu lijkenbelangrijke oorzaken tezijnomhetmaar telaten zoalshetis.
Handhavenvandestatus-quo isbovendiende"veiligste"oplossing.
8.6.2 Vertegenwoordigenvanhetbedrijfnaarbuiten
Overdewensenentoekomstverwachtingen tenaanzienvanhet
vertegenwoordigenvanhetbedrijfnaarbuiten isgeen informatie
ingewonnen.Wel zijndeboerinnen tweestellingenvoorgelegd over
departicipatievanvrouwen inde standsorganisaties eninhet
landbouwbeleid.Deeerste stelling luidt:"Ikvind datvrouwen
niet indestandsorganisaties thuishoren".Metdezestelling is
18%het eens,terwijl 67%heternietmee eens is.Vooraldejongeregeneratie isheterrelatiefvaaknietmee eens.
"Waarom zoudenvrouwen ernietinthuishoren?Als eenvrouw
datwilenzeiserinthuisdanmoetdatkunnen.Indeze
tijdvanemancipatiezeker".
Deoudereboerinnen zijnoverhetalgemeenbehoudender:zij
willenrelatiefvaakdestandsorganisaties maar aandemannen
overlaten.
"Zaakvoormannen,vrouwenmoetennietoveralhunmond over
opendoen".
"Ikhounietvanhet typevrouwmetdebroekaan'."
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Hetisnietverwonderlijk datdeoudereboerinhetookrelatiefvaaknieteensismetde stelling "Ikvind datvrouwenzich
methetlandbouwbeleid bezigbehoren tehouden".Intotaal is28%
vandeboerinnenhetnieteensmetdezestelling.
"Daarhebbenwijvrouwen tochgeenverstand van,vandeEEG,
Brusselenzo.Zebekijkenhetmaar.Bovendienheb iktoch
hetideedatjedaarheelweinig aankuntdoen".
Demeerderheid (59%)isechtervanmeningdatdevrouwzich
welmethet landbouwbeleid behoortbezig tehouden.
"Jahoor,ookvoorvrouwenvanbelang.Uiteindelijk pratenen
denkenzeookmeeoverhetbedrijf.Hetgaatookhenaan".
"Devrouwvoelthet indeportemonnee".
Almetallijkenerweinigbarrières tewordenopgeworpen,
althansdoordevrouwenzelf,voor eenactievebemoeienisvande
boerinmet agrarischeaangelegenhedenbuitenheteigenbedrijf.

8.7 Boerin van beroep?
Nadewensenentoekomstverwachtingen tenaanzienvandeelaspectenvandepositievandeboerin,nualseensoorteind-evaluatieeenkortebeschouwing overhaarpositiealsgeheel.Innota'sopstudiedagene.d.wordtveelvuldig gepleitvoor erkenning
vaneenzelfstandigeberoepsstatusvandeinhetagrarischbedrijf
werkendeechtgenote.
Hoestaandeinhetonderzoekbetrokkenvrouwenhiernutegenover?Opdevraag:"ZietUhetmeewerken inhetbedrijfdoorde
echtgenotevaneenboerof tuinderalshetuitoefenenvaneenberoep?"antwoordt64%vandevrouwenbevestigend.Eenaantalheeft
ergeenmeningoverenderest (29%)ziethetnietalshetuitoefenenvaneenberoep.Hoewillendezelaatstendeinhetbedrijfwerkendeechtgenotedanwelnoemen?Degegevenantwoorden zijndivers:
hulp(je),assistente,bijspringster,vrouwvaneenboer,vrouwvan
eenkweker,maarookhandlangerwordengenoemd.Dejongerenzien
hetwerkeninhetbedrijfoverigensvaker alseenberoepdandeouderen,maardeverschillenzijnklein.
Opdevraag "WanneerUgevraagdwordtwelkberoepUuitoefent,
wat zegtUdan?"geeft58%vandebijonsonderzoekbetrokkenboerinnenhetantwoord "huisvrouw".Nogeens 16%antwoordt "geenberoep".Maarweinigvrouwen (19%)noemenalsberoepboerin,tuinster,pluimveehoudster,agrarisch onderneemster ofeenanderberoepwaaruithaaragrarischewerkzaamheden zouden zijnaf teleiden.
Almetalzietdeboerinhetwerken inhetbedrijf inzijn
algemeenheid veelalalshetuitoefenenvaneenberoep,maarwanneerhethaarzelfbetreft,geldtdatopeens inveel geringeremate.
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Datdevrouwendieniet inhetbedrijfwerken zichslechtsbijuitzonderingmethetagrarischeberoep identificeren,ligtvoorde
hand.Datdevrouwendieeenbaanbuitenshuishebben,dezealshun
beroepopvoerenook.Maarhetfeitdatongeveer 85%vande inhet
onderzoekbetrokkenvrouwengeenbaanbuitenshuisheeftenwelin
hetbedrijfwerktmaar zichzelfvoorhet leeuwedeel eenandereberoepskwalificatiegeeftdandeagrarische,lijktopheteerstegezichtmindervoordehand teliggen.
Rubin (1979,p.58)constateert inhaar onderzoek onderouderevrouwenhetzelfde:"Hetmeestopvallend washet feitdat,hoeweldehelftvandevrouwenmetwie iksprakeenbetaaldebaanbuitenshuisheeft,nietëén-met inbegripvandegenendieeenhoger
beroepuitoefenden- zichzelfbeschreef inrelatie tothaarwerk".
Demannenmetwiezesprak,omschreven zichzelf echter alleninrelatie,tothunbaan.Devrouwen legdenvooraldenadrukophetfeit
datzeeengoedemoeder,echtgenote enhuisvrouwwaren.
Ookdebijonsonderzoekbetrokkenboerinnenomschrijvenzich
vooralalshuisvrouw.Anders gezegd:beperken zich tothunwerk
binnenshuis.Zoalswe inhoofdstuk 5zagen,zijnde takenvanhuisvrouwenmoederdanookdemeest tijdrovendeactiviteitenvoorde
boerin.Bovendienstaatvoordeboerinmeestalhaar gezinsrolbovenaandeprioriteitenlijst.Zeisineersteplaatsverantwoordelijkvoordegangvanzakeninhet "voorhuis".Inhet"achterhuis"
ishaarmanverantwoordelijk.
"Mijnberoep?Huisvrouw,die tevenshaarmanhelpt....Waarom
huisvrouw?Omdatjetochhetwerk indehuishouding allemaal
doet,datkomt tochwelopmijneer.Dekinderverzorging komt
ookopmijneer".
"Hetisnietdatikmevoorhetboerin zijnschaam,maarja...
jebent tochhetmeest indehuishouding bezig....Henk (haar
man;TL)zalzichooknooitgeenboernoemen.Hij zegtaltijd
veehouder".
"Ikbengeenboerin.Ikbendevrouwvaneenboerendanwerk
ikdusookmeeophetbedrijf,omdat ikziedathetnodigis".
"Datikhuisvrouwbenzeg ikzonder erbijna tedenken,omdatjegetrouwd bent,denk ik.Danbenjehuisvrouw,omdatik
ooknooiteenberoephebgehad.Ikzalmenooitboerinnoemen;
eenboerinvind ikeenaanduidingvaneenberoep.Als ikeen
beroep zoumoetenkiezenvoormezelf zouiknooitboerinworden".
Maar,zoalsgezegd,kiestbijna 1opde 5vrouwenvoorhet
agrarischberoepennietvoorhetberoephuisvrouw.
"Iknoemme altijd tuinster.Datberoepbestaat officieelwel
niet,maar tuindersvrouwvind ikook zo'nrotbegrip".
"Agrarischonderneemster.Boerinheeft eennegatievebijsmaak.
Alsjezegtdatjeboerinbent,danhoor jezovaak:goh,dat
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zoujeookniet zeggen.Mensendenkendanaaneengrote,stevigevrouwmeteenblauweoveralleneenrodehoofddoek".
Of eenvrouwzichnudefinieertalshuisvrouw,boerin,tuinsterofagrarischeonderneemster,zeisenblijft getrouwdmeteen
agrariër.Zoals inhetvoorgaandenaarvorenkwam,betekentdit
vaakhardwerkenophetbedrijf eninhethuishouden enweinig
vrije tijd.Ondanksditvelewerk zegt87%vandebijonsonderzoekbetrokkenvrouwendatdeprettigekantenvanhetwonenenwerkenopeenagrarischbedrijfvoorhaaroverwegenbovendeminder
prettigekanten.Deafwisselingvanwerk inhuishouden enbedrijf,
het thuisofdichtbijhuis zijnwanneer dekinderenuit school
komen,dezelfstandigheid,hetwerk zelfkunnenindelen,hetbuitenwonen,het"vrije"bestaanenhet samenmet jemanwerken,wordenalsbelangrijkepluspuntenvanhetagrarischberoepnaarvoren
gebracht.
"Nouhetprettigevind ikdatjeje tijd enalles zoheerlijk
zelfkunt indelen.Datvind ikgewoonechtpluspunten:hupje
gaatweg.Datvind ikideaal.Enjewoontbuitenaf".
Datdeminderprettigekantendeboventoonvoeren,vindt 6%
vandeonsonderzoekbetrokkenvrouwen.Teweinigvrije tijd,de
gebondenheid,hettelaaginkomenenhetaltijdmaarklaarmoeten
staanvoorhetbedrijf zijn,volgensdezegroep,belangrijkenegatieveaspectenvanhetagrarischberoep.
"Aldatgeploeter endanmoetjekijkenwatjeermeeverdient!Hetmoetechtliefdewerk zijn,noudatishetvoormij
niet".
"Financieel zittewe zwaar.Alsjevarkenshebt enermoet
geldbij,dankunjenooitwatkopen.Dat isallemaalniet
zoplezierig".
"Zevendagenentweekeerperdagkoeienmelken,datvind ik
zobenauwend".
Tot slotisereenaantalboerinnen (7%)dat zegtdatnochde
prettigenochdeminderprettigekantenvanhetwonen enwerkenop
eenagrarischbedrijfoverheersen.Zeaccepterende situatiezoals
dieis,vaakmedeuitgebrek aanperspectief opietsanders.
"Ikvindheteigenlijkniet zoleukallemaal.Maarhetis
nietdatjezegt:ikheberechteenbeetje tegenzin in.Maar
ja,jemoet tochdoor,eenanderekeuzeheb jeniet".
"Jekunt tochniet terug.Jemoethet allemaalmaaraccepterenzoalshetkomt".
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Concluderendkunnenwezeggen,datvoordemeesteboerinnen
depositievekantenvanhetagrarischberoepoverheersen.Herhaaldelijkworden indeinterviewsdefull-timehuisvrouwen ofdebuitenshuiswerkendemoedersofhuneigenmoeders alsreferentiegroep
gebruikt.Inbijnaallegevallenvaltdevergelijking inhuneigen
voordeeluit.Weinigen zoudenwillenruilenmet eenniet-agrarischevrouw.
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9. Conclusies en slotbeschouwing

