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Margo Brouns 

1. De meest spannende discussies tijdens promoties gaan niet over onjuistheden maar over stijlver
schillen. 

2. Omdèt ouderschap en wetenschap beide 'gulzige instituties' zijn (Verloo 1992), is het verzorgen van 
kinderen een redding tijdens het werken aan een proefschrift. 

3. Bezit en dwang vormen belangrijke elementen in de werking en instandhouding van machtsverhou
dingen. Helaas is dit inzicht binnen vrouwenstudies ondergesneeuwd door de rijkdom aan kennis 
over minder zichtbare machtsprocessen die verwijzen naar werkelijkheidsdefinities, subjectiviteit en 
identiteit. 

4. Centraal object van vrouwenstudies is het analyseren van sekse als betekenisvolle categorie met als 
uiteindelijk doel sekse als ordeningsprincipe te ondermijnen. In het hedendaagse onderzoek leidt dit 
tot een paradox van de ondermijning: het activeren van betekenissen van sekse, en van 'manne
lijkheid' en Vrouwelijkheid', zelfs daar waar sekse er ogenschijnlijk niet toe doet, om deze 
sekseconstructies vervolgens te ondermijnen. Wanneer we steeds op zoek zijn naar 'mannelijkheid' 
en 'vrouwelijkheid' kunnen we nooit aan sekse ontsnappen. 

5. Het denken in termen van 'recht' in relatie tot betaalde arbeid en 'plicht' in relatie tot zorgarbeid is 
een van de grondslagen van het arbeidsdiscours. Pas wanneer we kunnen spreken van een 'recht op 
zorgarbeid' is een fundamentele verandering in het genderarrangement, dat de organisatie van de 
arbeid schraagt, denkbaar. 

6. Twee stellingen zijn van centraal belang (geweest) voor het ontstaan van vrouwenstudies: "het 
persoonlijke is politiek" en "wetenschap is politiek". Maar zoals de wetenschap samenvalt met het 
politieke, omdat het actief bepaalde werkelijkheden tot stand brengt en krachtsverhoudingen 
(re)produceert, zo kan het persoonlijke nooit volledig samenvallen met het politieke, maar is het er 
slechts gedeeltelijk produkt van. 

7. De mens die niet houdt van ceremoniën kan het huwelijk omzeilen, maar is - wanneer zij 
wetenschapper is - verplicht de voorgeschreven, volgens vaste regels geordende plechtigheid van de 
promotie te ondergaan. De uniformerende werking van deze Gebeurtenis staat haaks op het 
individualisme van het beroepsprofiel. 

8. Institutionalisering van vrouwenstudies biedt juist mogelijkheden om radicale kennisvragen tot 
ontwikkeling te brengen, en is dus op cognitief niveau niet gelijk aan disciplinering. Institutionalise
ring betekent op sociaal en institutioneel niveau echter wel veelal een verregaande vorm van 
normalisering. 

9. De wijze waarop geleerde heren (soms dames) in het voorwoord hun vrouwen (partners) en 
kinderen bedanken voor bewezen diensten en vooral het onafzienbare geduld dat zij moesten 
opbrengen is wel een heel goedkope afkoopsom. 

10. Heren op leeftijd worden steeds vrouwelijker in hun streven. 
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Homo economicus: 
'De uitdrukking "Homo oeconomicus" 
duidt aan het individu, dat in alle 
omstandigheden vrij en rationeel 
kiest tussen verschillende gedragingen 
waarvan het de verwachte kosten 
en baten heeft berekend' 
(H.Willemsen(red), Woordenboek Filosofie, 1992: 201). 

Winkeldochter: 
'scherts, ben. voor goederen 

die lang in de winkel zijn en 
die men niet kwijt kan raken' 
(VanDale 1984: 3421). 



Voorwoord 

In 1990 verscheen het trendrapport Arbeidsvraagstukken en Sekse, geschreven 
door Aüe Schokker en ondergetekende. We hebben destijds veel materiaal verza
meld en beschreven. In het tijdsbestek van een opdrachtonderzoek ontbreekt 
echter meestal de tijd en ruimte voor een diepergaande reflectie op de gegevens. 
Zo ook in dit geval. Meerdere malen werd ik aangesproken met de vraag: 'je 
doet toch nog wel iets met al het verzamelde materiaal?' Toen ik vorig jaar op 
zoek ging naar een kortlopend project, dat zou kunnen uitmonden in een disserta
tie, heb ik het materiaal van het trendrapport weer ter hand genomen voor een 
secundaire analyse. 

Na een jaar van relatieve afzondering met uitzicht op bomen en stenen is het 
goed dat het werk klaar is. Ik dank Jeanne, mijn promotor Prof. dr J.G.M. de 
Bruijn, voor de wijze waarop ik gebruik kon maken van haar brede kennis van 
het arbeidsvraagstuk en voor haar vertrouwen in het welslagen van deze studie, 
zoals dat tot uiting kwam in de mentale ondersteuning op die momenten dat het 
nodig was. Mijn co-promotor Prof.dr Joyce Outshoorn dank ik voor haar com
mentaren die mij hebben behoed voor al te eenvoudige interpretaties van de 
ontwikkelingen in vrouwenbeweging en vrouwenstudies. De referent dr Kathy 
Davis heeft op een constructieve en stimulerende wijze commentaar geleverd, 
hetgeen in enkele gevallen heeft bijgedragen tot een aanmerkelijke verheldering. 
Met Aüe Schokker ben ik jaren geleden aan het onderzoek naar arbeidsvraagstuk
ken begonnen. We hebben destijds efficiënt en plezierig samengewerkt. Zij was 
bereid ook dit maal mijn kritische commentator te zijn. Het commentaar van 
Marei Zwinkels heeft mij behoed voor een al te grote en kritische distantie ten 
opzichte van eerder ingenomen standpunten. De werkgroep Gender en Macht 
(een groep zeer gemotiveerde en kritische studenten en ex-studenten van de oplei
ding Beleid, Cultuur en Seksevraagstukken van de Vrije Universiteit) was bereid 
om de lange weg naar het noorden af te leggen om een deel van het proefschrift-
in-wording van nuttig commentaar te voorzien, waarvoor mijn oprechte dank. 
Jacquelien Sibbes dank ik voor haar inzichten in de ware toedracht rond de win
keldochter. 
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Inleiding 

Het is het wetenschappelijk veld dat, als plaats waar 
een politieke strijd woedt om de wetenschappelijke macht, 
aan elke onderzoeker als gevolg van zijn positie problemen 
toewijst die onafscheidelijk zowel politiek als 
wetenschappelijk van aard zijn. 
Pierre Bourdieu, 1989 a (1976): 184. 

Als jongste dochter in een groot katholiek gezin heb ik me altijd verbaasd over de 
vanzelfsprekende aanname van een arbeidsdeling naar sekse die grondslag zou 
zijn voor de machtsverhoudingen tussen de seksen. Het bedrijf dat ons gezin van 
inkomsten voorzag, werd feitelijk gedreven door vrouwen (moeder, zusters), het
geen hen echter niet de nodige machtspositie verschafte. Het was voor een ieder 
duidelijk: de vader was de baas, mijn moeder deed het werk. Anders dan de eer
ste feministische analyses doen vermoeden, is de arbeid niet altijd keurig ver
deeld over de seksen, noch leidt het aandeel in de betaalde arbeid vanzelfspre
kend tot een aandeel in de macht. Waar het mannen en vrouwen betreft, is macht 
dus niet eenvoudig verdeeld langs de lijnen van de arbeidsdeling, noch leiden de 
machtsverhoudingen tussen de seksen tot een specifieke arbeidsdeling. En toch 
hebben ze iets met elkaar te maken: sekse, macht en werk. 

Jaren later trachtte ik een overzicht te krijgen van de kennis inzake sekseverhou
dingen en ik ontdekte een veelzijdig onderzoeksveld. In een soms duizelingwek
kende vaart onderging ik de kennismaking met de verschillende theoretische 
perspectieven. Mijn conclusie was duidelijk: wetenschap is toch niet zo saai en 
onvermogend als ik dacht. Juist in de veelvormigheid en de eigenzinnigheid van 
de verschillende perspectieven wordt het contact met de wetenschappen een avon
tuur, dat recht kan doen aan de complexiteit van maatschappelijk leven. De tocht 
langs de verschillende disciplines en verschillende theoretische raamwerken gaf 
mij een imposant beeld van alles wat te denken valt over mannen en vrouwen, 
over sekse en over gender, over de hardnekkigheid van het onderscheid en de 
(on)mogelijkheid om het 'anders' te bedenken. Het onderzoek naar vrouwenstu
dies leidde langs vele terreinen, en bracht mij in contact met vragen inzake legiti-
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miteit en organisatie van sekse, maar ook vragen inzake de legitimiteit van de 
kennisclaims van de wetenschappen. Wat sekse is is een onbekende, maar wat 
wetenschap is eveneens (Mol 1989). 

Hierna belandde ik in het veld van de arbeidsvraagstukken1 en het blikveld 
werd aanzienlijk ingeëngd (daarover handelt hoofdstuk 1). Hoewel het arbeids
vraagstuk een centrale rol speelt in de verhoudingen tussen de seksen kent de 
uitwerking van dit vraagstuk slechts een beperkte differentiatie. Op dit punt ont
staat de motivatie voor deze studie. Zou het mogelijk zijn om met behulp van 
bepaalde interpretatiekaders die zijn ontwikkeld binnen vrouwen/genderstudies 
nieuwe vragen op te sporen met betrekking tot sekse en arbeid? Zouden de vra
gen die voortkomen uit de introductie van nieuwe perspectieven inzicht kunnen 
geven in de pluriformiteit en veelzijdigheid van het vraagstuk? 

Achtergrond 

De ontwikkeling van wetenschappelijke vraagstellingen volgt veelal in eerste aan
leg de ontwikkelingen in de maatschappelijke praktijk. Zo ontstond in het midden 
van de jaren zeventig, in het kielzog van de tweede feministische golf, aan de 
universiteiten een feministische praktijk die vrouwen als subject en object van 
onderzoek neemt. De gangbare wetenschappelijke benaderingen van vrouwen 
werden vanuit een machtsperspectief bekritiseerd. De ogenschijnlijke neutraliteit 
van de geproduceerde kennis verhulde de uitsluitingsmechanismen ten aanzien 
van vrouwen, en vervulde tevens een legitimeringsfunctie ten aanzien van maat
schappelijke machtsverhoudingen, zo luidde de kritiek. Het waren vooral jonge 
feministen, aan het begin van hun wetenschappelijke loopbaan, die deze kritische 
praktijk tot ontwikkeling brachten. 

Reeds enige jaren daarvoor (in de jaren zestig) ontstond een grote vraag naar 
arbeidskrachten die niet langer door de mannelijke kostwinners vervuld kon 
worden. Nieuwe categorieën, waaronder gehuwde vrouwen, werden ingeschakeld 
in het arbeidsproces. Vraag was daarbij, hoe deze vrouwen in te schakelen zon
der al te veel schade te berokken aan het gezinsleven? Sociologen, in het bijzon
der de gezinssociologen, pakten deze vraag op. Toen beide 'stromingen' in de 
loop der jaren in eikaars vaarwater kwamen, leidde dit niet meteen tot een 
vruchtbare uitwisseling. Integendeel, de controversen spitsten zich toe op stellin
gen inzake de juiste wijze van wetenschapsbeoefening in relatie tot het vrouwen
vraagstuk. 

De oudste tak, de zogenaamde emancipatieonderzoekers, concentreerde zich 
op de mogelijkheden en belemmeringen voor vrouwen in de participatie in de 
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betaalde arbeid. Het waren sociologen die met het gangbare wetenschappeMjke 
instrumentarium trachtten meer inzicht te krijgen in factoren die de loopbaan van 
vrouwen beïnvloedden. Vrouwen hadden immers recht op betaalde arbeid. Vrou
wen moesten in de gelegenheid worden gesteld om hun achterstand ten opzichte 
van mannen in te halen. De sociologie zou een bijdrage kunnen leveren door de 
factoren die de vrouwen belemmeren te onderzoeken. Dit voerde onder meer tot 
de kritiek dat de emancipatieonderzoekers de status quo bevestigden door posities 
van vrouwen met behulp van de 'gevestigde' wetenschappen te analyseren in ter
men van achterstand. 

De jongere tak stelde dat wetenschap niet moet uitgaan van een in te halen 
achterstand, maar van een structurele achterstelling c.q. onderdrukking van vrou
wen door het patriarchaat. Wetenschap moet bijdragen aan structurele maatschap
pelijke veranderingen, in het bijzonder aan het afbreken van de machtsverhoudin
gen tussen mannen en vrouwen. Daartoe was een kritiek op uitgangspunten van 
de 'gevestigde' wetenschappen, in het bijzonder haar disciplinaire indeling, nood
zakelijk. Het instituut wetenschap was geïnfecteerd door de patriarchale verhou
dingen, hetgeen aanleiding was voor een kritische reflectie op uitgangspunten, 
methoden en kennisinhouden. De klassieke scheiding tussen object en subject, die 
de objectiviteit van wetenschappelijke kennis moest garanderen, werd sterk door 
feministen gekritiseerd. De mannelijke blik beheerste de ogenschijnlijk objectieve 
kennis. Feministische wetenschappen zouden inzicht moeten geven in de grond
slagen en oorzaken van de machtsverhoudingen tussen de seksen. De ordening 
van de seksualiteit en de arbeidsdeling naar sekse waren daarbij primair object 
van kritische analyse. Deelname van vrouwen aan betaalde arbeid was slechts een 
afgeleide vraag, en meer nog, de mannelijke genormeerdheid van de betaalde 
arbeid bood weinig perspectieven voor fundamentele veranderingen. Deze jonge 
tak trof het verwijt dat zij te idealistisch en te ideologisch zou zijn en de gebrui
ken van goed wetenschappelijk onderzoek met voeten zou treden. 

