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Gedeeldee zorg: gedeeld werk 

Onderzoekk naar verandering van de arbeidsverdeling in het gezin 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor 
aann de Universiteit van Amsterdam 
opp gezag van de Rector Magnificus 
Prof.. dr. JJ.M. Franse 
tenn overstaan van een door het college voor promoties 
ingesteldee commissie, in het openbaar te verdedigen in de 
Aulaa der Universiteit 
opp donderdag 13 april 2000 om 10.00 uur 

doorr Sima Margaretha Agnes Nieborg, 
geborenn te Sappemeer. 
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VoorVoor mijn ouders: 

BerendBerend Nieborg en Frederika Rubingh 



'Ruimte'' is een moeilijk en veelomvattend begrip, dat niet alleen 'plek' of 
'plaats'' of 'luchtruim' betekent, maar ook een 'geheel van mogelijkheden om 
ietss te realiseren' en 'vrijheid in denken en doen'. Juist in die laatste betekenis-
senn ligt het verband met 'experiment' - de proefneming om nieuwe werkwijzen 
tee proberen of om nieuwe kennis te verwerven - besloten. 
(Inleidingg op de tentoonstelling 'Experiment en ruimte', Kröller Muller museum, Otterio 1998.) 