Indevoorgaandehoofdstukken zijnwe ingegaanopdepositie
vandeboerinophetagrarischgezinsbedrijf.Erisaandachtbesteed aanhaarrollenvanhuisvrouw,moeder,buitenshuiswerkende
vrouw,arbeidster enmede-onderneemster ophet agrarischbedrijf.
Indithoofdstuk zullendebelangrijkste conclusies aande
ordekomentenaanzienvande inhetonderzoek centraal staande
rollenvanarbeidster enmede-onderneemster ophetbedrijf.
Tevenszullenweaangevenwelkefactorenonzes inziensdehuidigerolverdeling tussenboer enboerinbeïnvloeden.Totslotvolgenenigetoekomstbespiegelingen.Hierbijgaathetmetnameomde
vraagwelkeconsequentieshetemancipatiestrevenvandeboerinkan
hebben.
-

"Achtergaatvoor"

Debijonsonderzoekbetrokkenvrouwleverteenbelangrijke
bijdrageaanhetfunctionerenvanhet agrarischbedrijf.Nietalleendeomgeving,maarookdeboerinzelfvindthethaastvanzelfsprekend dateenboerof tuinder inzijnwerkwordtbijgestaan
door zijnechtgenote.Alshuwelijkspartner vaneenagrariërmoet
jenueenmaalnietalleenklaar staanvoor jegezin,maar ookvoor
hetbedrijfalsdatnodig is.Deboerinziethaar arbeid ophet
bedrijf inderegeldanooknietalshetuitoefenenvaneenberoep
maaralshethelpenvanhaarman.Het iszijnberoep enwanneer
hijhetwerknietalleenafkan,helpt zehem.Deboerinisen
voelt zichopdeeersteplaatshuisvrouw.Hieraanbesteedt zedan
ookhetgrootstedeelvanhaarwerkweek.Ditneemtnietwegdat
meestal "achtervoorgaat".Investeringen enwerkzaamheden ophet
bedrijfhebbenvoorrangopdieinhethuishouden.De combinatie
vanhuishouding enbedrijfswerk zorgt ervoordatdeboerinover
hetalgemeeneenzwaarbelastevrouwis.
Arbeidstijd ophetbedrijf
De inzetvan'devrouwisvangrotebetekenisvoorhetbedrijf
endaarmeevoordecontinuïteitvandeagrarischeonderneming.Een
eerstepuntwaaruitditvalt af teleiden,isdetijddie zeaan
hetbedrijfswerkbesteedt.Gemiddeld heeftdebijonsonderzoekbetrokkenvrouweenpart-timebaanvanruim 22uurperweek ophet
bedrijf.Zeneemthiermeeongeveer 20%vandetotalehoeveelheid
arbeidophetbedrijfvoorhaarrekening.Erdoen zichechteronderling zeergroteverschillenvoor.
Bepalendvoordearbeidstijdvandeboerin zijnvooralde
aardvanhetwerk,datopeenbedrijfverrichtmoetworden,ende
behoefteaanhulp.Staathaarmanalleenvoorhetwerken/ofkent
hetbedrijfveel"handwerk"danisdeinzetvandeboerinophet
bedrijfgroot.
120