Op deze wijze bleven de verschillende onderzoekspraktijken inzake arbeid van 
vrouwen enige jaren relatief van elkaar gescheiden; er was nauwelijks sprake van 
uitwisseling en wisselwerking tussen de verschillende onderzoeksgroepen en on
derzoekstradities. Inmiddels is de wetenschappelijke praktijk rondom deze vraag
stukken zeer gedifferentieerd en is niet langer sprake meer van duidelijk te onder
scheiden 'stromingen' die al dan niet tot uitwisseling komen. Wel zijn verschil
lende wetenschappeMjke en wetenschapspolitieke posities traceerbaar, die veelal 
samenhangen met verschillen van inzichten inzake epistemologie in het algemeen, 
en met kernconcepten (macht en sekse) en probleemstellingen inzake arbeid en 
sekse in het bijzonder. 
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Binnen het kader van vrouwen/genderstudies2 is veel nagedacht over macht 
in relatie tot sekse, omdat dit haar kritische positie kenmerkt en daarmee een 
belangrijk element is van haar bestaansrecht. Een van de centrale vragen van het 
vakgebied betreft de conceptuahsering van machtsverhoudingen. Hoe de positie 
van vrouwen te analyseren als een vorm van machtsongelijkheid zonder vrouwen 
te reduceren tot cultural dopes, de niet-wetende slachtoffers van mannelijke 
overheersing, noch te vervallen in een bkuning the victim gedachte dat vrouwen 
het zelf 'willen'? Want, als vrouwen wèl competente wezens zijn, hoe kan het 
dan dat de ongelijke positie ten opzichte van mannen blijft voortbestaan? Of is 
het allemaal de schuld van 'het systeem'? In de verschillende studies zijn uiteen
lopende oplossingen gevonden voor het beantwoorden, dan wel omzeilen, van dit 
vraagstuk, dat feitelijk een feministische uitwerking is van het klassieke actor/-
structuur-vraagstuk (zie hoofdstuk 2). 

Veel vrouwenarbeidonderzoek is gewijd aan oorzaken die ten grondslag kun
nen liggen aan de ongelijke posities van mannen en vrouwen in de betaalde ar
beid. Een van de centrale vragen is welke factoren een doorslaggevende rol 
spelen in de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen? Zijn dit voornamelijk factoren 
aan de aanbodkant van vrouwen, of factoren aan de vraagkant van de werkge
vers? Het toetsen en verder ontwikkelen van verklaringstheorieën waarin sekse 
één van de variabelen is, krijgt veel aandacht, maar levert wellicht langzamer
hand minder nieuwe inzichten op (zie hoofdstuk 1). Misschien kan een combina
tie van de verschillende inzichten uit vrouwen/genderstudies (in het bijzonder 
sekse en macht) en uit vrouwenarbeidstudies (in het bijzonder vrouwen en arbeid) 
leiden tot nieuwe vragen die het onderzoeksterrein van 'sekse' en 'arbeid' verder 
kunnen ontwikkelen. 

Uitgangspunten 

Aan deze studie ligt een drietal uitgangspunten ten grondslag. Het eerste uit
gangspunt betreft de betekenis en reikwijdte van het concept gender, het tweede 
de relatie tussen gender en arbeid, en het derde uitgangspunt - dat op metaniveau 
is gelokaliseerd - betreft de functie van wetenschappelijke concepten zelf. 

I Gender is een van de centrale ordeningsprincipe waarlangs macht werkzaam is; 
tegelijkertijd zijn machtsprocessen constitutief voor genderrelaties. '...gender is a 
constitutive element of social relationships based on perceived differences between 
the sexes, and gender is a primary way of signifying relationships of power' 
(Scott 1986: 94). In deze studie zal 'gender' steeds verwijzen naar verschillen en 
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verhoudingen tussen mannen/manneUjkheid en vrouwen/vrouwelijkheid die tevens 
een machtsverhouding impliceren. Maar zoals in hoofdstuk 2 nog uitgebreid 
wordt besproken, is gender niet uitsluitend terug te voeren tot een machtsdimen
sie. Macht is echter wel een wezenlijk bestanddeel van gender. Gender verwijst 
zowel naar sekse - de waarneembare categorieën mannen en vrouwen en de waar
neembare sekseverschillen -, als ook naar de culturele bewerkingen en invullin
gen van deze verschillen. Gender is een ruimer begrip dan sekse, daar het - ten 
eerste - niet is beperkt tot zichtbare verschillen, maar ook gerelateerd kan worden 
aan ogenschijnlijk sekseneutrale verschijnselen en instituties, - ten tweede - ver
schillen niet noodzakelijkerwijs herleidt tot een dichotomie, en - ten derde - ver
wijst naar een structurering waarin de verschillen tussen mannen en vrouwen spe
cifieke betekenissen krijgen. 'Sekse' zal in deze studie worden gebruikt daar waar 
de tekst handelt over concrete mannen en vrouwen. Een analyse in termen van 
gender tracht inzicht te krijgen in de processen waarin sekse specifieke betekenis 
krijgt, waarbij van alle mogelijke verschillen tussen mensen juist de dichotomie 
manneMjk/vrouweüjk een geprivilegieerde positie krijgt, een dichotomie die 
tevens een hiërarchie impliceert. Het genderconcept heeft in wetenschappelijk 
opzicht ruime mogelijkheden, omdat het de aandacht richt op processen waarin 
bepaalde betekenissen van sekse of mannelijkheid/vrouwelijkheid tot stand ko
men. De vooronderstelling is dat het genderconcept bepaalde machtsverhoudingen 
tussen mannen en vrouwen onderzoekbaar maakt, en andersom, dat verschillende 
machtstheorieën uiteenlopende aspecten van genderrelaties kunnen ontsluiten. 

Het hier geformuleerde onderscheid tussen sekse en gender wordt recentelijk 
ter discussie gesteld (zie onder meer Bosch 1991, Pattynama 1992), omdat het er
van uit zou gaan dat de biologische categorie 'sekse' onafhankelijk van de cultu
rele categorieën kan worden waargenomen. Sekse - zo luidt de stelling - is geen 
vanzelfsprekend gegeven, maar krijgt pas betekenis binnen een cultuur. Het hand
haven van een aparte categorie 'gender' als de culturele bewerking van de biolo
gische categorie sekse is vanuit dit standpunt niet alleen overbodig, maar ook on
juist, omdat het de dichotomie cultuur/natuur bevestigt en versterkt. Hoewel ik 
deze stellingen in algemene zin kan onderschrijven, wekt het binnen het kader 
van voorliggende studie de suggestie een schijndiscussie te zijn. Natuurlijk is 
sekse geen gegeven, maar krijgt ook het biologische binnen een concrete context 
betekenis3. Maar om dan alles maar gender (of sekse) te noemen, en niet meer te 
kunnen specificeren, geen verschil te kunnen maken tussen een biologische con
structie en een culturele constructie, lijkt op termijn, vanuit sociaal-wetenschap
pelijk oogpunt, contraproduktief. In voorliggende studie wordt het onderscheid 
gehandhaafd, om te kunnen differentiëren tussen sekseverschil en sekseongelijk
heid, waarbij gender wordt opgevat als het proces waarlangs het verschil wordt 
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omgezet in ongelijkheid. Waarschijnlijk klinken in bovenstaande stellingen disci-
plinespecifieke standpunten door: vanuit de biologie, de filosofie en de letteren is 
sekse een constructie vergelijkbaar met gender, vanuit de sociale wetenschappen 
en met name vanuit de arbeidsstudies waar reëel bestaande mannen en vrouwen 
zulke ongelijke posities innemen, is het onderscheid sekse en gender wel goed 
bruikbaar als analyse-instrument. 

Een van de uitgangspunten van deze studie is, zoals gezegd, dat gender en 
sekseverhoudingen gekenmerkt zijn door een machtsdimensie. Het analyseren van 
sekse in termen van macht tekent immers de kritische positie van vrouwen/gen-
derstudies. De drie meest gebruikte conceptualiseringen van macht in relatie tot 
sekse zijn 'onderdnikking', 'ongelijkheid' en 'constructie'. 'Onderdrukking' ver
onderstelt een eenzijdige machtswerking en een machtstructuur die alomvattend is 
in de vorm van het patriarchaat. Dit raamwerk reduceert het maatschappelijk 
leven in hoofdzaak tot een schema van slachtoffers en daders. Conceptualiserin
gen in termen van 'ongelijkheid' daarentegen vertrekken impliciet van een princi
piële gelijkheid, die door ongelijke historie, ongelijke toegang tot bronnen en 
ongelijke verdeling van taken is omgezet in een systematische machtsongelijk
heid. Zowel mannen als vrouwen worden principieel opgevat als actoren binnen 
een bepaalde machtsconstellatie, die weliswaar asymmetrisch is, maar waarin alle 
partijen over bepaalde vormen van macht beschikken. Een conceptuaHsering in 
termen van 'constructies' analyseert macht vooral op het niveau van betekenisge
ving en stelt dat er niets inherent vrouwelijk is aan een vrouw, of mannelijk aan 
een man, dat de asymmetrie veroorzaakt. Verschillen tussen mannelijkheid en 
vrouwelijkheid zijn zelf een produkt van de machtsverhouding. 

Argumentaties afkomstig uit de drie verschillende interpretatieschema's zijn 
allen nog in mindere of meerdere mate in gebruik binnen politiek, wetenschap en 
common sense, en worden soms zelfs door elkaar gebruikt. De verschillen in 
conceptualisering zijn enerzijds terug te voeren op verschillende stromingen en 
visies binnen het feminisme, anderzijds op de steeds intensievere vertaling en 
bewerking van sociaal-wetenschappelijke theorieën voor vraagstukken binnen 
vrouwen/genderstudies. In het kader van voorliggende studie is van belang inzicht 
te krijgen in de mate waarin de verschillende conceptualiseringen van macht in 
relatie tot sekse zijn uitgewerkt voor arbeidsvraagstukken. 

Wellicht ten overvloede dient hier te worden opgemerkt dat in deze studie 
machtsverhoudingen geanalyseerd worden in een maatschappelijke context van 
wettelijke gelijkheid tussen de seksen; in situaties waar discriminatie van vrouwen 
op grond van hun geslacht als legitiem wordt aangemerkt en wettelijk is toege
staan, spelen ook andere processen die buiten het kader van voorliggende studie 
vallen. 
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II Een tweede uitgangspunt betreft de relatie tussen arbeid en sekse/gender. 
Arbeid is een belangrijk element in de constructie van genderverhoudingen en 
genderidentiteiten, tegelijkertijd is sekse/gender een belangrijk element in de 
organisatie en verdeling van arbeid. 'Sekseverhoudingen en de daarbij behorende 
sekse-identiteiten zijn fundamenteel voor de wijze waarop arbeid wordt georgani
seerd. Maar ook het omgekeerde geldt: arbeid staat centraal in de konstruktie 
van sekse-identiteiten' (De Bruijn 1986: 88). Met andere woorden, de conceptua
lisering en organisatie van arbeid is een van de wijzen waarop machtsverhoudin
gen tussen de seksen tot stand komen en ge(re)produceerd worden, maar te gelij
kertijd is gender een belangrijk ordeningsprincipe in de arbeid, waardoor sekse 
een betekenisvolle categorie is, en mannen en vrouwen in een hiërarchische ver
houding tot elkaar komen te staan. Dit betekent dat onderzoek inzicht moet geven 
in de verwevenheid van gender- en werkverhoudingen, en de gelijktijdige con
structie van sekse en arbeid (in hoofdstuk 1 komt dit nog uitgebreid aan de orde). 

III Het derde uitgangspunt heeft betrekking op de wetenschappelijke praktijk. 
Betekenissen van kernconcepten - zoals sekse, gender, arbeid en macht - zijn 
geen vaststaande grootheden, maar zijn 'essentially contested' (Gallie 1955/1956), 
onderwerp en resultaat van strijd. In de definitie van bepaalde concepten zijn 
machtsprocessen werkzaam. Dit geldt ook - misschien wel in versterkte mate -
voor wetenschappelijke concepten. 'Kennis laat zich (...) niet uitleggen in termen 
van 'overeenstemming met de werkelijkheid', maar moet worden opgevat als een 
praktische activiteit. Kennis is geen spiegel maar een instrument waarmee wij 
onze realiteit vorm en inhoud geven. Waarheden worden niet gevonden, maar ge
maakt - niet door elk individu afzonderlijk, maar door de collectieve inspanning 
van velen' (Pott, Van der Sluijs & De Wilde 1990: 9). Dit betekent dat het van 
belang kan zijn om onderzoek te doen naar de totstandkoming en invulling van 
concepten en centrale begrippen. Kennis is geen neutrale categorie, maar komt 
tot stand onder invloed van een bepaald krachtenveld. Het is voor een nieuw en 
kritisch vakgebied als vrouwen/genderstudies van belang om geproduceerde 
kennis zelf als object van studie te nemen. 

Vanuit deze drie uitgangspunten vertrekt deze studie. Gender, sekse en ar
beid hebben geen vaststaande betekenis en zijn geen vanzelfsprekende concepten, 
zeker niet waar het wetenschappelijke kennis betreft. 
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Doel- en vraagstelling 

De doelstelling die uit bovenstaande probleembeschrijving en uitgangspunten 
voortvloeit, kan als volgt worden geformuleerd. 

Doel van deze studie is inzicht te krijgen in de contouren van het onder
zoeksdomein van sekse- en arbeidsvraagstukken en te trachten nieuwe onder
zoekstrajecten te formuleren die de maatschappelijke en conceptuele verhoudin
gen tussen sekse en arbeid kunnen verhelderen. 

