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Eindnote n n 

11 De zorgrelatie tussen ouders en kinderen staat vanuit een optiek van pre-
ventiee van jeugdcriminaliteit opnieuw in de belangstelling (zie onder meer 
Junger-Tass 1996). Ook de optiek van kinderen op het combineren van zorg en 
arbeidd door hun ouders is een aandachtspunt (De Winter 1998). Hierop ga ik 
inn dit verband niet nader in. 

22 Een soortgelijke constatering is gedaan in de nota Shaping structural Change 
vann de OECD (1991). De schrijvers van deze nota wijzen op het beperkte 
success van de genomen maatregelen ter bevordering van gelijke kansen en 
pleitenn voor een oplossing die zich richt op systeemkenmerken, dus voor een 
geïntegreerdee benadering van institutionele veranderingen. Met de in deze 
notaa gepleegde analyse en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen is echter 
nogg weinig gedaan. 

33 De overheid koos, op basis van het advies van de commissie Toekomstsce-
nario's,nario's, Onbetaalde Arbeid gelijk verdeeld (1995), het zogenaamde combina-
tiescenariotiescenario als richtsnoer voor beleid (zie 1.5). 

44 Ik verwijs hier uitdrukkelijk en alleen naar een wetenschappelijk jargon; el-
derss zou men bijvoorbeeld spreken van onderdrukking of van het verbond 
tussenn onderdrukker en onderdrukte (Freire 1972). 

55 Grin en Van der Graaf (1994) spreken in dit verband over handelingstheorie-
en.en. Hiermee doelen zij op het geheel aan bewuste en onbewuste betekenis-
senn en waarden die het gedrag van actoren sturen. 

66 Deze trend zet zich door blijkens het Jaarboek Emancipatie 1998 en 1999. 

77 Arbeidsparticipatie van 15-64-jarigen die tenminste 12 uur per week betaald 
werkk verrichten. 

88 In de literatuur wordt impliciet uitgegaan van heteroseksuele paren. 

99 Ik baseer me bij de beschrijving voornamelijk op de Sociale atlas van de 
vrouwvrouw (Niphuis-Nell 1997). 
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Dezee maatregelen komen in de volgende paragraaf aan de orde. 

111 Dat het opzetten van deze norm niet strijdig is met zowel normatieve inter-
pretatiess van onderzoek als die van Popper (1978) als historische interpreta-
tiess en als die van Kuhn (1972), is dus in zekere zin toeval. 

122 Er worden allerlei termen gebruikt om het niet-hoogwaardig zijn van waar-
nemingenn aan te duiden: subjectief, waarde- of mensbeladen, bevooroordeeld 
(biased),(biased), persoonlijk etc. Hoogwaardig betekent echter niet het omgekeerde of 
tegengestelde:: objectief, waardevrij, onbevooroordeeld etc. Hoogwaardig kan 
inhoudenn dat wordt waargenomen vanuit een subklasse, dus vanuit een be-
paaldd perspectief. 

133 Hiermee wordt gedoeld op een keuze die niet wordt verstoord door externe 
gendergeladenn invloeden die door betrokkenen niet worden gewenst. Elders 
spreekk ik ook wel van een work-familyagenda. 

144 De respondenten zijn alle ouders die op de een of andere manier zorg en 
arbeidd combineren. Deze respondentkeuze is gemaakt om veranderingsmoge-
lijkhedenn op het spoor te kunnen komen. Voor een verantwoording zie verder 
hoofdstukk 3. 

155 In de moderne natuurwetenschappen wordt overigens erkend dat te bestu-
derenn verschijnselen kunnen veranderen onder invloed van het beoogde per-
spectieff van de waarnemer. 

166 Voor deze toeschrijvingen wordt, zoals in het eerste hoofdstuk reeds is aan-
gegeven,, het begrip gender gebruikt. In de huidige literatuur over zorg en ar-
beidd wordt hiernaar ook wel verwezen met de term ongezien onderscheid naar 
seksesekse (Schaapman 1995). 