Het isoverigensopvallend datvaakpaswanneerhaar inzetop
hetbedrijfnaar eenfull-timebaantendeert,deboerin tekennen
geefthetbedrijfswerkals tebelastend teervaren.Ongeveer een
kwartvandeboerinnen zougraagminderbedrijfswerkwillenverrichten.
Aardvandewerkzaamheden
Dewerkzaamhedenvandeboerinophetbedrijf spelenzich
vooraldichtbijenindewoning af,dusopplaatsendiezichrelatiefgoed lenenvooreencombinatiemethaarrollenvanhuisvrouw
enmoeder.
Erkaneen-ruimtelijk-onderscheidwordengemaakt tussen
takenvoorhetbedrijfentakeninhetbedrijf.De eerstevinden
voornamelijkplaats indewoning,de laatsteindebedrijfsgebouwen (stal,schuur,kas)enophetland.
Haarvaste takenvoorhetbedrijf zijnvooral teomschrijven
alsreceptioniste-en secretaressewerkzaamheden.
Inhetbedrijfkunnenhaarvaste takengekwalificeerdworden
als"handwerk"enalswerkdatinhetverlengdevandehuishoudelijkearbeid ligt.Bovendien ishet-metnameinde tuinbouwwerkwaarvoor eenzekerevingervlugheid isvereist.Werkzaamheden
opeentrekkerofopeenanderemachineverricht zezelden.Het
zijnvooraldejongereboerinnendiedit "mannenwerk"weleens
voorhunrekeningnemen.
Waaromverrichtdeboerinophetbedrijfvooraldiewerkzaamhedendievoorvrouwelijkdoorgaan?Metanderewoorden:waaromis
dearbeidsverdeling tussenboer enboerinals traditioneel tebestempelen?Onzesinziens zijnhierbijdevolgende factorenvanbelang:
a. Deboerheefteenagrarischeopleiding,deboerinniet enis
dusniet"deskundig".
b. Deboerkoos zijnberoep,deboerinhaarman.
c. Hetagrarischebedrijf staatopnaamvandeman,hij ishet
bedrijfshoofd.Deboerinis"meewerkendeechtgenote".
d. Biologischeverschillen tussenmanenvrouw.Lichaamsbouw,
vingervlugheid,nauwgezetheid en"moederinstinct"wordenals
redenenvoorhethuidige takenpakketvandevrouw aangevoerd.
e. Traditioneleopvattingenbijboer enboerinoverwatwelen
watgeenvrouwenwerkis.
f. Dooralsvrouwinhetbedrijfswerk juistdie eigenschappen
tegebruikendie traditioneelvoorvrouwelijk doorgaan,wordt
heteigenvrouwbeeld nietaanhetwankelengebracht,vormt
zegeenbedreigingvoorhaarmanenleidthaarmangeenstatusverlies.
g. Deboerinzietalseengevaardathetgaanverrichtenvan
"mannenwerk"eenextraarbeidsbelasting bovenophaarhuidige
takenpakket zalbetekenen.Omdit tevoorkomenishethet
veiligst "mannenwerk"niet tekunnenenniet teambiëren.
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Beslissingen
Welkgewichtuiteindelijkwordt toegekend aanhetgeheelvan
werkzaamhedenwaarmeedeboerinophetbedrijf isbelast,wordt
eerstduidelijkwanneerbezienwordt inhoeverreditvergezeld
gaatmetbeslissingsbevoegdheid overdatbedrijf.Werkelijkbeslissingsbevoegd indezindatdit formeel isvastgelegd, isde
bijonsonderzoekbetrokkenboerinslechtsbijhogeuitzondering.
Wanneer erbelangrijkebeslissingen overhet eigenbedrijf
genomenmoetenworden,wordtdeboerinwel-veelal intensief bijhetoverlegbetrokkenmaardeuiteindelijkebeslissingenneemt,
indeogenvandeboerin,inderegelhaarman.Naarmatedeboerin
meerurenophetbedrijfwerkt,isditinminderematehetgeval.
Hetfeitdatdeboerinrelatiefweinig aandeuiteindelijke
beslissingenoverheteigenbedrijfdeelneemt,wordtonzesinziensdooreensamenspelvaneenaantal factorenveroorzaakt.Gebrek aantijdomzichfundamenteel teverdiepen indezeproblematiek,gebrekaanscholingophetgebiedvanbedrijfsplanningen
-management,gebrekaantechnischekennis,geenverantwoordelijkheid durvennemeneneenmandiemoeilijkverantwoordelijkheid uit
handengeeft,zijnhierbijfactorendieeenbelangrijke rolkunnen
spelen.Maarookhet traditionelewaarden-ennormenpatroonwaarbijhetalsvanzelfsprekendgeldtdatdemandebaas is,ishierbijongetwijfeldvanbetekenis.
Destapvanoverlegpartner naarmede-beslissingspartner zal
overigensvooreenaantalvrouwenwaarschijnlijk slechtsklein
zijn.
Ookeenander facetvanhetondernemerschap nl.hetvertegenwoordigenvanhetbedrijfnaarbuiten inlandbouworganisaties en
-coöperaties,is (nog)geenvrouwenaangelegenheid. Slechtsbijuitzonderingvertegenwoordigt devrouwhetbedrijf naarbuiten.Gebrekaaninformatieoverhetfeitdatde"meewerkendeechtgenote"
tegenwoordig zelfstandig lidkanwordenvande standsorganisatie,
angstomalsenigevrouwopeen"mannenvergadering" aanwezig te
zijn,angstomalseenvrouw"metdebroek aan"beschouwd teworden,gebrekaankennisoverdegepresenteerde onderwerpenengebrekaantijd lijkenhierbijbelangrijkebarrières tezijn.
Zelfbeeld
Hoedenktdeboerinzelfoverhaarpositie? Bijdeafweging
vandepositieveennegatievekantenvanhetagrarischberoep
slaatdeschaalmeestaldoornaardepositievekant.Haar inzet
ophetbedrijfendanvooraldeafwisselingmethet huishoudelijk
werkwaardeert zevaakpositief.Gebrek aanvrije tijd enaantijd
voordekinderenvormendebelangrijksteknelpunten.Dearbeidsbelasting ophetbedrijfwordtmetnamedoordeboerinnendieveel
uren.ir,hetbedrijfmaken,endoordeoudereboerinnen alsproblematischervaren.Hetgebrek aanuiteindelijkemedezeggenschap over
hetbedrijf zienweinigenalseenknelpunt.
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Debelevingvanhaarpositie alsboerin isvoordebijonsonderzoekbetrokkenvrouwen losmakelijkverbondenmethaarpositie
alsechtgenote.Haar inzetophetbedrijf isvoorhaarvaakeen
vanzelfsprekenduitvloeiselvanhaarhuwelijkmet eenagrariër.De
indestatistiekengebruikelijke term"meewerkendeechtgenote"
geeftditookalaan:deboerin legthetaccentopechtgenoteen
dusophaarrolinhuis,enwerktmeeophetbedrijf,omdathaar
manhaarhulpnodigheeft.
-