Het vertrekpunt van voorliggende studie is het materiaal dat is verzameld ten 
behoeve van het STEO-trendrapport Arbeidsvraagstukken en Sekse (Brouns & 
Schokker 1990). Dit trendrapport geeft, naast een breed overzicht, ook een eerste 
analyse van het materiaal in een breder wetenschappelijk perspectief. De voor
liggende studie is bedoeld als een vervolg hierop. 

Op basis van het eerder verzamelde materiaal zijn enkele hypothesen gefor
muleerd. Een eerste hypothese (in de zin van 'een aanname die als basis kan die
nen voor verder onderzoek' (Willemsen 1992: 203)) is, dat het onderzoeksterrein 
enigszins eenzijdig tot ontwikkeling is gekomen, mede als gevolg van een onge-
problematiseerd gebruik van de kernconcepten sekse en arbeid. Het problemati
sche karakter van beide concepten komt vooral aan het licht door ze te relateren 
aan een derde term, namelijk 'macht'. Het concept 'macht' maakt - zoals reeds is 
gebleken binnen vrouwen/genderstudies - dat sekse méér is dan een variabele. 
Zoals we in de vorige paragraaf reeds hebben gezien, zijn de verschillende per
spectieven op de machtsverhoudingen tussen de seksen nog steeds in gebruik. Elk 
van deze perspectieven brengt nieuwe beelden van de werkelijkheid tot stand, en 
kan op deze wijze bijdragen aan de verdere differentiatie in kennis. Ook kan 
vanuit een machtsperspectief het gangbare concept 'arbeid' worden geproblema
tiseerd als een produkt van bestaande machtsverhoudingen. 

Macht is een 'essentially contested' concept (Gallie 1956), dat betekenis en 
inhoud krijgt tegen de achtergrond van methodologische, epistemologische, poli
tieke en morele aannames, die tegelijkertijd de keuze voor een bepaald machts
concept legitimeren. Opvattingen inzake macht beïnvloeden de waarneming en 
waardering van sociale verschijnselen, met als gevolg dat machtstheoretische 
kaders mede bepalend zijn voor de formulering en invulling van wetenschappelij
ke vraagstukken. 

Deze inzichten leiden tot een volgende hypothese (in de zin van 'een gissing 
die ter verklaring dient van enig verschijnsel, waarvan de houdbaarheid via na
der onderzoek kan blijken' (Willemsen 1992: 204)): de eenzijdige ontwikkeling 
van arbeid- en seksevraagstukken houdt verband met de beperkte uitwerking en 
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bewerking van machtstheorieën binnen het onderzoeksdomein. Dit betekent dat 
een introductie van verschillende machtsperspectieven, zoals die zijn uitgewerkt 
in het kader van vrouwen/genderstudies, zou moeten leiden tot de ontwikkeling 
van nieuwe onderzoekstrajecten en aanleiding is tot een grotere differentiatie in 
kennis. De vraagstelling van deze studie is dan: 

Kan een bewerking van machtstheorieën, zoals toegepast binnen het kader van 
vrouwen/genderstudies, bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het onderzoek 
naar maatschappelijke en conceptuele verhoudingen tussen arbeid en sekse? 

De volgende deelvragen moeten leiden tot een beantwoording van deze 
vraagstelling: 
1 Welke thema's met betrekking tot sekse en arbeid zijn in de afgelopen jaren tot 
ontwikkeling gekomen, tot welke conceptualiseringen van sekse en arbeid heeft 
dit aanleiding gegeven, en welke vraagstellingen/onderwerpen zijn in vergelijking 
met de theoretische ontwikkelingen in het vrouwenstudies/genderonderzoek min
der tot ontwikkeling gekomen en vormen daarom mogelijke onderzoekstrajecten? 
2 Welke machtstheorieën zijn in gebruik binnen vrouwen/genderstudies, in hoe
verre zijn deze theorieën eveneens toegepast binnen arbeidsstudies en welke 
vraagstellingen dringen aan de oppervlakte wanneer deze theoretische kaders 
worden geïntroduceerd op het terrein van arbeidsvraagstukken en sekse? Op 
welke wijze kunnen deze theorieën een bijdrage leveren aan het invullen van de 
in deelvraag 1 geformuleerde onderzoekstrajecten? 
3 Welke voorwaarden inzake conceptualiseringen van arbeid, macht en sekse zijn 
uit de overzichten uit deelvraag 1 en 2 te destilleren? 
4 In hoeverre zijn de geformuleerde onderzoekstrajecten (zie deelvraag 1) op te 
vatten als nieuwe vragen inzake de maatschappelijke en conceptuele verhoudingen 
tussen sekse en arbeid, en kunnen zij beantwoorden aan de gestelde voorwaarden 
(zie deelvraag 3)? 

Inzicht in deze vier deelvragen tezamen moet leiden tot een beantwoording van 
de hierboven geformuleerde doelstelling. Suggesties voor mogelijk toekomstig on
derzoek worden ontwikkeld door sekse- en arbeidsvraagstukken enerzijds te be
lichten vanuit de theoretische kennis van het vakgebied vrouwen/genderstudies, 
en anderzijds door een nadere exploratie en toepassing van machtstheorieën die 
worden gebruikt binnen vrouwen/genderstudies.4 

Het formuleren van onderzoeksuggesties, in een poging te komen tot een 
meer gedifferentieerde benadering van de relaties tussen sekse/gender-macht-
arbeid, tekent tevens het wetenschappelijk belang van deze studie. Over het maat
schappelijk belang kan het volgende worden gesteld. Betrekkelijk veel onderzoek 
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naar arbeid en sekse is uitgevoerd in opdracht van de overheid. In deze onderzoe
ken zijn zowel arbeid als sekse als een gegeven aangenomen, waardoor de 
machtsdimensies buiten beeld blijven. Het is van groot belang om deze onderzoe
ken zelf als studieobject te nemen en te analyseren op hun vooronderstellingen, 
omdat het aanleiding kan zijn om te reflecteren op uitgangspunten van het beleid 
in termen van machtsverhoudingen. Een emancipatiebeleid dat is ingeëngd tot een 
arbeidsmarktbeleid voor vrouwen (zie Keuzenkamp en Teunissen 1990), roept ei
genlijk vanzelfsprekend de vraag op naar de onderliggende probleemformulering 
en de gehanteerde definities van sekse en arbeid. Wellicht kan de voorliggende 
studie aanleiding zijn om deze probleemformulering nader te onderzoeken in ter
men van de relaties tussen arbeid-macht-sekse. 

Werkwijze en methode 

Het onderwerp van de studie is het onderzoek naar vrouwenarbeid en seksever 
schillen in de arbeid, zoals dat vanaf de jaren zeventig tot ontwikkeling is geko
men. Het reeds genoemde STEO-trendrapport Arbeidsvraagstukken en Sekse 
(Brouns & Schokker 1990), aangevuld met onderzoeken uit de periode 1990-
1992, dient als basis voor deze studie. Getracht wordt inzicht te krijgen in de wij
ze waarop bepaalde interpretatiekaders invloed hebben op de invulling van dit 
onderzoeksterrein. 

De Bruijn (1989: 361) stelt in haar historische reconstructie van arbeidssoci
ologische behandeling van vrouwenvraagstukken dat de arbeidssociologie te wei
nig aandacht heeft voor seksevraagstukken. Maar, zoals is gebleken in de trend
studie, kan deze stelling ook omgekeerd worden: een belangrijk deel van de vrou
wenarbeidsvraagstukken (in het bijzonder de emancipatiestudies) heeft weinig 
aansluiting gezocht bij vraagstellingen c.q. discussies die in de jaren tachtig bin
nen de arbeidssociologie zijn ontstaan, onder meer de discussies inzake beheer
sing en kwaliteit van de arbeid. Zij hebben echter evenmin in algemene zin aan
sluiting gezocht bij theoretische ontwikkelingen in het denken binnen vrouwen
studies. Dit heeft onder meer - zo zal in hoofdstuk 1 nog uitgebreid worden be
schreven - geleid tot een weinig gedifferentieerde conceptualisering van macht 
binnen dat veld van onderzoek. Mogelijk kan de introductie van het brede scala 
aan machtstheorieën, die reeds zijn uitgewerkt in het kader van vrouwen/gender-
studies, leiden tot een grotere differentiatie in vraagstellingen. 

Naar aanleiding van bovenstaande uitgangspunten en de eerder verzamelde 
kennis inzake arbeid- en seksevraagstukken is een analyseschema opgesteld, 
waarin de belangrijkste deelvragen zijn vertaald naar vragen die bruikbaar zijn 
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voor het analyseren en interpreteren van de onderzoeken en onderzoekspublika-
ties. 

Analyseschema voor de onderzoeken 

la Wat is de probleemstelling van het onderzoek, en in hoeverre wordt daarin 
een relatie tussen arbeid, sekse en macht voorondersteld, gereproduceerd dan 
wel geproblematiseerd? 

lb Op welk niveau worden verklaringen voor de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen in de arbeid gezocht (en gevonden): 1 verschillen tussen de seksen 
buiten het directe domein van het arbeidsproces, 2 arbeidsmarkt, 3 arbeids
organisatie, 4 constructie van arbeid. 

2a Op welke wijze wordt sekse geoperationaliseerd? Als 'vrouwen', als 'het 
verschil tussen mannen en vrouwen', of als 'gender'? 

2b Welke relaties worden verondersteld tussen 'vrouwen/gender' en 'arbeid'? 
2c In hoeverre wordt sekse/gender geanalyseerd als een machtsverhouding? 

3a Welke noties inzake macht, c.q. machtstheorieën, worden in de studie toege
past? 

3b Is er een relatie tussen het gebruik van een bepaalde machtstheorie en proble
matisering van arbeid en vrouw/sekse/gender? 

De onderdelen la en lb geven tezamen een algemene indruk van de ontwikkelde 
kennis inzake arbeid en sekse. De onderdelen 2a, 2b en 2c hebben vooral be
trekking op de conceptualiseringen van sekse/gender, in relatie tot arbeid en 
macht. Deze onderdelen corresponderen met de eerste deelvraag van de voorlig
gende studie. De onderdelen 3a en 3b betreffen de machtstheoretische uitwerking, 
mede in relatie tot arbeid en sekse. Deze onderdelen corresponderen met deel
vraag 2 van de studie. 

Aan de hand van dit schema zijn protocollen gemaakt van de geanalyseerde 
onderzoeken. Deze vormen het basismateriaal voor de verdere analyse ter beant
woording van de deelvragen. 

Beperkingen 

Theorieën zijn visies op 'de wereld', die een werkelijkheid (re)construeren. Theo
rieën zijn niet alleen instrumenten ter ordening en interpretaties van gegevens, 
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maar ook en vooral middelen om vragen tot ontwikkeling brengen. In deze studie 
worden machtstheorieën gebruikt om nieuwe vraagstukken te formuleren. De te 
bespreken theorieën zijn beperkt tot die modellen die reeds binnen vrouwen/gen-
derstudies in Nederland in meerdere of mindere mate zijn vertaald en bewerkt: 
die van Lukes, Elias, Foucault, Giddens en Bourdieu. Deze studie beoogt niet 
theorieën over macht te vertalen naar vrouwen/genderstudies, maar de reeds 
bewerkte en becommentarieerde theorieën aan te wenden voor arbeid- en sekse-
vraagstukken5. In dit verband heeft het werk van Bourdieu een iets andere posi
tie. Zijn inzichten zijn tot op heden slechts incidenteel toegepast binnen het kader 
van vrouwen/genderstudies en in mindere mate becommentarieerd dan die van de 
andere vier auteurs (zie onder meer in Gremmen & Westerbeek van Eerten 
1988). Bourdieu's werk wordt hier behandeld vanwege zijn pleidooi voor een re
flexieve vorm van wetenschapsbeoefening: een wetenschap die de eigen kennis 
onderzoekt, waarbij de onderzoeker reflecteert op de eigen positie ten opzichte 
van het te onderzoeken object. Dit sluit aan bij een van de centrale noties binnen 
vrouwen/genderstudies inzake de subject/object-scheiding: de waarneming van het 
object wordt altijd beïnvloedt door het subject. Bovendien is deze stelling van 
Bourdieu een uitvloeisel van een meer algemeen geformuleerde noodzaak om 
gangbare onderscheidingen (zoals subject en object) te onderzoeken. Het ver
moeden is dat dit uitgangspunt nieuwe perspectieven biedt op de conceptualise
ring van macht in relatie tot sekse/gender, in het bijzonder het actor/structuur-
vraagstuk. Om deze redenen wordt het werk van Bourdieu in hoofdstuk 2 op 
dezelfde wijze besproken als het werk van de andere auteurs. 

Een andere beperking betreft veel politicologische theorieën: met uitzondering 
van Lukes vallen deze buiten het kader van deze studie. Het ligt nu eenmaal niet 
binnen het doel van deze studie om uitputtend te zijn ten aanzien van de vele per
spectieven op macht in relatie tot gendervraagstukken. Gekozen is om uitsluitend 
in te gaan op die perspectieven die reeds zijn gerelateerd aan seksevraagstukken. 

Een volgende beperking heeft betrekking op de disciplines. Voor de selectie van 
het onderzoeksmateriaal zijn zeer ruime grenzen gehanteerd. Zowel onderzoek 
dat is verricht vanuit vrouwen/genderstudies, alsook vanuit het toenmalige 'eman
cipatie-onderzoek'6 worden in deze studie betrokken. Ook de verschillende disci
plines zijn vertegenwoordigd; onderzoeken uit de economie, het arbeidsrecht en 
de arbeidssociologie maken in principe deel uit van het terrein van deze studie. 