177 Ondanks dit ideaalbeeld zagen veel vrouwen zich om economische reden 
genoodzaaktt wel buitenshuis te werken om genoeg brood op de plank te krij-
gen.. Werk buitenshuis mocht niet ten koste gaan van huishoudelijk werk en 
verzorgingg van de kinderen, zoals de veelzeggende titel van Morées werk: ' 
Gelukkigg hebben mijn kinderen er niets van gemerkt' al aangeeft. 

188 Onder waarnemingen versta ik rapportages van ervaringen (zie 1.7.2). Ik 
rekenn zulke rapportages wel tot wat buiten mij is, maar doe geen uitspraak 
overr het bestaan van wat wordt gerapporteerd. 
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Meijerr wijst erop dat zowel feministen als beoefenaars van culturele studies 
hett essentialisme van noties als ervaring en identiteit problematiseren en zoe-
kenn naar manieren om recht te doen aan de complexe rol van de cultuur in de 
reproductiee van ongelijkheid. Hierbij hebben ze zich tevens bevrijd van een 
economischh determinisme en meer de culturele dimensies van machtswerking 
verkend. . 

200 Men stelle zich een voetballer voor. Zou er voldoende tijd zijn, dan zou bij 
elkk schot gebruik kunnen worden gemaakt van de(zelfde) gravitatiewet. Waar 
dezee ontbreekt moet steeds opnieuw de juiste richting en snelheid worden 
gezocht,, in wisselende contexten. Men kan dit snel verlopende zoekproces 
onderzoekonderzoek a la minute noemen, al gaat het dan uiteraard niet meer om klas-
siekk onderzoek (zie 1.7.2). 

211 Volgens de gevolgde analyse kan zo'n object worden gedefinieerd als een 
in-in- en uitsluiting die in velerlei handelingen kan worden benut, zonder het 
functionerenn van andere in- en uitsluitingen in andere handelingen te schaden. 
Ingevall alle in- en uitsluitingen samenvallen is sprake van een klassiek weten-
schappelijkk object. 

222 Ik maak hier gebruik van de indeling die Van der Lippe (1993) hanteert. 

233 Ik acht deze benadering gerechtvaardigd, omdat het er niet om gaat één of 
meerr benaderingen te beoordelen. Mijn bespreking dient vooral als opstap 
voorr de formulering van mijn research-design. 

244 Macht wordt hier opgevat als een hoedanigheid waarvan iemand een be-
paaldee hoeveelheid kan bezitten. In zo'n benadering wordt geen rekening 
gehoudenn met de machtsmechanismen en -processen die bepaalde verhou-
dingenn tussen mannen en vrouwen (re)produceren. 

255 Zie bijvoorbeeld Kuiper en Van Velzen (1996). 

266 In deze zin is onderzoek zeer democratisch; de verschillen in gebruik ont-
staann door de noodzaak van opleiding, niet door de aard van onderzoeksre-
sultatenn zelf. 

277 Men gebruikt hier nogal eens de term waardevrij, maar deze term doet mijns 
inzienss onrecht aan het karakter van openheid, algemene toegankelijkheid van 
hett gebruikte criterium. 
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Hett begrip bevoegdheid, zoals dat in het dagelijks leven van organisaties 
wordtt gehanteerd is van dezelfde aard. Meestal ontbreekt de eis dat sprake 
moett zijn van een object in wetenschappelijke zin. 

299 In de klassieke benadering wordt voorspelbaarheid nogal eens centraal 
gesteld.. Op te merken valt dat resistentie tegen ongewenste verandering hier 
hett directe spiegelbeeld van is: in beide gevallen moeten storende invloeden 
kunnenn worden gecompenseerd of onderdrukt. 