Deboerinvandetoekomst

Devraag isechterofdeboerinvande toekomstnoggenoegen
zalnemenmetdepositiediedeboerinnubekleedt.Wemogenaannemendathetzichnunogopzeerbescheiden schaalmanifesterende
emancipatiestrevenvanmetnamedejongerevrouwendekomendejarensterkernaarvorenzaltreden.Ditemancipatiestreven zalde
opvattingen,aspiraties enhetgedragvandeboerinbeïnvloeden.
Hetstrevennaarkeuzevrijheid engelijkberechtiging zullenhierbijopdevoorgrond staan.
Opditmomentzijndepositievandemanendievandevrouw
binnenhetbedrijfnietgelijkwaardig.Demanisbedrijfshoofd,
vertegenwoordigthetbedrijfnaarbuitenenneemt inderegelde
uiteindelijkebedrijfsbeslissingen.Devrouwheeft eenpart-time
baanophetbedrijfenweinig zeggenschap overdatbedrijf.
Het zieternietnaaruitdathetagrarisch gezinsbedrijfvan
detoekomst zonderdearbeidvandeboerinkanfunctioneren.We
mogenaannemendatdevergroting enmodernisering vandebedrijven
zichverdervoortzullenzetten.Deprijzenvan land-entuinbouwproduktenzullenwaarschijnlijkniet zodanig stijgendat (meer)
betaaldearbeidskrachtenkunnenwordenaangetrokken.
Debetekenisvandezeontwikkelingenvoordeomvang eninhoud
vanhetbedrijfswerkvandevrouwismoeilijk tekwantificeren.
Doordemodernisering vandebedrijfsinrichtingneemtdehoeveelheidhandwerkendushet traditionelevrouwenwerk inhetbedrijf
af.Ditbetekentdatdeboerin inde toekomstmeer "ingeschakeld"
zalworden,zoalsdatbijdejongereboerinvannureedsgebeurt,
bijhetmachinalewerkendushet traditionelemannenwerk.
Vergrotingvandebedrijvenbetekentdat takendievooralsnognietgemechaniseerd kunnenworden zoalshetvoerenvandekalverenenhetverzorgen,oogstenenverwerkenvaneenaantalgewassenzullenwordenuitgebreid.Ditbrengtdanweermeer traditioneelvrouwenwerkvoordeboerinmet zichmee.
Verder zullencomputerisering enautomatiseringvandeinformatievoorziening endeverwerkingvandebedrijfsgegevensconsequentieshebbenvoordearbeiddiedevrouwvoorhetbedrijfverricht.Nieuwe takendienen zichaan,terwijloude takenzoalshet
bijhoudenvandeboekhouding,vankarakter zullenveranderen.
Ineenaantalgevallenkandehoeveelheid bedrijfsarbeidvan
deboerinindetoekomst afnemen.Onder invloedvandewerkloosheid,zullenhaarkinderenvakerophetouderlijkbedrijfmeegaan
werkenenduseendeelvanhetwerkvanhunmoeder overnemen.Dit
geldtoverigensalleenvoordeoudereboerin.
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Almetalmogenweaannemendatde inhoudvandebedrijfsarbeidvandevrouwzalveranderen,maardatde tijddie zeeraan
zalmoetenbesteden,overhetalgemeenzekerniet zalverminderen.
Hetagrarischgezinsbedrijf zalhaararbeidnodigblijvenhebben.
Voordekeuzevrijheid endeontplooiingsmogelijkhedenvande
boerinheeftditbelangrijke consequenties.Zewordt gedwongen
haareigenaspiratiesenambitiesop tegeven,althans zeondergeschikttemakenaandebelangenvanhetbedrijf.Dezeaspiraties
enambitieskunnengericht zijnophaarbaanalshuisvrouw,maar
ookopdevoortzettingofopnieuwopnemenvanhetberoepwaarvoor
zijisopgeleid.
Deboerinheeftniet inhaar jeugdvoorhetagrarischberoep
gekozen.Menmagderhalvenietverwachtendat zenahethuwelijk
automatischhaarmangaatassisterenophetbedrijf enhieraan
haarwerkinhethuishoudenofhaarbelangstelling voor eenbaan
buitenshuisondergeschiktmaakt.
Er zullendusvoorwaardengeschapendienen tewordenomhet
ookbinnenhetagrarischgezinsbedrijfmogelijk temaken,datde
vrouwkiestvoorhaareigenambities,ookwanneer datwerkbuitenshuisinhoudt (ennietvoorhetberoepvanhaarman). Hiertoe zullenechterdesocialeeneconomischeomgevingvandeboerinmoeten
wordenaangepast.
Vrouwendiemeteenboerof tuindergaan trouwen,kunneneen
aantalkeuzesmaken.Devolgendevier,minofmeer extreme,keuzemogelijkhedenstaanhierbijopen:
1. Dekeuzeomhaarbaanbuitenshuis nahethuwelijk aantehoudenofdezetehervattenalsdekinderennaar schoolgaan.
Ditbetekentdatdemanzijnbedrijf opeenzodanigewijze
moet inrichtendathijhetwerk zonderhulpvanzijnvrouw
afkan.Bovendienzalhijeengroterebijdrageaandehuishoudelijkearbeidmoetenleveren.
2. Zekankiezenvooreenfull-timebaanalshuisvrouw enmoeder.
Ookditbetekentdatdeboer zijnbedrijf zodanigmoetinrichtendatdehulpvanzijnvrouwnietnodigis.
3. Eenderdealternatief isdekeuzevoor eenbaanalsagrarisch
medewerkster.Zewerkt ophetbedrijf,maar laathetondernemerschap aanhaarmanover.Met anderewoorden,zekiestvoor
eenpositiealswerkneemstermet allerechtenenplichtenvan
iederanderdieinloondienst is.Hiervoor ishetwelnoodzakelijkdathetbedrijf indevormvaneenbeslotenvennootschapgevoerdwordt.Dit isnamelijk opditmoment (nog)de
enigemogelijkheid omalsechtgenotebijjeman inloondienst
tetreden.
4. Zekanookbesluitenomagrarisch onderneemster teworden.
Zijzaldanookallerechtenenplichtendiehierbijhoren,
willenaanvaarden.Metanderewoorden:dezelfderechtspositie,
dezelfdebeslissingsbevoegdheden endezelfdemogelijkhedenom
hetbedrijfnaarbuiten tevertegenwoordigen alshaarechtgenoot.Ditbetekent,naastaanpassingen indewetgeving opso124

ciaal,fiscaalenjuridisch gebied,tevensdatgoedebij-en
omscholingsmogelijkhedenvoordeboerinnoodzakelijk zijn.
Cursussenophet technischevlak enophetgebiedvabedrijfsplanning en-management lijkenhierbijvooralvanbelang.
Maarookdeechtgenoot zalruimtemoetenmakenvoor eenmeebeslissendepartner envooreenmeergelijkwaardigearbeidsverdeling ophetbedrijf eninhethuishouden.
Devierbovengenoemdemogelijkekeuzesvandeboerinvande
toekomst zijn,zoalsgezegd,minofmeeruitersten.Erkunnen
uiteraard tussenvormengekozenworden.Zozullenerbijvoorbeeld
ookindetoekomstboerinnen zijn,diehunprioriteitbijhethuishoudenleggenendaarnaasthunmanbij zijnbedrijfswerkassisteren,maarnochagrarischwerkneemsterschap nochagrarischonderneemsterschapambiëren.
Welkekeuzede toekomstigeboerinookmaakt,duidelijk zal
zijndathetemancipatiestrevenvandeboerinconsequentieskan
hebbenvoorhet individueleagrarischgezinenbedrijf,maarook
voordeagrarische sector inzijntotaliteit.
Hetlijktwenselijkdatdeagrariërs,de landbouworganisaties
enhetbeleid-iederophuneigen terrein-rekeninghoudenmet
enruimtescheppenvoordezichemanciperendevrouw.
Hetvoorgaandebetekent,dathetwenselijk isdekomendeontwikkelingen zogoedmogelijk tevolgen.Bovendiendienenbijhet
opstellenvanhetlandbouwbeleid enbijhetafwegenvanalternatievendeconsequentieshiervanvoordepositievandeboerinte
wordenbetrokken.
Tenslottezalineenvervolgonderzoekdenadrukmoeten liggen
opdeveranderingendiezichvoltrokkenhebben,voltrekkenengaan
voltrekkenbijdejongeagrariërs enhunvrouwen,verloofdesof
vriendinnen.Ookdebijdragevandevrouwaande inkomensvorming
ophetbedrijf,definanciëleinbrengvandevrouwenhetbesluitvormingsproces tussenmanenvrouwzullenonzes inziens ineenvervolgonderzoek aandeordedienen tekomen.Inonsonderzoekkon
aandezepuntenonvoldoendeaandachtwordenbesteed.
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Bijlagen
Bijlage 1. Begripsomschrijvingen