Niet alle werken die in het trendrapport zijn geïnventariseerd zijn onderwerp 
van de secundaire analyse. Alleen de proefschriften en grotere onderzoeken die 
vanaf begin jaren zeventig zijn verricht op het terrein van arbeidsvraagstukken en 
sekse/gender zijn in het onderzoek betrokken. Onderzoeksrapporten met een be-
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perkte probleemstelling en artikelen zijn buiten beschouwing gelaten. Ter illu
stratie: het onderzoek van Veldman en Wittink (1990) over organisatiecultuur 
maakt deel uit van de analyse, evenals het onderzoek van Komter (1990 b) naar 
plichten en rechten in verschillende beroepen. Daarnaast zijn alle oraties die be
trekking hebben op sekse- en arbeidsvraagstukken in de studie betrokken. De 
vooronderstelling is dat aan de hand van oraties en proefschriften de belangrijkste 
ontwikkelingen in de kennis kunnen worden opgespoord. De einddatum van de li-
teratuurverzameling is eind 1992; alle onderzoeksverslagen en boeken die in 1993 
zijn verschenen zijn niet meer in deze studie opgenomen. Uitzondering hierop is 
het rapport van Sociaal en Cultureel Planbureau (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 
1993) over de arbeidsmarktpositie van vrouwen, omdat het een bron is voor re
cent cijfermateriaal. 

Een laatste beperking heeft betrekking op de herkomst van de te bestuderen 
onderzoeken. Gekozen is uitsluitend Nederlandse onderzoeken te analyseren, en 
slechts zo nu en dan te verwijzen naar buitenlands materiaal. Een systematisch 
overzicht van het interessante werk uit Groot-Brittannië, Australië en Bondsrepu
bliek Duitsland valt buiten het bereik van deze studie. Daarmee is niet gezegd dat 
Nederland een af te scheiden eiland vormt in de kennisontwikkeling. Integendeel, 
veel onderzoek binnen vrouwen/genderstudies is geïnspireerd door ontwikkelin
gen in het buitenland (zie Braidotti 1991). Deze inspiratie door onderzoeksont-
wikkelingen in andere landen zien we ook terug in arbeid- en seksevraagstukken; 
van een systematische inventarisatie kan echter op deze plaats geen sprake zijn. 

Terminologie 

In het voorgaande zijn verschillende begrippen, soms voor vergelijkbare ver
schijnselen, gebruikt. Zo is er sprake van vrouwenstudies, van genderstudies als 
ook van seksevraagstukken. Het begrip 'vrouwenarbeidstudies' verwijst naar de 
periode (eind jaren zeventig, begin jaren tachtig) waarin vrij eenduidig sprake 
was van vrouwen als object voor feministisch onderzoek. Later (midden jaren 
tachtig) is het accent komen te liggen op 'seksevraagstukken' in relatie tot arbeid: 
vrouwen en vrouwelijkheid staan altijd in relatie tot mannen en mannelijkheid. 
Doel van onderzoek is inzicht te krijgen in de asymmetrische machtsverhouding 
tussen de seksen in de arbeid. Het begrip 'gendervraagstukken' is, zoals we reeds 
hebben besproken, pas enkele jaren een theoretisch concept, dat verwijst naar de 
culturele invulling en betekenissen van sekseverschillen in termen van mannelijk
heid en vrouwelijkheid. Vraag is of dit genderperspectief voldoende is doorge
drongen tot de arbeidsvraagstukken (zie hoofdstuk 1). In deze studie wordt de 

21 



voorkeur gegeven aan het begrip vrouwen/genderstudies, omdat de combinatie 
het beste aangeeft dat de posities van vrouwen vanuit het perspectief van gender-
verhoudingen worden geanalyseerd, en omgekeerd dat de genderverhoudingen in 
het bijzonder vanuit het perspectief van vrouwen worden geanalyseerd (zie ook 
noot 1). Wanneer het koppelbegrip sekse/gender wordt gebruikt, betekent dit dat 
de uitspraak betrekking heeft op de wijze waarop sekse, onder invloed van het 
ordeningsprincipe gender, een specifieke betekenis en invulling krijgt. 

De term 'arbeidsvraagstukken' verwijst naar een conglomeraat van onderzoe
ken en studies die de arbeid en arbeidsverhoudingen als object hebben. Het gaat 
om een multidisciplinair veld van onderzoek, waartoe behoren de arbeidssociolo
gie, -psychologie, economie en bedrijfskunde) 

Soms is er sprake van sekse- en arbeidsvraagstukken en soms van arbeids- en 
seksevraagstukken. Beide zijn relatief inwisselbaar, met dien verstande dat het 
accent in het eerste geval ligt op sekse/gendervraagstukken in relatie tot arbeid en 
in het tweede geval van arbeidsvraagstukken in relatie tot sekse/gender. 

Tekstopzet 

In de vier hoofdstukken komen achtereenvolgend de vier deelvragen aan de orde. 
Hoofdstuk 1 geeft een historische reconstructie van vrouwenarbeidsvraagstukken 
c.q. arbeidsvraagstukken en sekse/gender in de laatste twee decennia, tegen de 
achtergrond van de ontwikkelingen en debatten binnen vrouwen/genderstudies. 
Leidraad in deze schets is de verschuiving in conceptualiseringen van 'sekse': van 
dè vrouw, naar vrouwen, naar sekse en gender. In dit hoofdstuk tracht ik inzicht 
te krijgen in de thema's die, in vergelijking tot het terrein van vrouwen/gender
studies, relatief weinig tot ontwikkeling zijn gekomen. Dit leidt tot de formule
ring van drie probleemvelden c.q. onderzoekstrajecten voor toekomstig onder
zoek. 

Daarna volgt een hoofdstuk over machtstheorieën en hun gebruik binnen 
vrouwen/genderstudies en arbeidsstudies. Enkele machtstheorieën die een toon
aangevende positie hebben binnen het kader van vrouwen/genderstudies (Lukes, 
Elias, Foucault, Giddens en Bourdieu) worden besproken. Na een beschrijving 
van de relevante kernconcepten en de toepassingen binnen vrouwen/genderstu
dies, volgt een bespreking van de toepassingen binnen de arbeidsstudies. Tot slot 
worden de machtstheorieën bekeken op hun mogelijkheden voor het terrein van 
sekse en arbeid. Verondersteld wordt dat door de introductie van nieuwe machts
perspectieven nieuwe aspecten van arbeid, die tot nu toe onderbelicht zijn geble
ven, aan de orde komen. 
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Naar aanleiding van de analyse van bestaande kennis inzake arbeid en sek-
se/gender en de machtstheorieën zullen voorwaarden worden geformuleerd waar
aan toekomstig onderzoek mijns inziens zou moeten voldoen. Hierover handelt 
hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk verwoord ik mijn positie ten aanzien van de drie 
concepten van de studie: arbeid, macht en sekse. Na een stellingname inzake het 
arbeid- en sekseonderzoek, volgt een positiebepaling ten aanzien van de verschil
lende perspectieven op macht. Enkele theoretische en methodologische vragen 
met betrekking tot sekse/gender leiden tot een stellingname ten aanzien van het 
gebruik van het concept gender. 

Vervolgens krijgen de eerder geformuleerde onderzoekstrajecten een nadere 
invulling in hoofdstuk 4. In hoeverre kunnen deze nieuwe onderzoekslijnen leiden 
tot een verdieping en differentiatie van vraagstukken inzake sekse en arbeid en 
kunnen zij beantwoorden aan de gestelde eisen uit hoofdstuk 3? 

De studie eindigt met een beperkte slotbeschouwing, waarin ik kort inga op 
de vraag of de beoogde doelstelling van de studie is gerealiseerd (hoofdstuk 5). 
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1 Vrouwen in het onderzoek 
Historisch overzicht onderzoek arbeid en sekse, een vergelijking 
vanuit vrouwen/genderstudies 

My lord, facts are like cows. 
If you look them in the face hard enough, 
they generally run away. 
Dorothy L . Sayers7 

Het onderzoeksterrein van arbeidsvraagstukken en sekse heeft gestalte gekregen 
onder invloed van drie takken van wetenschap: de gezinssociologie, vrouwenstu
dies en, als derde, de reguüere disciplines die zich met arbeid bezighouden, te 
weten de arbeidssociologie en economie. De gezinssociologische benadering is 
het oudste en dateert vanaf het eind van de jaren zestig. De feministische vraag
stukken zijn midden jaren zeventig tot ontwikkeling gekomen, en de aandacht 
voor sekse binnen arbeidssociologie dateert uit het begin van de jaren tachtig. De 
verschillende vakgebieden ontwikkelen in de loop der jaren specifieke benaderin
gen van het vraagstuk. Inmiddels zijn deze hoofdstromen niet meer als zodanig te 
onderscheiden, ook al omdat niet alle drie terreinen zelf als zodanig zijn blijven 
voortbestaan. 

In dit hoofdstuk zal een historische schets worden gegeven van het onderzoek 
naar vrouwenarbeid c.q. arbeidsvraagstukken en sekse, tegen de achtergrond van 
de globale theorieontwikkelingen van vrouwen/genderstudies. Dit betekent dat 
niet is gestreefd naar een uitputtende weergave van de kennisontwikkeling, maar 
dat de reconstructie vooral is gericht op de ontwikkelingen in de probleemformu
leringen inzake sekse en arbeid sinds het eind van de jaren zestig. Op welke 
wijze worden vrouwen in beeld gebracht, en in welke hoedanigheid verschijnen 
vrouwen in de studies? Welke zijn de meest gebruikte verklaringen inzake sekse-
onderscheid en arbeidsongelijkheid? In hoeverre is het probleem - en daarmee 
ook de verklaring - gedefinieerd in termen van machtsverhoudingen? 

Deze reconstructie in termen van sekse en macht leidt tot de identificatie van 
mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. Welke probleemvelden op het gebied 
van arbeidsvraagstukken en sekse zijn - gezien de resultaten van een reflectie 
vanuit vrouwen/genderstudies - tot nu toe weinig uitgewerkt? Deze mogelijkheden 
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voor toekomstig onderzoek zullen vervolgens in hoofdstuk 3 nader worden ge
ëxploreerd. 

Hoewel de reflectie plaatsvindt tegen de achtergrond van de ontwikkelingen 
van vrouwen/genderstudies, is in dit hoofdstuk geen plaats ingeruimd voor een 
uitgebreide uiteenzetting over de verschuivingen in het vakgebied van vrouwen
studies; andere overzichtstudies bestrijken reeds dit gebied (Brouns 1988, Outs-
hoorn 1989, Van Drenth 1989). Kennis inzake de ontwikkelingen van vrouwen/-
genderstudies wordt in hoofdzaak bekend verondersteld. De belangrijkste refe
rentiepunten voor de voorliggende studie zijn, ten eerste, de verschuivingen in de 
conceptualisering van sekse (Outshoorn 1989), en ten tweede de ontwikkelingen 
in het denken over macht (Gremmen & Westerbeek van Eerten 1988, Davis e.a. 
1991; zie verder hoofdstuk 2). In de historische reconstructie (paragraaf 1.1) zal 
vooral worden verwezen naar de verschuivingen in de probleemformuleringen in 
termen van 'de vrouw', naar 'vrouwen', 'sekse' en 'gender'. In de reflectie op 
verklaringsmodellen (paragraaf 1.2) zal speciale aandacht zijn voor de conceptua
liseringen van macht. Daar waar nodig zullen de geselecteerde referentiepunten 
worden geëxpliciteerd. 

1.1 Historische ontwikkelingen 

De relatie tussen vrouwen en werken heeft een meerledig karakter: vrouwen wer
ken in het huishouden en vrouwen werken op de betaalde arbeidsmarkt. Om de 
beide terreinen aan te duiden zijn reeds vele begrippenkoppels ontwikkeld: ge
zin/werk, huishoudelijke arbeid/beroepsarbeid, koesteren/kostwinnen, produk-
tie/reproduktie, betaalde arbeid/onbetaalde arbeid, werk buitenshuis/werk in 
privésfeer, beroepsarbeid/zorgarbeid. In de loop der jaren zijn verschillende ac
centen aangebracht in deze begrippenkoppels, veelal samengaand met een bepaal
de opvatting van 'vrouw' en 'vrouwelijkheid'. Over deze verschuivingen in de 
conceptualisering van vrouwen/sekse handelt deze paragraaf. Daarnaast zal beke
ken worden of enkele toonaangevende debatten, die de ontwikkelingen van vrou
wenstudies in sterke mate hebben beïnvloed, zich ook op het terrein van arbeids
vraagstukken en sekse hebben voorgedaan. Voor de jaren zeventig is gekozen 
voor het openbaar/privé-debat; voor de jaren tachtig is dat het verschil/gelijkheid
debat; en voor de jaren negentig is gekozen voor de discussies omtrent het gen-
derconcept. 
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De vrouw als moeder (jaren zestig en zeventig) 

Vrouwenarbeidstudies zijn historisch gezien voortgekomen uit de gezinssociolo
gie: de niet aanwezige huisvrouw en moeder was het probleem dat de aandacht 
van de wetenschappers opeiste, niet de aanwezige werkneemster. De arbeids
markt had in de jaren zestig grote behoefte aan nieuwe arbeidskrachten en men 
zag zich - na de uitputting van andere arbeidsreserves - genoodzaakt om ook ge
huwde vrouwen als arbeidskracht aan te trekken (De Bruijn 1989). De combinatie 
van moederschap en betaalde arbeid bracht echter een aantal lastige problemen 
met zich mee, niet alleen voor de vrouw, maar ook voor haar gezin, voor de be
drijven en voor - zo vreesde men - de samenleving in het algemeen. Het belang 
van het moederschap voor de identiteit van de vrouw, voor het gezin en voor het 
maatschappelijk leven was een evidente zaak. Vrouwen zijn in deze onderzoeken 
primair moeders, geen werknemers. Wanneer vrouwen betaald werken dan is dat 
vooral uit financiële en economische noodzaak, zo luidt de algemene stelling. 