300 Te denken valt aan een slecht gerund bedrijfje met enkele medewerkers. 
Menn kan zich een input of instructie voorstellen, zodanig dat dit bedrijf zich als 
sterkee actor ontwikkelt- dus een taal gaat hanteren die elke medewerker vol-
doendee informatie verschaft om effectief te blijven werken, stimuleert dat me-
dewerkerss elkaar eerlijk en met respect behandelen, bevoegdheden afbakent 
diee tot hoge bekwaamheden van alle medewerkers leidt etc. 

311 In dit verband kan worden opgemerkt dat èls sprake is van een stabiel her-
kenbaarr collectief, herkenning via verschillende begrippenstelsels equivalent 
kann blijken. Zo laten Rosenblueth, Wiener en Bigelow zien dat in dit geval 
doelformuleringenn equivalent zijn aan feedbackformuleringen. 

322 Zie voor de topiclijst van de interviews bijlage 2. 

333 Enkele geïnterviewde fulltimers hadden hun werkweek gecomprimeerd of 
werktenn op wisselende tijden. 

344 De citaten zijn afkomstig uit de interviews en dienen om het lokale karakter 
vann de antwoorden te verduidelijken. Hoe de antwoorden aan de zorg dat..-
uitsprakenn zijn gerelateerd, is in het waarnemingsmateriaal opgenomen (gear-
chiveerd). . 

355 Ik doel hier op een brede omschrijving van sociale infrastructuur: zowel de-
lenn van de overheid, professionele instellingen en burgers en hun organisaties 
makenn hier deel van uit (Duyvendak en Van der Graaf 1999). Aangezien de 
activiteitenn van ouders enerzijds en de overheid anderzijds voor het combi-
neerbaarr maken van zorg en arbeid van groot belang zijn, heb ik deze actoren 
alss het ware uit de in dit hoofdstuk aangeduide sociale infrastructuur gelicht en 
apartt beschreven in de hoofdstukken 3 en 6. 

366 Zie voor de topiclijst van de interviews bijlage 3. 
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377 De term uittreden dient niet te worden opgevat als verlaten, maar als wijzi-
gen,gen, modificeren. 

388 Zie van de topiclijst van de interviews bijlage 4. 

399 Hierop dient te worden gelezen door een respondent van de politie. 

400 Het gezin wordt gedefinieerd als elk leefverband van één of meer volwasse-
nennen die verantwoordelijkheid dragen voorde verzorging en opvoeding van één 
ofof meer kinderen (Notitie gezin 1996). 

411 In de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 1997 worden talrijke activiteiten ge-
noemdd als oplossing voor oorzaken van het niet slagen van de herverdeling 
vann betaald en onbetaald werk. Sommige oplossingen worden puntsgewijs 
aann genoemde oorzaken gerelateerd, bij andere blijft het impliciet voor welke 
oorzaakk zij als oplossing moeten dienen. Oorzaak en oplossing lopen tevens 
doorr elkaar heen. 

422 Klassieke modellen vinden we nogal eens terug in de formulering van be-
leidsnotities.. De formulering is dan in de trant van: 'Om te zorgen voor een 
verdubbelingg van de arbeidsparticipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt in de 
komendee tien jaar is het nodig de uitgaven voor kinderopvang met 600 mifjoen 
tee verhogen'. Gewoonlijk is niet duidelijk op welk object wordt geïntervenieerd. 
Daardoorr kunnen veel neveneffecten worden verwacht, ook die niet in de taal 
vann de beleidsrechtvaardiging kunnen worden geconstateerd. Om die zicht-
baarr te maken, zijn gevoeliger talen nodig, bijvoorbeeld die waarbij gebruik 
wordtt gemaakt van versterking van actoren of collectiefvorming etc. 

433 Dit proces van collectiefvorming indiceert tevens een proces van zelforgani-
satie:: deelnemers worden deelnemers door het proces van aanpassing aan 
hett collectief wederzijds te ondersteunen. Het belang van zelforganisatie bin-
nenn mijn onderzoeksopzet weerspiegelt dat van zelforganisatie binnen de 
managementwereld.. Het gaat echter om processen met een wezenlijk andere 
functiee en betekenis. 
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