Arbeidinhetbedrijf:
Arbeid indebedrijfsgebouwenenophetland.
Arbeidvoorhetbedrijf:
Arbeiddietenbehoevevanhetbedrijfverrichtwordtenzichvooralinde
woningafspeelt.
Arbeidophetbedrijf:
Arbeidinhetbedrijf+arbeidvoorhetbedrijf.
Bedrijfstypen:
Typeringvanhetbedrijfopbasisvandeverdelingvanhetaantalsbeperbedrijfoverdeverschillendebedrijfsonderdelen.Eenbedrijfbehoort toteenbedrijfstypeals60%ofmeervandetotalesbeuithetaangegevenbedrijfsonderdeelafkomstigis.Eengemengdbedrijfheeft2ofmeerbedrijfsonderdelenwaarbijelkvandezeonderdelenminstens20%vandesbeheeft,dochminderdan60%.
Boerin:
Eenvrouwdiegehuwdismeteenboeroftuinder.
Gezinsbedrijf
Bedrijfwaardehelftofmeervanderegelmatigewerkzamearbeidskrachten,gezinsarbeidskrachtenzijn.
-

Hoofdberoepsbedrijf:

Bedrijfdatdoorhetbedrijfshoofdalshoofdberoepwordtuitgeoefendd.w.z.een
bedrijfwaarvanhetbedrijfshoofdhetgrootstedeelvanzijndagtaakaanhet
agrarischbedrijfbesteedt.
-

Huishouden:

Tweeofmeermensendietezamenwoneneneenhuishoudingvoeren.
Huishouding/huishoudelijkearbeid:
Geheelvanactiviteitentenbehoevevandeverzorgingvanhethuishouden.
Dezearbeidisonderverdeeldin:
a.huishoudelijkwerken
b.kinderopvoedingen-verzorging
-

Landsdeel:

Noorden=Groningen,Friesland,Drente
Oosten =Overijssel (incl.IJsselmeerpolders),Gelderland
Westen =Noord-Holland,Zuid-Holland,Zeeland,Utrecht
Zuiden =Noord-Brabant,Limburg.
Regelmatigewerkzamearbeidskracht:
Arbeidskrachtdieelkeweek,ookalishetmaaréénuurperweek,werkzaamis.
Standaardbedrijfseenheid (sbe):
Eenheidwaarindeomvangvaneenagrarischbedrijfenvandeafzonderlijke
produktierichtingenbinneneenbedrijfwordtuitgedrukt.Eensbekomtovereen
meteenbepaaldbedragaantoegerekendefactorkosten (arbeid,renteennettopacht)ineenbepaaldeperiodebijeendoelmatigebedrijfsvoeringenondernormaleomstandigheden.VoornaderetoelichtingzieLEI-mededelingno.273.
Vastetaakvanboerin:
Eentaakdiealtijddoordeboerinverrichtwordt.
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Bijlage2. Steekproeftrekking
DesteekproeftrekkingheeftplaatsgevondenuithetbestandvanhetCentraal
BureauvoordeStatistiek (CBS)voordetellingenindeagrarischesector,de
zogenaamdemeitellingen.Uitditbestand zijndeboerenentuindersgeselecteerd
dievoldoenaandegesteldevoorwaarden.Tenaanzienvanéénessentieelpuntbevathetbestandechtergeeninformatie,namelijkwatbetrefthetalofnietgehuwdzijnvandeboeroftuinder.Mikkendopeenuiteindelijkesteekproefvan
ongeveer450respondenten,hebbenwedusbijdeeersteselectienietalleenrekeningmoetenhoudenmetdeonvermijdelijkenon-responsevanwegeweigeringen,
ziekteenvoortdurendeafwezigheid,maarookmeteen"non-response"dieveroorzaaktzouwordendoorhetniet-gehuwd zijnvaneen-onbekend-percentageboerenentuinders.
Gegevendegeringeomvangvandeteenquêterensteekproef (+450personen),
hebbenweeenvoldoendeaanwezigheidvandeverschillendebedrijfstypeninons
onderzoekbestandniethelemaalaanhettoevalvandea-selectesteekproeftrekkingovergelaten.Bijdeeersteselectievanpotentiëlerespondentenisuitgegaanvaneenstratificatievoorbedrijfstypen.Voor6onderscheidenbedrijfstypenzijnuithetCBS-bestandmetverschillende trekkingskans,maarperbedrijfstypea-select,inhettotaal850adressenvanbedrijfshoofdengehaald1).
Vandeze850adressenzijner450aandeenquêteursvanhetLEIgegevenvoor
eenbezoekaandeeventueel"bijbehorende"echtgenote.Uitdereservevan400
adressenisgeput,wanneerbijde450adressengeengehuwdevrouwaanwezigbleek
ofvanwegeeenandereredennietgerespondeerd is.Daarbijisgezochtnaaradressendiequabedrijfstype,leeftijdvanhetbedrijfshoofdenregiozoveelmogelijkgelijkwarenaandetevergeefsbezochteadressenuitdegroepvan450.
Vandeineersteinstantiebenaderdegroepvan450adressenwerdtevergeefs
aangebeldbij17,7%.Gedeeltelijkvanwegeweigeringene.d.engedeeltelijkomdat
debewonersvanhetadresnietaandeeerdergeformuleerdekenmerkenvande
onderzoekpopulatieblekentevoldoen.
Opbasisvandegegevensoverdezenon-responsekaneenschattinggemaakt
wordenvanhetpercentagegehuwdeboerenentuinders (nietouderdan68jaaren
methetwerkopeengezinsbedrijfvanmeerdan70sbealshoofdberoep)envan
deonderzoekpopulatiewaaroverdezestudieuitsprakenwildoen.
Indenavolgendetabelwordendeschattingenvermeld.Deeerstekolomgeeft
hetaantaladresseninhetmeitellingenbestand (CBSi.s.m.LEI)vandegezinsbedrijvenmetmeerdan70sbediegerundwordenalshoofdbedrijfenwaardeman
nietouderisdan68jaar.Indetweedekolomwordteenschattinggegevenvan
hetpercentagebedrijvenvankolom 1datwordtgeleiddooreenongehuwdbedrijfshoofd (eenongehuwdeman;debedrijvenwaareenvrouwbedrijfshoofdis,
vallenbuitendeonderzoekpopulatie).Ditpercentageisgelijkaanhetpercentageniet-geslaagdeenquêtesbijdebenaderingvandeeerste450adressenomdat
hetbedrijfshoofdnietgehuwdis (afgezienwordtdusvandenon-responsevanwege
administratievefouten,weigeringen e.d.).Dederdekolomgeefteenschatting
vandepopulatiedieaanonzevoorwaardenvoldoetopbasisvandeeersteen
tweedekolom.Devierdekolomvermeldtdeaantallendaadwerkelijkegeënquêteerdepersonentenbehoevevanditonderzoek.
Geziendestratificatiedoorbedrijfstypendieheeftplaatsgevonden,isde
samenstellingvandesteekproef,zoalsvermeld inkolom4,proportioneelvoor
deonderzoekpopulatie.Andersgezegd:degroepgeënquêteerdenperbedrijfstype
isnietvoortdurendeenzelfdepercentagevandetotaleonderzoekpopulatieper
bedrijfstype.Wanneeruitsprakengedaanmoetenwordenoverallevrouwendietot