Het onomstreden karakter van het moederschap als bestemming voor elke 
vrouw leidde tot grote aarzelingen om (gehuwde) vrouwen als arbeidskracht aan 
te trekken ('Hoe komt het dat men eerder een arbeider uit Turkije haalt dan dat 
men het werk door een vrouw zou laten doen?', L i 't Veld-Langeveld 1969: 88). 
Tegelijkertijd had deze moederschapsnorm, en de daarmee samenhangende hou
ding ten aanzien van huisvrouwen, tot gevolg dat bedrijven rekening moesten 
houden met het werk dat vrouwen thuis verrichtten. Werkomstandigheden dien
den zodanig te zijn dat ook moeders hun gepaste bijdrage aan de betaalde arbeid 
konden leveren. 

In 't Veld-Langeveld (1969) was de eerste wetenschapper in de jaren zestig 
die beroepsarbeid van vrouwen plaatste in het kader van de emancipatie van 
vrouwen, en daarmee ook de positie van vrouwen als vrouwen, en niet uitsluitend 
als moeders, problematiseerde. Er zijn geen 'natuurlijke' redenen om vrouwen uit 
te sluiten van het vervullen van betaald werk, zo valt uit dit betoog op te maken. 
Integendeel, een goede vervulling van de opvoedingstaak kan niet samen gaan 
met een isolatie binnen het gezin. Daarmee was een normatieve uitspraak gedaan 
ten gunste van betaalde arbeid voor vrouwen als vrouwen èn als moeder; een uit
spraak die tevens impliceerde dat de moederrol en de beroepsrol niet als zodanig, 
maar in hun tijdsinvestering en inzet, met elkaar conflicteren. Het normatieve 
ideaal van het moederschap is in deze studie van In 't Veld-Langeveld niet meer 
zo sterk gearticuleerd. Het gaat om concrete problemen voor vrouwen in de feite
lijke uitvoering van betaald werk. In 't Veld-Langeveld onderzocht hoe de ver
schillende instituties - onder meer de overheid, de bedrijven, de beroepskeuze
voorlichting - inspelen op het rolconflict en aan welke 'oplossingen' zij de voor-
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keur geven. Dit leidde tot een kritisch betoog over denkbeelden en handelswijzen 
binnen deze instituties, onder meer over het idee dat vrouwen beter geschikt zou
den zijn voor monotoon werk, over de veronderstellingen inzake geringe leiding
gevende capaciteiten van vrouwen en over de scheiding in vrouwen- en mannen
werk. Ook wijst zij geregeld op de klassebepaaldheid van deze visies van leiding
gevenden in de bedrijven.8 

De voortgaande veranderingen in het denken over betaalde arbeid in relatie tot 
vrouwen zijn ook zichtbaar in de rapportages naar aanleiding van de Volkstelling 
uit 1971. Het eerste voorlopige verslag (Boelmans-Kleinjan & Beuckens-Vries) 
uit 1974 handelde in hoofdzaak over gehuwde vrouwen en de problemen die de 
combinatie van betaalde arbeid en moederschap met zich meebrachten. Ook hier 
wordt de arbeidsdeelname onder meer gelegitimeerd in het kader van een 'ade
quate uitoefening van de rol van moeder en echtgenote' (1974: 3), een formu
lering die in het eindrapport uit 1979 niet meer voorkomt. De beroepsrol werd 
gezien als de afhankelijke variabele: wanneer de andere rollen (moederschap en 
echtgenote) dit toelaten kunnen vrouwen gaan werken. 'De beroepsrol is één van 
de rollen: het vervullen van deze rol is afhankelijk van de andere rollen' (1974: 
6). De categorisering van vrouwen voltrok zich dan ook logischerwijs langs de 
lijn van gehuwd en anders. In het definitieve rapport uit 1979 (Berends & Boel
mans-Kleinjan 1979) zijn de categorieën vrouwen weliswaar nog steeds bepaald 
aan de hand van de huwelijkse staat, maar is het anders in ieder geval niet meer 
één restcategorie, de afwijking van de huwelijkse norm. Vrouwen werden op dat 
moment gedifferentieerd naar gehuwd (samenwonend met echtgenoot en overig), 
gescheiden (gezinshoofd, alleenstaand), ongehuwd (gezinshoofd, alleenstaand) en 
dergelijke. In het eindrapport is niet alleen sprake van een combinatie van rollen 
waarbij de betaalde arbeid de afhankelijke variabele is, maar is sprake van rol
conflict. De wens om betaald werk te verrichten was niet langer uitsluitend terug 
te voeren op de mogelijkheden die de gezinsrol toeliet, en ook andere dan finan
ciële motieven werden erkend, namelijk motieven die verband hielden met 'socia
le en persoonüjkheidsfactoren' (1979: 7). Niet alleen gehuwde vrouwen konden 
in een rolconflict belanden, maar ook niet-gehuwde vrouwen ontmoetten proble
men, omdat 'rolopvattingen met betrekking tot het vrouw-zijn, zoals die vanaf de 
kinderjaren worden aangekweekt, versterkt ook blijven doorwerken bij degenen 
die niet trouwen en ook van invloed zullen blijven bij degenen, wier huwelijk is 
geëindigd' (1979: 6). 

Het ging dus niet meer alleen om tijd en tijdsbesteding, maar ook om socia
lisatie van vrouwen als vrouw, die in een conflictueuze verhouding kon staan tot 
elementen uit de beroepsrol. Niet de huwelijkse staat was het probleem, maar 
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vrouw of sekse werd het probleem. De invloed van de vrouwenbeweging is on
miskenbaar aanwezig in deze verschuiving van vrouwen als in essentie moeders, 
naar vrouwen als mensen die tijdsbestedingsproblemen hebben door de combina
tie van betaald werk en moederschap, naar vrouwen als mensen die door hun 
vrouw-zijn en socialisatie tot vrouw bepaalde problemen ontmoeten. Vrouwen 
worden door hun vrouw-zijn een sociale en sociologische categorie. Deze invloed 
laat in de jaren zeventig steeds duidelijker sporen achter in het sociologisch on
derzoek naar de samenhang tussen vrouw, gezin en arbeid. Aan het eind van de 
jaren zeventig werden in deze lijn enkele proefschriften gepubliceerd (Clason 
1977, Van Doorne-Huiskes 1979) die betrekking hebben op de mogelijkheden 
van, en voorwaarden voor, betaald werk voor moeders (zie paragraaf 1.2 voor 
een beschrijving). 

'Arbeid' vervulde aanvankelijk binnen vrouwenstudies (ontstaan halverwege jaren 
zeventig) een centrale functie in het zoeken naar de grondslagen van de machts
verhoudingen tussen de seksen. Man-vrouwverhoudingen werden primair opgevat 
als machtsverhouding en de arbeidsdeling tussen de seksen werd gezien als basis 
voor de overheersing van vrouwen door mannen. Deze arbeidsdeling - zo luidde 
de stelling grofweg - structureert de samenleving in twee domeinen; het liefde
werk in de privésfeer vormt het vrouwelijke domein, en het betaalde werk in de 
openbare sfeer is het mannelijke domein. In het koppel koesteren en kostwinnen 
(Gordon 1978) kwam de sekseverhouding in essentie tot uitdrukking. Deelname 
aan de openbare sfeer werd synoniem geacht met het beschikken over macht; 
vrouwen waren hiervan uitgesloten. Deze arbeidsdeling naar sekse was niet zo
zeer zelf onderwerp van onderzoek, als wel verklaring binnen het onderzoek naar 
machtsongelijkheid en de grondslagen van het patriarchaat. De sociaUstisch-femi-
nisten concentreerden zich enige tijd op het huishoudelijke arbeid debat dat han
delde over de betekenis van huishoudelijke arbeid voor de instandhouding van het 
kapitalistische systeem: huisvrouwen reproduceren de arbeidskracht en voorzien 
daarmee de kapitalisten van een van de belangrijkste produktievoorwaarden. De 
discussie spitste zich toe op de vraag of vrouwen in marxistische termen wel een 
historische categorie zijn. In Nederland is deze discussie verbonden met een kriti
sche beschouwing over het instituut liefde (Meulenbelt 1975). Het alledaagse 
leven van vrouwen werd in politieke termen (het persoonlijke is politiek) geanaly
seerd vanuit het perspectief en de beleving van vrouwen. 

De 'politieke' economie richtte aldus de aandacht op inhoud en maatschap
pelijke betekenis van huishoudelijke arbeid en droeg op deze wijze bij aan een 
herwaardering van het werk van huisvrouwen. Bruyn-Hundt is in die tijd de 
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eerste zogenoemde 'burgerlijke' econome die trachtte de economische waarde van 
huisvrouwenarbeid te bepalen (Bruyn-Hundt 1970). 

Het marxisme was voorts inspiratiebron voor het formuleren van verklaringen 
voor de ondergeschikte positie van vrouwen op de arbeidsmarkt: de op marxisti
sche leest geschoeide arbeidsreservelegertheorie stelt dat vrouwen dienen als 
'klapstoeltjes' voor het kapitalistisch produktieproces. Wanneer ze nodig zijn 
worden ze ingeschakeld, en ze worden even snel weer terzijde geschoven wan
neer ze niet meer winstgevend zijn (Blok 1978, Nijhof 1979, De Bruijn 1981 b; 
zie ook paragraaf 1.2). 

Naast deze theoretische exercities en enkele historische studies (onder andere 
Leijdesdorff 1978) was binnen vrouwenstudies in die jaren de arbeid zelf - een 
enkele uitzondering daargelaten, onder meer de Projectgroep Vrouwenarbeid -
nauwelijks onderzocht, noch in de betaalde noch in de onbetaalde sfeer. Pas 
later - rond 1980 - ontstond meer aandacht voor de organisatie en de inhoud van 
vrouwenarbeid. Paradoxaal genoeg geschiedde dit op het moment dat arbeid als 
centrale verklaringscategorie binnen vrouwenstudies was vervangen door seksu
aliteit. Het arbeidsperspectief werd - mede als gevolg van het in diskrediet raken 
van het marxisme (zie Outshoorn 1981) - minder toonaangevend, maar arbeid als 
een te onderzoeken categorie en activiteit kreeg nieuwe aandacht. 

Een van de toonaangevende debatten in de jaren zeventig was het openbaar/privé-
debat, dat vooral onder antropologen en historici is gevoerd. De eerste fase van 
vrouwenstudies werd gekenmerkt door het zoeken naar mogelijke verklaringen 
voor vrouwenonderdnikking. Wat is de grondslag voor het gegeven dat vrouwen 
vrijwel overal ter wereld in een ondergeschikte positie verkeren? Een van de 
eerste verklaringen had betrekking op de scheiding tussen openbaar en privé; 
mannen heersen over de openbare sfeer die toegang geeft tot machtsposities, 
vrouwen daarentegen zijn aangewezen op de privésfeer en zijn uitgesloten van de 
machtsposities. Vrouwenonderdnikking komt - zo luidde het betoog - voort uit de 
onderschikking van de privésfeer aan de openbare sfeer (zie onder andere Rosal-
do 1974). De machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen is terug te voeren 
op, ten eerste, de scheiding tussen twee sferen van openbaar en privé, ten twee
de, het overwicht van de openbaarheid ten opzichte van de privésfeer, verbonden 
aan, ten derde, de toewijzing van mannen aan de openbaarheid en vrouwen aan 
de privésfeer (zie ook Blok 1988, voor een beschouwing). Het debat dat zich in 
de jaren zeventig ontspon, handelde over de drie hierboven genoemde delen van 
de stelling. Is er wel zo'n absolute scheiding tussen openbaar en privé, zijn de 
seksen wel zo eenduidig verdeeld over de sferen, en is de macht wel uitsluitend 
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gelokaliseerd in de openbare sfeer? Hebben vrouwen ook binnen hun eigen do
mein machtsmiddelen die zij kunnen inzetten? (vgl. Mossink 1981, voor een be
schouwing). Deze kritische vragen bepaalden het debat in de jaren zeventig. Zij 
leidden in hoofdzaak tot een modificatie en verdere verfijning van de stelling dat 
de scheiding tussen openbaar en privé oorzaak is van de machtsongelijkheid tus
sen mannen en vrouwen: niet alleen was de scheidslijn tussen openbaar en privé 
dubieus, ook het toekennen van macht aan de openbare sfeer en het miskennen 
van macht in de privésfeer was discutabel. 

De stelling zelf werd rond 1980 door verschillende auteurs ter discussie ge
steld: het begrippenpaar openbaar/privé functioneerde als een feministisch dogma, 
dat de weerbarstige werkelijkheid te veel geweld aan doet. De openbaar/privé-
scheiding was geen verklaring voor vrouwenonderdnikking, maar diende zelf ver
klaard te worden. Dit is mogelijk door onderzoek te verrichten naar de historisch-
specifieke versctójningsvormen van de relaties tussen mannen en vrouwen, als 
aspecten van een bredere maatschappelijke context, waarbij de processen van be
tekenisgeving expliciet in het onderzoek worden betrokken (Rosaldo 1980). 

Dit verloop van het debat is ook traceerbaar binnen het kader van arbeidsonder-
zoek vanuit een feministisch perspectief. De analyse van de arbeid was in de 
jaren zeventig interessant voor zover het een bijdrage kon leveren aan de kennis 
rond ontstaan, voortbestaan en manifestaties van vrouwenonderdnikking. Het ge
bruik van het concept arbeidsdeling naar sekse vertoont een grote parallellie met 
de toepassing van de openbaar/privé-scheiding als verklaringskader; het diende 
aanvankelijk als grondslag voor de verklaring van de ondergeschikte positie van 
vrouwen. Rond 1980 werd ook hier kritiek geformuleerd op dit wetenschappelijk 
gebruik van de arbeidsdeling: het kan niet als verklaringskader dienen, omdat de 
arbeidsdeling zelf het verschijnsel is dat verklaard moet worden (een constatering 
die overigens niet heeft geleid tot concreet onderzoek naar de arbeidsdeling als 
zelfstandig onderzoeksobject). De arbeidsdeling is een manifestatie, geen oorzaak 
van de onderdrukking (Bervoets & Frielink 1981). Deze stelling werd vervolgens 
vooral uitgewerkt naar de betaalde arbeid: de positie van de vrouwen op de ar
beidsmarkt kan niet simpel worden afgelezen van de arbeidsdeling naar sekse bin
nen het gezin (Beechey 1983). Daarmee ontstond meer aandacht voor het onder
zoeken van processen in de betaalde arbeid. De beroepssegregatie en het proces 
waarbij de seksen worden gevormd moesten binnen de arbeidsproces zelf worden 
onderzocht (Van Arnhem 1984). Dit heeft tot gevolg dat de aandacht enig tijd 
vooral was gericht op het kruispunt van sekseverhoudingen en arbeidsverhoudin
gen, hetgeen leidde tot relatief veel aandacht voor ongewenste intimiteiten op het 
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werk (De Bruijn 1981 a, Frielink & Ten Hoorn Boer 1983, Projectgroep Vrou
wenarbeid 1986). 

Het waren met name enkele onderzoekers met een arbeidssociologische en alge
meen sociologische achtergrond die eind jaren zeventig probeerden het gehele on
derzoeksterrein van de betaalde arbeid in kaart te brengen (Schoemaker, De 
Jong-van der Poel & Hommes 1978). Deze onderzoekers, geschaard onder de 
noemer emancipatieonderzoekers, gaven een kritische beschouwing van de be
staande feministische verklaringen voor de ongelijke posities van mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt, die naar hun inzicht te sterk refereerden aan de 
positie van vrouwen in het gezin en aan de motieven van vrouwen om (al dan 
niet) te gaan werken. Hun commentaar op het feministisch perspectief was -
paradoxaal - dat zij teveel zouden zijn gericht op vrouwen c.q. het aanbod van 
arbeid, en te weinig aandacht hadden voor de processen aan de vraagkant.9 Zij 
pleitten voor een uitbreiding van het gerichte arbeidsmarktonderzoek, ten eerste 
omdat de zwakke positie van vrouwen niet uniek is, maar vergelijkbaar is met 
bijvoorbeeld etnische groepen en ten tweede omdat de arbeidsmarktparticipatie 
van vrouwen niet alleen verklaard kon worden uit individuele motivatie en 'per
soonlijke inferioriteit'. Zij onderscheidden vier onderzoeksvelden waarin nieuwe 
studies moesten starten, te weten algemene maatschappelijke factoren, normen en 
instituties; persoonlijke kenmerken, rolopvatting en opleiding; structuur van de 
vraag; en ervaringen in de werksituatie, segregatie en loopbanen.10 De vrouwen 
werden aldus benaderd als werkneemsters, ongeacht hun burgerlijke staat. De 
privésituatie maakte geen deel uit van het onderzoeksraamwerk. 

Een opmerkelijk visieverschil ten aanzien van emancipatie van vrouwen komt 
hier aan de oppervlakte: de ene 'stroming' wees op de specifieke positie van 
vrouwen, te weten de privésituatie en de machtsverhouding die ligt opgesloten in 
de verdeling van betaalde en betaalde arbeid, en achtte het noodzakelijk om de 
privésfeer expliciet in het onderzoek te betrekken; de andere 'stroming' trachtte 
juist te ontkomen aan deze specifieke positie, door vrouwen gelijk aan mannen te 
benaderen, en achtte het een stap voorwaarts om de privésituatie buiten beschou
wing te laten. 

Geconcludeerd kan worden dat in de jaren zeventig de (arbeids)positie van vrou
wen voor een belangrijk deel was geconceptualiseerd vanuit de privésfeer. Dit 
gold zowel voor de gezinssociologische studies als ook voor de tot ontwikkeling 
komende vrouwenstudies en de economie. Het was de niet-aanwezige huisvrouw, 
de dubbelbelaste of onderdrukte vrouw, of de produktieve en consumptieve huis
vrouw die onderwerp van zorg is. Er is echter een verschil: in de gezinssociolo-
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gische studies werd het gehuwd-zijn voorondersteld omdat het behoorde tot het 
wezen van de vrouw. In sommige gevallen werd het huwelijk aangeduid als een 
voorrecht; betaalde arbeid was primair voor vrouwen die dit voorrecht niet moch
ten genieten. In de feministische studies was het huwelijk daarentegen primair 
een institutie van onderdrukking en mannelijke overheersing; een toestand die in 
sommige opzichten vergelijkbaar werd geacht met slavernij. Ook in de economi
sche studies was het de economische waarde van huishoudelijke arbeid die pri
mair aandacht kreeg. Arbeidssociologische studies naar vrouwenarbeid waren in 
de jaren zeventig nog maar mondjesmaat voorhanden. Deze richtten zich echter 
wel expliciet op de betaalde arbeid als zelfstandig onderzoeksterrein, zonder een 
directe verwijzing naar de thuissituatie. 

In deze fase is de arbeidsdeling naar sekse in de gevestigde wetenschappen op 
disciplinair niveau geïnstitutionaliseerd: moederschap en onbetaalde arbeid be
hoorden tot het domein van de gezinssociologie, de betaalde arbeid behoorde tot 
de arbeidssociologie. Dit was een van de eerste feministische kritiekpunten dat 
theoretisch was gefundeerd in de kritiek op de openbaar/privé-scheiding. 

Vrouwen als werkneemsters: sekseverschillen en gelijkheid (jaren tachtig) 

De jaren tachtig worden gekenmerkt door een grote onderzoeksproduktiviteit met 
betrekking tot de betaalde arbeid van vrouwen. De kwaliteit van vrouwenarbeid 
en de structurele ongelijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen op de ar
beidsmarkt stonden in het centrum van de belangstelling. Stukje bij beetje werd 
het terrein verkend en ingekleurd, en delen van het probleemveld beschreven en 
geanalyseerd. De verschillen tussen vrouwenstudies en (gezins- en arbeids-)socio-
logen die in de jaren zeventig het toneel beheersten, werden in de loop der jaren 
steeds kleiner. Er waren en zijn wel accentverschillen tussen de zogenaamde 
'emancipatieonderzoekers' en 'vrouwenstudies'. Het emancipatieonderzoek is ge
richt op het ontwikkelen van verklaringen voor de sekseongelijkheid in de betaal
de arbeid. Dit vond vooral plaats in de vorm van onderzoek naar loopbaanver-
schillen (onder andere De Jong-van de Poel 1985, Van Doorne-Huiskes 1986), 
beloningsverschillen (Schippers 1987) en segregatie (onder andere Ott 1985, 
Tijdens 1989). Ook het 'vrouwelijk' management krijgt aandacht binnen de eman
cipatiestudies (Meerman-Linck 1985, De Jong & Van Doorne-Huiskes 1989). Het 
vrouwenstudiesonderzoek inzake arbeid was expliciet gericht op de machtsproces
sen die van invloed zijn op de arbeidspositie van vrouwen. Nadat Bervoets en 
Frielink in 1981 constateerden dat de arbeidsdeling naar sekse geen verklaring 
kan zijn voor de rnachtsverhcjuding tussen mannen en vrouwen, omdat de arbeids
deling, als uiting Van de machtsverhouding, zelf verklaring behoeft, ontstond 
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meer belangstelling voor de positie van vrouwen in de betaalde arbeid. De onder
zoeksactiviteiten richtten zich in belangrijke mate op de waardering en construc
ties van vrouwelijkheid in relatie tot arbeidsposities (De Bruijn 1986 en 1988, 
Bervoets & Frielink 1988, Bervoets 1988, Aalten 1986). 

In het kader van emancipatieonderzoek was sekse een gegeven; er zijn man
nen en er zijn vrouwen. Het verschil tussen beide categorieën in de arbeidspositie 
was hetgeen verklaard moet worden. Vrouwen behoorden hierdoor primair op 
grond van hun geslacht tot een bepaalde eenheid, die afwijkt van de andere cate
gorie, mannen. Binnen het vrouwenstudiesonderzoek daarentegen was sekse een 
problematische categorie en was de totstandkoming van vrouweHjkheid/manne-
lijkheid deel van het onderzoek. 

Deze twee onderzoekslijnen hebben duidelijk verschillende achtergronden. In 
de eerste onderzoekslijn is het werk van Kanter (1977) een duidelijke inspira
tiebron, en in de tweede onderzoekslijn zijn dat onder meer de werken van Phil
lips & Taylor (1980), Cockburn (1983) en Milkman (1983). Kanter stelde dat 
sekse een irrelevante categorie is, en sekseongelijkheid primair resultaat is van 
minderheid/meerderheidsverdeling. Met andere woorden, de getalsverhouding is 
in sterkere mate bepalend voor de positie en ervaringen van vrouwen in de ar
beidsorganisatie dan de sekse. In het onderzoek betekent dit concreet, dat sekse
verhoudingen als inhoudelijke categorie zo veel mogelijk worden weggefilterd 
door accent te leggen op opleidingsverschillen, ervaringsjaren en dergelijke. In de 
andere onderzoekslijn staan sekseverhoudingen centraal in de verklaringskaders, 
waarbij sekseconstructies worden verbonden aan de seksespecifieke invulling en 
machtswerking van kwalificaties. 'Vakkundigheid' is geen vanzelfsprekende cate
gorie, maar - zo luidt de stelling van Cockburn - wordt ingezet om de mannelijke 
identiteit en machtspositie te versterken. Het label 'ongeschoold' aan vrouwenar
beid zou resultaat zijn van mannelijke uitbuiting en uitsluiting. 

Niet alleen de conceptualisering van sekse verschilde in beide onderzoekstra
dities, ook de benadering van machtsvraagstukken. De eerste onderzoekstraditie 
handelde over ongelijkheid, een ongelijke verdeling van kansen, keuzen en mid
delen. Het is een benadering die vooral is gericht op het individueel niveau van 
vrouwen ten opzichte van de mannen: wanneer vrouwen eenmaal dezelfde kansen 
en keuzen hebben, zal de ongelijkheid verdwijnen. De grondslag van deze onge
lijkheid in keuzen en kansen, de maatschappelijke verhoudingen tussen mannen 
en vrouwen, werd niet nader in het onderzoek betrokken. De tweede traditie ging 
expliciet uit van een machtsverschil tussen mannen en vrouwen, verwoord in de 
termen 'dominantie' en 'patriarchaat'. Ook de analyse in termen van 'construc
ties' verwees naar een machtsanalyse; de macht die uitgaat van processen van 
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betekenisgeving en normering zijn van groot belang in de organisatie van de 
arbeid en in de ordening van de seksen. 

De jaren tachtig werden ook gekenmerkt door een grote activiteit van economen 
op het terrein van vrouwen en arbeid. De lijn die Bruyn-Hundt had ingezet inza
ke een waardebepaling van onbetaalde arbeid werd in de jaren tachtig verder 
uitgewerkt in de richting van een reflectie op betaalde en onbetaalde arbeid 
(Bruyn-Hundt e.a. 1983). Daarnaast ontstond veel aandacht voor de samenhang 
tussen de privésituatie van vrouwen en de arbeidsmarktparticipatie. De enorme 
toename van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen sinds de jaren zestig wekte 
de belangstelling van vele economen, demografen, die inzicht wilden krijgen in 
de factoren die leiden tot deelname aan de betaalde arbeid en de mogelijke gevol
gen voor onder meer de vruchtbaarheid. Verschillende factoren werden getest in 
wisselende combinaties: loonvoet van echtgenoot, loonvoet van de vrouw, leef
tijd, kindertal, belastingmaatregelen en dergeüjke (onder meer Pott-Buter & 
Odink 1982, Renaud & Siegers 1983, Hartog & Theeuwes 1983, Siegers 1985, 
Mol, Ours & Theeuwes 1988). Uitgangspunt was de traditionele arbeidsdeling 
naar sekse, waarbij de gehuwde vrouw zorgt voor de huishouding. Vraag is dan 
onder welke voorwaarden gaan deze vrouwen deelnemen aan de betaalde arbeids
markt. Getracht werd op basis van de verschillende factoren te komen tot een 
sluitend model voor de verklaring van het arbeidsaanbod van gehuwde vrouwen. 

Ook enkele juristen verrichtten in de jaren tachtig onderzoek naar de posities 
van vrouwen in de betaalde arbeid. Het handelde vooral om onderzoek naar juri
dische definities van werknemer in relatie tot zorgverpHchtingen in de privésitua
tie (Holtmaat 1988, Wentholt 1990). Dit juridisch onderzoek was één van de lij
nen waarlangs het verschil/geüjkheid-debat, dat in de jaren tachtig een belang
rijke stimulerende factor was in het vrouwenstudiesonderzoek, ook in het arbeids-
onderzoek werd geïntroduceerd. 