1)
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De6bedrijfstypen,hunvertegenwoordigingindeeersteselectievan850
adressenendetrekkingskansvaneenbedrijfperbedrijfstype inhetCBSbestand zijn:(voorbeeld!)melkveehouderij,100,1:203;akkerbouw,50,
1 :352;etc.

Bijlage2. (vervolg)
onzeonderzoekpopulatiebehoren,moetdeniet-representatievevertegenwoordiging
vanbedrijfstypeninonzesteekproef"herwogen"worden.Daartoedienendeinde
vijfdekolomvandetabelvermelde"wegingsfactoren".Wordendeze"wegingsfactoren"vermenigvuldigdmetdeaantallengeënquêteerden,danverkrijgtmendegeschatteonderzoekpopulatieperbedrijfstype.

TabelB.2.1 Schattingonderzoekpopulatieenpercentagegehuwdeboerenen
tuinders;samenstellingonderzoeksgroepenwegingsfactoren
1
2
3
4
5
Aantal 1) Geschat%
Geschatte Aantal
Wegingsgezinsongehuwd 2) onderzoek- geënquê- factor
bedrijven
populatie teerden
42.472

10,2

36.403

100

364

2. Intensieve
veehouderij

9.368

4,8

8.948

73
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3. Akkerbouw

9.892

15,5

7.245

76

95

4. Glastuinbouw

8.264

12,3

6.814

60

114

5. Overigetuinbouw

8.317

13,6

6.343

63

101

11.014

15,5

8.684

74

117

74.437

4463)

1. Melkveehouderij

6. Gemengdebedrijven
Totaal

89.327

11,8
(w.v.1,9
weduwnaar
of
gescheiden)

1) Aantalgezinsbedrijvendathoofdberoepsbedrijfismetmeerdan70sbemet
bedrijfshoofdvan68jaarofjongerinCBS/LEI-bestand.
2) Non-responsbijeerstebenaderingvan450adressenvoorzoververoorzaakt
doorhetontbrekenvaneenechtgenotealspercentagevan1.
3) Vande548totdeonderzoekpopulatiebehorendevrouwendiezijnbenaderd
vooreenenquête,zijner97afgevallen:76weigeringen,11geentijd,
6ziektesen4herhaaldemalennietthuis.
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Bijlage3. Data-verwerking
Degegevensuitdevragenlijstenhettijdbestedingsonderzoek zijnvolgens
degebruikelijkeproceduresbinnenhetLEIverwerkt.
Dithoudtindatdevragenlijstenendagboekenallereerstopvolledigeinvullinggecontroleerdworden.Vervolgenswordendevragenlijstenendagboeken
gecodeerd,geponstentercontroleeentweedekeergeponst.Totslotismetbehulpvaneentoetsprogrammahetponskaartenmateriaalgezuiverd,d.w.z.dat
foutenalsgevolgvancoderenen/ofponsenzijnopgespoordenverbeterd.
Erzijn2databestandengecreëerd,éénmetdeongewogenresultatenenéén
metdedoormiddelvandewegingsfactorenverkregenresultatenvoordetotde
onderzoekpopulatieopgehoogdesteekproef.Afhankelijkvandeanalysedoeleinden
isgebruikgemaaktvanhetongewogenofgewogenbestand.Deanalyseszijnmet
behulpvan"BMDP"-programma'suitgevoerd.
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Bijlage4. Indelinginopleidingsniveaus

-

Devolgendevieronderwijsniveauswordenonderscheiden:

1. lageronderwijsniveau(lagereschool,VGLO,LAVO,onvoltooide(M)UL0/MAV0
envergelijkbareopleidingen);
2. uitgebreid lageronderwijsniveau(MAVO,(M)ÜLO,LTS,LAS,LHNO/HuishoudschoolenonvoltooideVHMO-opleidingen);
3. middelbaaronderwijsniveau (VHMO,MTS,MAS,MEAOenvergelijkbareopleidingen);
4. semi-hogerenhogeronderwijsniveau(HTS,HAS,HEAO,MO-akten,TH,
Universiteitenvergelijkbareopleidingen).
Deindetabellengehanteerdedriedelinginopleidingsniveaus isalsvolgt:
laag »lageronderwijsniveau
midden=uitgebreid lageronderwijsniveau
hoog =middelbaarof (semi-)hogeronderwijsniveau.
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Bijlage5.1 Vrouwennaarparticipatiegraad inarbeid inbedrijfeneenaantal
kenmerken (horizontaal gepercenteerd)
Werkeninbedrijf
niet

inciden- drukke regelteel
seizoen matig

(N)l)

Totaal

12

12

IA

62

(446)

Bedrijfstype:
melkveehouderij
intensieveveehouderij
akkerbouw
glastuinbouw
overigetuinbouw
gemengdbedrijf

10
16
30
2
14
11

10
18
18
10
10
15

5
4
34
30
41
12

75
62
18
58
35
62

(218)
( 54)
( 43)
( 41)
( 38)
( 52)

Bedrijfsomvang:
tot150sbe
150-230sbe
230sbeenmeer

12
11
14

16
11
11

13
14
14

59
64
61

(143)
(156)
(147)

Regelmatigearbeidskrachten
opbedrijf:
manalleen
manen1ander
manen2ofmeeranderen

8
16
15

10
12
19

14
13
15

68
59
51

(191)
(169)
( 86)

13
24

11
16

12
14

64
46

(109)
( 96)

9
12
5
19

5
17
11
13

7
14
15
13

79
57
69
55

( 27)
( 77)
(155)
(187)

Leeftijdvrouw:
tot35jaar
35-50jaar
50jaarenouder

12
6
23

14
12
13

17
13
12

57
69
52

( 82)
(229)
(135)

Vrouwbaanbuitenshuis:
nee
ja

12
12

11
36

14
12

63
40

(423)
( 23)

Manbaanbuitenshuis:
nee
ja

11
20

12
16

14
15

63
49

(401)
( 45)

13
12

14
12

18
12

55
64

(116)
(330)

19
7
16
10

7
13
16
11

10
9
27
10

64
71
41
69

( 80)
(132)
(119)
(115)