Het verschil/geHjkheid-debat handelde aanvankelijk over de vraag, zijn vrou
wen 'gewoon hetzelfde of nu eenmaal anders'? (Aerts 1986, die overigens stelt 
dat beide posities elkaar niet uitsluiten maar elkaar juist vooronderstellen). De 
keuze werd als dilemma ervaren door de constructie van twee uiterste posities, 
die elk op grote bezwaren stuitten. Wanneer vrouwen gewoon hetzelfde worden 
geacht, dan - zo luidde de stelling - leidt dit al snel tot een mogelijke miskenning 
van maatschappelijke verschillen en ongelijkheden, waardoor de mannelijke norm 
impliciet wordt versterkt en het vrouwelijke wordt gereconstrueerd als iets afwij
kends en minderwaardigs. De aanname dat vrouwen nu eenmaal verschillend 
zijn, riep echter zo mogelijk nog meer weerstand op. Bezwaren tegen verschil-
standpunten hebben voornamelijk betrekking op de veronderstelling van essentiële 
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verschillen tussen vrouw en man, de reductie van verschijnselen en eigenschap
pen tot 'wezenskenmerken' van vrouwen en mannen, en - in de mildere variant -
het denken in welomschreven categorieën, het zogenaamde 'categoraal denken'. 
Het vooronderstellen van een vrouwelijke identiteit, in de zin van een wezen, dan 
wel in de zin van een eenheid, kreeg en krijgt in academische kring veel kritiek. 

Welbeschouwd kent het verschil/gehjkheid-dilemma een drietal dimensies: 
een filosofisch-ontologische vraag naar het zijn of wezen van de vrouw als ver
schillend van het wezen van de man, de historisch-sociologische vraag naar maat
schappelijke verschillen tussen mannen en vrouwen die zich in een specifieke 
historische context voordoet, en de politiek-strategische vraag naar verschil in 
behandeling. Het vraagstuk doet zich vooral voor in de gedaante van een dilem
ma, wanneer de verschillende niveaus niet worden onderscheiden, maar recht
streeks aan elkaar worden gekoppeld, bijvoorbeeld in de legitimatie van een voor
keursbehandeling in de veronderstelling dat vrouwen 'anders' zijn. 

In de jaren tachtig zijn een drietal discussies gevoerd waarin het debat inzake 
verschil en gelijkheid een rol speelde in relatie tot arbeidsvraagstukken: ten eerste 
het reeds genoemde onderzoek naar de juridische werknemer gekoppeld aan de 
vraag of gestreefd moet worden naar speciale rechten voor vrouwen, ten tweede 
de discussies inzake de legitimiteit van een voorkeursbehandeling van vrouwen in 
de betaalde arbeid, en ten derde de vraag wie verantwoordelijk is voor de sekse
ongelijkheid in de betaalde arbeid, de vrouwen die andere keuzen maken dan 
mannen, of de bedrijven die vrouwen discrimineren (de in de Verenigde Staten 
beruchte SEARS-case).11 In deze laatste discussie zijn sporen van de hierboven 
beschreven jilosoftsch-ontologische dimensie van het vraagstuk zichtbaar. Ener
zijds wordt gesteld dat er fundamentele verschillen zijn tussen de categorie man
nen en de categorie vrouwen (samenhangend met socialisatie op basis van een 
biologisch sekseverschil): vrouwen hebben andere voorkeuren, wensen en priori
teiten die leiden tot de sekseongelijkheid in de arbeid. Anderzijds wordt gesteld 
dat vrouwen niet wezenlijk verschillend zijn, maar op een andere manier worden 
benaderd door de werkgevers: het sekseverschil is resultaat van het arbeidspro
ces. 

Scott (1989 [1988]) stelt vast dat het dilemma ontstaat als gevolg van een 
oppositionering van gelijkheid versus verschil, terwijl beide ook in relatie tot el
kaar gedacht kunnen worden: 'Wanneer gelijkheid en verschil als een dichotomie 
gepaard zijn, vormen ze de structuur van een onmogelijke keus. (...) Feministen 
kunnen "verschil" niet prijsgeven: het is ons meest creatieve analytische werktuig 
geweest. Gelijkheid kunnen we evenmin opgeven, tenminste zolang we ons wensen 
te richten naar de principes en waarden van het politieke systeem' (Scott 1989 
[1988]: 107-108). De politieke notie van gelijkheid heeft alleen betekenis wan-
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neer verschillen erkend zijn. Als individuen identiek zijn, is de vraag om gelijk
heid nietszeggend. De politiek-strategische dimensie zien we terug in de discussie 
rond de legitimatie van voorkeursbehandeling en het pleidooi voor speciale rech
ten voor vrouwen. In juridische termen is gelijkheid de gelijke behandeling van 
gelijke gevallen en een ongelijke behandeling van ongelijke gevallen, voor zover 
de gevallen vergelijkbaar zijn. Een gelijke behandeling van ongelijke gevallen is 
een vorm van indirecte discriminatie. 

Vraag is welke gevallen als gelijk moeten worden beschouwd en welke als 
ongelijk, dat wil zeggen, wat is het relevante (en toelaatbare) verschil dat geho
noreerd kan en moet worden? Met andere woorden, wanneer is de vrouw gelijk, 
en wanneer bijzonder? Welke criteria zijn er om verschil te maken, om te diffe
rentiëren tussen mannen en vrouwen? Deze differentiatiecriteria moeten worden 
afgeleid van het differentiatiedoel (Wentholt 1990). Vrouwen hebben veelal naast 
hun betaalde werkzaamheden ook zorgverplichtingen thuis. Zowel Holtmaat als 
Wentholt zijn van mening dat dit een relevant criterium is in differentiatie tussen 
mannen en vrouwen dat erkend moet worden. Het inzicht dat arbeidspatronen be
staan uit betaalde en onbetaalde arbeid moet gehonoreerd worden in het recht, 
omdat het negeren van dit verschil tussen mannen en vrouwen een materiële 
discriminatie oplevert. Moeten vrouwen dan speciale rechten krijgen? 

Holtmaat (1988) is geen voorstander van specifieke rechten voor vrouwen 
vanwege het risico dat vrouwen als categorie door de speciale rechten beschouwd 
worden als een bijzondere en minder aantrekkelijke groep werknemers. Zij pleit 
voor een 'ander recht', waarin onder meer het juridische begrip 'werknemer' 
meer rekening houdt met mogelijke zorgverphchtingen van mensen, in de meeste 
gevallen van vrouwen. Noch het juridische systeem, noch de arbeidsorganisatie 
houden rekening met het gegeven dat betaalde arbeid alleen maar kan worden 
verricht onder de voorwaarde dat de (onbetaalde) zorgarbeid is vervuld. In het 
licht van deze materiële praktische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ligt 
het voor de hand gelijkheid te bewerkstelligen met een ongelijke behandeling, 
voor zover die ongelijke behandeling betrekking heeft op het relevante verschil, 
in casu op de zorgtaken. In dit geval zou een gelijke behandeling immers hetzelf
de zijn als het negeren van relevante verschillen. Om een toestand van gelijkheid 
te creëren, is een aanpassing noodzakelijk, zowel van het juridische concept 
werknemer, als ook van de arbeidsorganisatie. Gelijkheid als toestand valt niet 
samen met gelijkheid als proces van verdeling (Van Asperen 1988). 

Het karakter van een dilemma tussen de posities van verschil en gelijkheid 
verdwijnt door het inzicht dat erkenning van materiële verschillen (ongelijkheid in 
maatschappelijke posities) niet hetzelfde is als een herwaardering van 'het Vrou
welijke'. Strategieën zouden ontwikkeld moeten worden op grond van ongelijke 
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posities en niet op grond van het sekseverschil, hetgeen dus ook geldt voor de 
legitimatie van bijvoorbeeld het voorkeursbeleid. In het openbaar debat dat zich 
aan het eind van de tachtig heeft voorgedaan blijkt echter dat sekse een belang
rijke rol speelde: de 'vrouw' fungeerde als een oppositie van 'kwaliteit', zo blijkt 
uit de studie van de filosofe Verhaar (1991 a). Zij onderzoekt de argumentatie
schema's van de verschillende partijen: öf men Mest voor de beste (kwaliteit), öf 
men kiest voor een vrouw (sekse), hetgeen impliceert dat een vrouw gelijk staat 
aan met-kwaliteit. Opmerkelijk is dat sekse hierbij wordt gebruikt als een natuur
lijke gegeven en kwaliteit als een sociale categorie. Het gevolg van deze dichoto
mie van vrouw en kwaliteit is dat het recht op gelijke behandeling van vrouwen 
vervangen wordt door een plicht tot gelijke kwaliteit voor vrouwen. 'De paradox 
waarmee het beleid als gevolg van deze "empirische" gelijkheidsopvatting te 
maken heeji, is dat vrouwen, om de beste ongeacht geslacht te kunnen zijn, qua 
kwalificaties en competenties in feite identiek aan mannen moeten zijn! Norm voor 
de nota bene gelijke geschiktheid is de geschiktheid van alleen mannen' (Verhaar 
1991 a: 107). Ook hier is de conclusie gerechtvaardigd dat gelijkheid als politieke 
notie slechts kan bestaan onder voorwaarde van erkenning van verschillen. De 
juriste Loenen (1992) onderzoekt de mogelijkheden voor positieve erkenning van 
verschil binnen het juridische gelijkheidsbeginsel. Gelijkheid als aanpassing aan 
de mannelijke norm is geen noodzakelijke afgeleide van het gelijkheidsbeginsel. 
Er is in principe een - zij het geringe ruimte - voor een positieve erkenning van 
verschil. Voorwaarde is dat niet iedere classificatie op grond van geslacht ver
dacht is. Een dergelijke erkenning zou ook beter aansluiten bij de praktijk van de 
sociale rechtsstaat die juist en gedifferentieerde behandeling van specifieke 'ge
voelige' groepen voorstaat. 'Een moderne, eigentijdse conceptualisering van het 
gelijkheidsbeginsel zal recht moeten doen aan deze ontwikkeling. De dynamiek 
van dit beginsel laat dat ook toe' (Loenen 1992: 267). Ook hier blijkt weer dat 
verschil en gelijkheid niet noodzakeHjkerwijs een dilemma vormen. 

Een andere discussie die aan het begin van de jaren tachtig bepalend is geweest 
voor de theorieontwikkeling binnen vrouwenstudies, het debat rond het onder-
dmkkingshypothese, is in mindere mate uitgewerkt binnen het kader van arbeids
vraagstukken. De inzet van deze discussies was het idee van 'vrouwenonderdruk
king' als leidend principe voor het doen van feministisch onderzoek. De kritiek 
op het concept onderdrukking had onder meer betrekking op het universalistische 
en essentialistische karakter en het reductionistisch machtsconcept van slachtof
fer/dader dat erin schuil gaat. 

De ontrafeling van de onderdrukkingshypothese is zoals gezegd nauwelijks 
expliciet in het arbeidsonderzoek uitgewerkt, maar de gevolgen van theoretische 
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ontwikkelingen was wel merkbaar: vanaf begin jaren tachtig ontstond ruimte voor 
een meer complex machtsbegrip. Het streven naar een generalistische theorie 
raakte omstreden (Van Arnhem 1984) en de vraagstellingen werden meer en meer 
gericht op het lokale niveau of op specifiek deelgebieden. De centrale vragen wa
ren niet langer uitsluitend gericht op een beschrijving van het sekseverschil, maar 
op de werking van het sekseonderscheid in arbeidssituaties. De aandacht ver
schoof naar de wijze waarop manneUjkheid en vrouwelijkheid in de betaalde 
arbeid vorm krijgt, met andere woorden naar de genderstructuur op het terrein 
van de (betaalde) arbeid. In deze vraagstellingen zijn de sporen van de ideologie
theorie en de vertooganalyse terug te vinden. Vrouwelijkheid, vrouwenarbeid en 
kwalificatie werden als constructie gethematiseerd (zie voor een uitgebreide uit
eenzetting over de verklaringsmodellen paragraaf 1.2). Het platte machtsperspec
tief van het onderdrukkingsconcept werd min of meer vervangen door een ge
laagd machtsbegrip. De verschillen tussen vrouwen onderling en de complexe 
verhouding tussen vrouw-vrouweüjkheid-macht, met andere woorden vraagstuk
ken inzake identiteit en subjectiviteit, waren echter nog steeds in geringe mate 
binnen de arbeidsvraagstukken uitgewerkt. 

Vrouwen (en mannen) als zorgende werknemers (de jaren negentig) 

Aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig kunnen we 
enkele opmerkelijke verschuivingen zien in de vraagstellingen. Ten eerste ont
stond langzamerhand meer interesse voor de minder zichtbare en kwantificeerbare 
dimensies van het arbeidsproces, waaronder de cultuur (Demenint-de Jongh 1989, 
Komter 1990 b, Van Drenth 1991, Veldman & Wittink 1990) en, ten tweede, 
ontwikkelde zich een hernieuwde wetenschappelijke aandacht12 voor de organi
satie van betaalde arbeid in relatie tot de onbetaalde, huishoudelijke of zorgarbeid 
(Zwinkels 1990, De Bruijn 1991 a). Deze nieuwe aanzetten kunnen worden opge
vat het resultaat van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. 

De groeiende wetenschappelijke aandacht voor cultuur, die overigens niet is 
beperkt tot vrouwenstudies, is ten dele een reactie op het uitblijven van een hel
der inzicht in de processen die de grondslag vormen voor machtsverhoudingen. 
Voor wat betreft sekse- en arbeidsstudies gaat het vooral om het uitblijven van 
inzicht in processen die het duurzame karakter van de sekseongelijkheid kunnen 
verklaren. Duidelijk was, dat het onderzoek naar loopbanen en structurele onge
lijkheid weliswaar veel kennis had gegeven over de manifestaties van de onge
lijkheid en de samenhang tussen persoonskenmerken, structuurkenmerken en sek
seongelijkheid, maar dat deze studies te weinig inzicht verschaften in de onderlig
gende of achterliggende mechanismen die sekseverschillen steeds weer als sekse-
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ongelijkheid reproduceren. Vrijwel alle factoren die zichtbaar en meetbaar zijn 
(leeftijd, opleiding, carrièreüjnen, getalsverhoudingen en dergelijke) hebben deel 
uitgemaakt van onderzoeken en toch blijft een grote mate van onbekendheid ten 
aanzien van het voortbestaan van de ongelijkheid. Dit bracht onderzoekers er toe 
de cultuur expliciet in het onderzoek te betrekken. De notie van 'cultuur' vervul
de in deze de functie van een verzameling van alle normen en waarden die van 
invloed zijn op de wijze waarop de arbeid en de organisatie worden georgani
seerd. De aandacht voor cultuuronderzoek werd gemotiveerd door de verwachting 
dat inzicht in processen van beeldvorming en cohesievorming (met name beeld
vorming omtrent vrouwen) verhelderend kan zijn ten aanzien van sekseverhoudin
gen. 