Opvolgeropbedrijf2):
nee/nogonzeker
ja
Gezinsfase:
geenkinderen
jongste4jaarofjonger
jongste5-J2jaar
jongste 13jaarenouder

Agrarischekomafvrouw:
nee
ja
Landsdeel:
noorden
oosten
westen
zuiden

1) N=gewogenaantalrespondenten.
2) Alleenaanvrouwenvan45jaarenoudervoorgelegd.
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Bijlage5.2 Belangrijksteredenvanvrouwenomnietinhetbedrijf tewerken
(verticaalgepercenteerd)
Belangrijkstereden

Vroegerinbedrijfgewerkt

Totaal

ja

Tedrukmethuishouding
Mijnarbeidisnietmeernodig
Gezondheid/leeftijd
Geeninteresseinbedrijfswerk
Echtgenootiseroptegen
Baanbuitenshuis
Overig
Totaal

32
32
22
4
4

23
24
4
29
4
12
4

30
30
19
9
4
3
5

100

100

100
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Bijlage5.3 Participatiegraadvandeinhetbedrijfwerkendeboerininhoofdactiviteitenperbedrijfstype (horizontaalgepercenteerd)
nooit
Melkveehouderij:
weilandslepene.d.
mestrijden
melken
melkkamer/melkgereischoonmaken
stalschoonmaken
koeienhalen
koeienvoeren/verzorgen
kalverenvoeren/verzorgen
hooien/inkuilen

zelden

92
95
39

3
4
6

4
34
25
39
20
39

Intensieveveehouderij:
varkens,kalveren,pluimvee
verzorgen/voeren
eierenrapen/inpakken
mestrijden
hokkenschoonmaken

36
23
100
42

-

Akkerbouw:
ploegen
kunstmeste.d.strooien
zaaien,potene.d.
machinaalverzorgengewassen
metdehandverzorgengewassen
machinaaloogsten
transportoogst
sorterene.d.

98
100
74
100
35
66
54
17

Glastuinbouw:
voorbereidenzaaibede.d.
bemesten/ontsmettengrond
planten,stekkene.d.
machinaalverzorgengewassen
metdehandverzorgengewassen
metdehandoogsten
opslagtransport
sorteren
veilingtransport
gewasruimen

98
93
32
71
24
19
52
2
82
73

Overigetuinbouw:
frezene.d.
bemestene.d.
planten,potene.d.
machinaalverzorgengewassen
metdehandverzorgengewassen
machinaaloogsten
metdehandoogsten
opslagtransport
sorterene.d.
veilingtransport
gewasruimen

94
96
50
67
35
92
27
67
15
74
72
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soms vaak

altijd

(n)1)

5
10

1
8

37

(90)
(90)
( 90)

3
1
10
16
2
16

17
13
15
24
12
16

5
10
16
4
9
2

71
42
34
17
57
27

( 90)
( 90)
( 87)
( 90)
( 90)
( 82)

9

7
15

10
8

38
54

( 61)
( 13)
( 61)
( 61)

-

-

-

-

-

3

17

7

31

2

-

_
-

_
-

_
11

7

6

2

-

-

-

-

11
13
21
8

15
9
11
16

10
6
6
21

29
6
8
38

( 53)
( 53)
( 53)
( 53)
( 53)
( 53)
( 52)
( 51)

_

_

3
9
12
5
2
8
2
7
4

2
10
11
14
14
15
18
2
5

_
10
4
9
12
6
12
2
7

2
2
39
2
48
53
19
66
7
11

( 59)
( 59)
( 59)
( 56)
( 59)
( 59)
( 48)
( 59)
( 59)
( 57)

_

4
2
12
13
14

_
-

2

-

( 50)
( 51)
( 54)
( 40)
( 49)
( 25)
( 52)
( 52)
( 54)
( 50)
( 39)

2
6

6

-

-

4
4
2
8
8

11
17
9
14
5

4
10
8
4
10
2
7

-

28
10
37
4
48
10
67
4
15

Bijlage5.3 (vervolg)
nooit
Gemengdbedrijfmetveehouderij:
weiland slepene.d.
mestrijden
melken
melkkamer/melkgereischoonmaken
stallenschoonmaken
koeienhalen
koeienvoeren/verzorgen
kalverenvoeren
varkensvoeren/verzorgen
Pluimveevoeren/verzorgen
eierenrapen
hooien,inkuilen

98
96
64
21
23
34
46
17
21
39
26
48

Gemengdbedrijfmetakkerbouw:
ploegen
kunstmeste.d.strooien
zaaien
machinaalverzorgengewassen
methandverzorgengewassen
machinaaloogsten
opslagtransport
sorterene.d.

100
96
92
96
21
71
79
52

Gemengdbedrijfmettuinbouw:
frezene.d.
bemesten
plantene.d.
metdehandverzorgen
metdehandoogsten
opslagtransport
sorterene.d.
veilingtransport
gewasruimen

93
100
59
21
14
64
7
86
61

vaak

zelden

2
2
10
10
3
8
26
8
12
11
7
13

_

8
23
15
26
16
13
12
11
20
15

2
3
5
10
11
5
13
5

7
2

15
41
49
21
7
49
50
39
40
22

_
-

12
8
5
17

4
33
9
8
4

_
13
8
4
4

21
4
4
23

_
-

_
-

_
-

-

4
4

-

7

_
-

altijd

7

15

8

7
29
7
7
20
7
8

4

-

7
27
43
64
22
66

8

(n)l)

(52)
(56)
(39)
(39)
( 61)
(38)
(43)
(47)
( 42)
( 18)
( 15)
(46)
( 25)
( 25)
(24)
(24)
( 24)
( 24)
(24)
(24)

( 14)
( 14)
( 14)
( 14)
( 14)
( 14)
( 14)
( 14)
( 13)

1) n=aantalinhetbedrijfwerkzamerespondenten (ongewogen),dattekennen
geeftdatdebetreffende taakophunbedrijfwordtverricht.
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Bijlage6.1 Gemiddeldearbeidstijdvandeboerininhetbedrijfperseizoen
naarbedrijfstype (inurenperweek)
Lente
Melkveehouderij
Intensieveveehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overigetuinbouw
Gemengdebedrijven
Totaal

21,7
14,3
5,0
27,1
18,3
19,5
19,1

Herfst

Winter

(n)

21,8
14,6
6,5
26,9
21,5
19,3

21,6
14,1
6,5
23,7
18,6
18,4

21,6
13,7
3,4
19,3
11,5
17,4

(10
(7
(7
(6
(6
(7

19,6

18,8

17,3

(44

Zomer

1) n=aantalrespondenten (ongewogen).

Bijlage6.2 Gemiddeldearbeidstijdvandevrouwinhetbedrijfnaarlandsdeel
enbedrijfstype
Noorden
Melkveehouderij
Intensieveveehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overigetuinbouw
Gemengdebedrijven

20,2
..2)
5,4

Totaal

17,1

Oosten

Westen

Zuiden

(n)

26,4
14,2
7,2

12,3

24,9
15,5
21,5
26,6
18,2

(10
(7
(7
(6
(6
(7

20,7

(44

..

4,2
22,9
12,0

18,7
22,3

14,0

1) n=aantalrespondenten (ongewogen).
2) ..=aantalrespondenten teklein (12ofminder)ombetrouwbareuitkomste
tekrijgen.
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Bijlage6.3 Aandeelvanvrouw,manenanderenindearbeidstijdophetbedrijf
naareenaantalkenmerkeninprocenten
Vrouw
Bedrijfsomvang:
tot 150sbe
150-230sbe
230sbeenmeer

Man

Anderen

(N)l)

21
20
18

67
63
55

12
17
27

(143)
(156)
(147)

25
17
13

75
55
48

28
39

(191)
(169)
( 86)

Opvolgeropbedrijf2):
nee
nogonzeker
ja

21
23
11

71
66
51

8
11
38

( 58)
( 51)
(96)

Leeftijdvrouw:
tot 35jaar
35-50jaar
50jaarenouder

18
23
14

64
63
59

18
14
27

( 82)
(229)
(135)

Agrarischekomafvrouw:
ja
nee

20
18

62
61

18
21

(330)
(116)

Opleidingsniveauvrouw:
laag
midden
hoog

17
22
16

61
61
65

22
17
19

(125)
(255)
( 66)

Landsdeel:
noorden
oosten
westen
zuiden

19
21
14
23

62
60
60
65

19
19
26
12

( 80)
(132)
(119)
(115)

Vrouwbaanbuitenshuis:
ja
nee

14
20

73
61

13
19

( 23)
(423)

Manbaanbuitenshuis:
ja
nee

19
20

59
62

22
18

( 46)
(400)

Kinderenaanwezig:
ja
nee

19
21

61
63

20
16

(419)
( 27)

18
20

68
61

14
19

( 77)
(369)

20
19

57
63

23
18

(102)
(344)

Regelmatigearbeidskrachtenop
manalleen
manen 1ander
manen2ofmeeranderen

Kinderenvan4jaarofjonger
ja
nee
Hulpinhuishouding:
ja
nee

bedrijf:

aanwezig:

1) N=gewogenaantalrespondenten.
2) Alleenaanvrouwenvan45jaarenouderisdezevraagvoorgelegd.
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Bijlage8.1 Boerinnennaarwenst.a.v.huishoudelijkwerkenwensent.a.v.
kinderverzorging,vrijetijd,werkeninbedrijf,bijdrageechtgenootinhuishoudelijkwerkentoekomstverwachtingt.a.v.huishoudelijkwerk (verticaalgepercenteerd)
Wenst.a.v.huishoudelijkwerk
minder
Wenst.a.v.
minder
gelijk
meer

kinderverzorging 1):

Wenst.a.v.
minder
gelijk
meer

vrijetijd:

Wenst.a.v.
minder
gelijk
meer

werkeninhetbedrijf:

Wenst.a.v.bijdragemanin
huishoudelijkwerk:
minder
gelijk
meer
Toekomstverwachtingt.
huishoudelijkwerk:
wordtminder
blijftgelijk
wordtmeer
weetniet

gelijk

69
31

84
16

33
67

3
35
62

2
69
29

1
30
69

41
37
22

16
68
16

11
33
56

81
19

89
11

84
16

19
69
12

7
87
3
3

4
63
25
8

J) Alleenvrouwenmetkinderenvan16jaarenjonger.
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Bijlage 8.2 Boerinnen met kinderen van 16jaar en jonger naar wens t.a.v.
kinderverzorging enwensen t.a.v. huishoudelijk werk,bijdrage man
inkinderverzorging en toekomstverwachting t.a.v. kinderverzorging
(verticaal gepercenteerd)
Wens t.a.v. kinderverzorging
gelijk

meer

Wens t.a.v. huishoudelijk werk:
minder
gelijk
meer

9
82
9

11
41
48

Wens t.a.v. bijdrage man in kinderverzorging:
gelijk
meer

77
23

44
56

Toekomstverwachting t.a.v. kinderverzorging:
wordt minder
blijft gelijk
wordt meer
weet niet

13
80
5
2

3
66
24
7

Bijlage 8.3 Houding t.a.v. het werken inhet bedrijf door echtgenote van boer
of tuinder naar participatiegraad van vrouw zelf (horizontaal gepercenteerd)
Echtgenote behoort inhet bedrijf te werken
per definitie
eens

Zelfwerkzaam in
bedrijf:
regelmatig
drukke periodes
incidenteel
niet
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21
5
7
3

geen
oordeel

6
4
2

indien het noodzi akeli;ik is

oneens

73
95
89
95

eens

93
97
100
91

geen
oordeel

3
1
3

oneens

4
2
6

Bijlage8.4 Vrouwendieinhetbedrijfwerkennaarwenst.a.v.dezearbeiden
eenaantalkenmerken (horizontaalgepercenteerd)
Wenst.a.v.arbeidinhetbedrijf
meer

gelijk

minder

57

26

Totaal

17

Urenperweekinbedrijf:
tot 10uur
10-20 uur
20-30 uur
30uurenmeer

23
23
21
2

61
61
58
51

16
16
21
47

Bedrijfstype:
melkveehouderij
intensieveveehouderij
akkerbouw
glastuinbouw
overigetuinbouw
gemengdbedrijf

17
15
27
10
24
16

54
62
60
52
57
66

29
23
13
37
19
18

Leeftijd:
tot35jaar
35-50 jaar
50jaarenouder

36
15
8

50
57
64

14
28
28

Gezinsfase:
geenkinderen
jongste4jaarofjonger
jongste5-12jaar
jongste13jaarenouder

31
38
13
9

41
50
57
64

28
12
30
27

Landsdeel:
noorden
oosten
westen
zuiden

19
20
14
15

57
51
63
59

24
29
23
26
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Bijlage8.5 Vrouwenzonderbaanbuitenshuisnaarwenst.a.v.betaaldebaanen
eenaantalkenmerken (horizontaal gepercenteerd)
Wenstbetaaldebaan
ja

nee

Totaal

14

83

Leeftijd:
t o t 35 jaar
35-50 jaar
50 jaar en ouder

16
13
10

78
83
89

6
4
1

Opleidingsniveau:
laag
midden
hoog

7
15
21

92
80
79

1
5

""

Gezinsfase:
geenkinderen
jongste4jaarofjonger
jongste5-12jaar
jongste 13jaarenouder

12
11
19
10

85
80
79
89

3
9
2
1

Werkzaam inhetbedrijf:
ja
nee

16
10

81
86

3
4

Agrarischekomaf:
ja
nee

12
16

86
78

2
6

Baanaangehouden
bijhuwelijk:
ja
nee

24
15

70
84
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weetniet
3

Bijlage8.6 Boerinnennaarwensentoekomstverwachting t.a.v.vrijetijd
(horizontaalgepercenteerd)
Wenst.a.v.vrijetijd

Toekomstverwachting t.a.v.vrijetijd
minder

gelijk

meer

minder
gelijk
meer

25
6
6

46
75
66

29
14
25

Totaal

6

71

19

weetniet

5
3

Bijlage8.7 Boerinnennaarwensentoekomstverwachting t.a.v.participatiein
beslissingenoverheteigenbedrijf (horizontaalgepercenteerd)
Wenst.a.v.

beslissingen

Toekoms tverwachting t.a.v. beslissingen
minder

gelijk

meer

minder
gelijk
meer

15
6
8

85
91
49

2
32

1
11

Totaal

6

88

4

2

weet niet
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