Een tweede wetenschappelijke impuls voor de gesignaleerde verschuiving in 
het onderzoek is afkomstig uit (meta)theoretische ontwikkelingen binnen het vak
gebied vrouwenstudies. In de tweede helft van de jaren tachtig voltrok zich daar 
een verschuiving van 'vrouwen', naar 'sekse' en 'gender' als centrale categorie-
en. In de vele definities van gender die de ronde doen is met name een genderop-
vatting vruchtbaar, die tracht te ontsnappen aan het dichotome denken inzake 
mannehjkheid/vrouwelijkheid. De kritiek richtte zich op het verschijnsel dat alle 
mogelijke verschillen worden gereduceerd tot één verschil - Het Verschil - dat 
tevens een hiërarchie impliceert. Het concept gender verwijst naar sekse als orde
ningsprincipe, hetgeen betekent dat sekse niet een gegeven is, maar als betekenis
volle categorie tot stand wordt gebracht, ook (en misschien wel in het bijzonder) 
door instituties en verschijnselen die ogenschijnlijk niets van doen hebben met 
mannen/mannehjkheid en vrouwen/vrouwelijkheid. Sekse als de binaire oppositie 
tussen man en vrouw wordt benaderd als een sociale constructie. 

Door deze conceptuele wending komen processen van betekenisgeving en de 
deconstructie van waarheid(svertogen) op de agenda van het vrouwenstudieson-
derzoek. Het verlangen naar inzicht in machtsverhoudingen leidt zodoende tot de 
vraag, in welke hoedanigheid vrouwen/mannen verschijnen en langs welke weg 
deze specifieke betekenissen tot stand komen en tot stand worden gebracht. Dit 
leidt binnen het arbeidsonderzoek onder andere tot de vraag naar de totstandko
ming van betekenissen en waarderingen van vrouwehjkheid, en de toewijzing van 
bepaalde arbeidstaken en functies aan vrouwen. 

Daarmee verandert ook de benadering van de zorgarbeid. Het gaat niet alleen 
om een andere verdeling van zorg en arbeid, maar ook om een analyse van het 
vertoog dat deze verdeling een brede ondersteuning geeft. De Bruijn (1991) in
troduceert in dit verband het begrip 'gendersubtekst': ook in ogenschijnlijk sekse-
neutrale doelen en concepten (doelmatigheid, efficiency, bestuurbaarheid, rationa
liteit) ligt een genderstructurering ten grondslag. Deze gendersubtekst betreft 

39 



zowel de ordening in de betaalde arbeid (bijvoorbeeld in de functiewaarderings
systemen, opgevat als neerslag en verankering van historisch gegroeide verhou
dingen), als ook in de ordening van alle werkzaamheden in betaalde en onbetaal
de arbeid. 'Arbeidsorganisaties hanteren nog steeds de jull-time werknemer, in 
top conditie, met thuis een geheel verzorgingsarrangement voor zichzelf en zijn 
nageslacht als de norm' (De Bruijn 1991 a: 14). Nieuw onderzoek moet inzicht 
geven in de 'gendersubtekst', de onderliggende structurering, die steeds weer 
opnieuw genderverhoudingen en sekseongelijkheid tot gevolg heeft. 

De maatschappelijke ontwikkelingen die in bovenstaande ontwikkeling doorspelen 
zijn tweeërlei. Ten eerste, ontstond er ook in het bedrijfsleven steeds meer aan
dacht voor cultuur als belangrijke factor in het produktieproces; de cultuur is het 
bindend element tussen de verschillen actoren, en zorgt dat een ieder zich inzet 
voor een 'algemene zaak', het bedrijf. Vrouwen kregen hierin in sommige geval
len een specifieke rol toegedacht, omdat zij beter zouden kunnen aansluiten aan 
dit nieuwe managementconcept dat uitgaat van betrokkenheid en niet van autori
teit. Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft ook invloed op de vrouwenar-
beidstudies, bijvoorbeeld in de discussies omtrent de specifieke inbreng van vrou
wen in managementposities. Langeveld (1987) spreekt in haar oratie over vrou
wen als voorhoede. Maar ook cynische reacties inzake de wijze waarop vrouwen 
wederom als 'oplossers' worden ingeschakeld, zijn traceerbaar (Gastelaars 1989). 

Ten tweede, raakt de verdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen 
steeds vaker onderwerp van discussie, hetgeen eveneens geldt voor de relatie tus
sen emancipatie en betaalde arbeid (Zwinkels 1990, Knijn 1992). De groeiende 
deelname van vrouwen aan de beroepsarbeid heeft niet geleid tot een herverdeling 
van het werk binnenshuis, in het bijzonder de herverdeling van de zorg voor kin
deren en directe omgeving. De stagnerende veranderingsprocessen leiden tot vra
gen inzake het genderkarakter van zorg. De afstemming van zorgarbeid en betaal
de arbeid is niet meer alleen een vraagstuk dat uitsluitend vrouwen betreft, maar 
principieel ook mannen. Daarmee ondergaat de terminologie ook een verande
ring: het oude begrip huishoudelijke arbeid dat zo zeer was verbonden met vrou
wen en met name met de positie van huisvrouwen (bijvoorbeeld in de discussies 
over beloning van huishoudelijk werk), maakt plaats voor het begrip zorg, dat 
weliswaar ook primair refereert aan bezigheden van vrouwen, maar veel minder 
geassocieerd wordt met het instituut huisvrouw. Bovendien leent het begrip zorg 
zich beter voor een analyse van de genderstructurering, waarin mannelijkheid en 
vrouwelijkheid zijn betrokken. Ook de mannelijke zorgarrangementen dragen een 
genderkarakter; de aard van het arrangement ïs tevens het genderkarakter van de 
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arbeidsdeling. Bovendien blijkt dat ook mannen - zij het mondjesmaat - moeten 
en (soms) willen deelnemen aan de zorg voor de/hun kinderen. Het problema
tische karakter van de organisatie van alle arbeid in betaald en onbetaald, en de 
wijze waarop de institutionalisering van de betaalde arbeid z'n beslag heeft gekre
gen, komt hierdoor scherp in beeld. Door deze wending komt de thuissituatie -
na een lange periode sinds de jaren zestig/zeventig - weer terug in het onder
zoeksveld van de betaalde arbeid. Teksten uit die jaren zeventig, onder meer van 
In 't Veld-Langeveld (1969) en Van Klaveren (1973), laten zich nu lezen als pro
bleemanalyses met zeer radicale trekken. 

Uit dit historisch overzicht blijkt dat het nieuwe onderzoeksveld inzake sekse en 
arbeid is ontstaan op het moment dat vrouwen en sekse als probleem werden ge
ïntroduceerd en niet uitsluitend moeders als problematische categorie werden be
stempeld. Niet het huwelijk, niet de kinderen, maar het vrouw-zijn kwam op de 
voorgrond en als gevolg daarvan ook het genderkarakter van de arbeidsdeling 
en -organisatie. Dit was tevens de fase waarin onderzoekers steeds weer beklem
tonen dat het sekseverschil relevant is; mannen verkeren in een andere positie dan 
vrouwen en worden anders behandeld. Het was de periode van het verschil-ma-
ken in een tot dan toe indifferente benadering. In de daarop volgende periode 
werd dat verschil weer gerelativeerd: Het Verschil verloor een deel van de gepri
vilegieerde positie, en raakte verweven met andere onderscheidingen en verhou
dingen: sociaal-economische posities, etniciteit, opleiding, leeftijd, en dergelijke. 
Man/vrouw vormde niet de enige betekenisvolle onderscheiding en was niet het 
enige ordeningsprincipe. Het concept gender kon tegemoet komen aan de groei
ende behoefte om sekse niet primair als dichotomie op te vatten. 

Eenzelfde beweging zien we ook in de conceptualiseringen van arbeid in rela
tie tot de privésfeer. Allereerst werd de positie van vrouwen gedefinieerd vanuit 
de privésfeer, waarbij de betaalde arbeid de afhankelijke variabele vormde. Van
uit dit perspectief was het een progressieve stap om onderzoek te verrichten naar 
de inhoud en kwaliteit van de betaalde arbeid van vrouwen, ongeacht hun huise
lijke omstandigheden; vrouwen werden niet meer gedefinieerd als moeder/echtge
note en huisvrouw. Toen volgde weer een wending terug naar de privésfeer, 
maar dan als vraagstukken inzake de integratie van verschillende soorten arbeid 
en de verwevenheid van beroepsarbeid en zorgarbeid. Deze problematische schei
ding tussen thuis en baan gold echter niet meer uitsluitend vrouwen, maar princi
pieel ook mannen, zij het dat deze laatsten veelal nog figureren als een toege
voegde categorie: ook mannen zouden zorgarbeid moeten verrichten...13 
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1.2 Verklaringen 

Veel onderzoeken op het terrein van arbeid en sekse zijn gewijd aan het in kaart 
brengen van de factoren die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie van vrou
wen, en de factoren die een rol spelen in de positie die vrouwen innemen op de 
arbeidsmarkt en in het arbeidsproces. Zowel vraag- als aanbodfactoren zijn daarin 
uitgebreid aan de orde gesteld. In de loop der jaren zijn als gevolg van dit zoeken 
naar achtergronden en oorzaken veel inzichten ontwikkeld die een bijdrage kun
nen leveren aan verklaringen voor sekseongelijkheid binnen de loonarbeid. Aan 
de hand van deze impliciete en expliciete verklaringen kan een ordening worden 
aangebracht in het onderzoeksterrein van arbeid en sekse. De mate waarin de ar
beid zelf onderdeel is van de verklaring voor het ontstaan en instandhouden van 
sekseverschillen, vormt hierbij de leidraad. 

Dit leidt tot de volgende vier, onderling samenhangende, categorieën verkla
ringskaders: 1 verklaringen waarbij de oorzaken voor het ontstaan van seksever
schillen in arbeidsposities primair gezocht worden buiten de arbeidsmarkt (socia
lisatie, onderwijs); 2 verklaringen die betrekking hebben op de organisatie en de 
werking van de arbeidsmarkt (dubbele arbeidsmarkt, arbeidsreserve); 3 verklarin
gen die betrekking hebben op de arbeidsorganisatie, waaronder de institutionele 
arbeidsverhoudingen, de regels en procedures en de cultuur van de werkplek; en 
tot slot 4 verklaringen die primair gericht zijn op de organisatie en definitie van 
de arbeid zelf, verbonden aan de concrete handelingen van mensen.14 De ver
schillende niveaus zullen in het hierna volgende worden besproken aan de hand 
van enkele onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn verricht. 

Externe factoren 

De eerste categorie verklaringen zien we in enkele onderzoeken (meest van een 
wat oudere datum) waarin de oorzaken van sekseongelijkheid primair gezocht in 
factoren die buiten de sfeer van de betaalde arbeid liggen. Vrijwel geen enkele 
bestaande verklaring valt strikt genomen binnen deze categorie, dat wil zeggen 
richt zich uitsluitend op factoren buiten de arbeid, maar onderzoek naar school
loopbanen en vooral naar de samenhang tussen betaalde arbeid en privésituatie 
zijn rijkelijk voorhanden. De invloed van deze externe factoren worden altijd - in 
tweede instantie - geplaatst binnen het kader van vraag en aanbod van arbeid, dat 
wil zeggen verklaringen van de tweede categorie. Niettemin ligt het accent in 
onderstaande theorieën op de aanbodfactoren, en met name die aanbodfactoren 
die als extern zijn te bestempelen: socialisatie, schoolloopbaan, huishouden en 
kindertal, partner, leeftijd. De sekseongelijkheid wordt binnen dit stramien vooral 
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begrepen als een gevolg van een 'eigen keuze' voor huwelijk, kinderen, met als 
gevolg een gebrekkige motivatie, minder ambitie en tenslotte een beperkte be
schikbaarheid, deeltijdarbeid en lagere functies. 

Theorieën waarin dit uitgangspunt tot uitdrukking komt zijn de (sociologische) 
roltheorie, het idee van een dubbellevensperspectief en gedeeltelijk ook - zij het 
in mindere mate - de human-capitaltheorie. Deze onderzoekslijn heeft een vrij 
continue ontwikkeling. In de jaren zestig en zeventig nam het de vorm aan van de 
roltheorie, vervolgens is de rational-choicetheorie (uitgewerkt binnen de human-
capitaltheorie) populair, soms in combinatie met het idee van een dubbel levens
perspectief van vrouwen. 

De roltheorie is lange tijd leidraad geweest voor het onderzoek naar de betaalde 
arbeid van vrouwen. Uitgangspunt was dat mannen andere maatschappelijke rol
len vervuhen dan vrouwen. Deze sekserollen zijn niet aangeboren of van nature 
gegeven, maar ze worden in de opvoeding onontkoombaar aangeleerd. Met be
trekking tot de arbeid ziet een eenvoudige roltheoretische verklaring er als volgt 
uit: van de vrouw wordt verwacht dat ze trouwt, kinderen krijgt en het huishou
den verzorgt. Deze gezinsrol vereist dat zij permanent beschikbaar is voor het 
huishouden. De man wordt geacht voldoende geld te verdienen om het hele gezin 
financieel te onderhouden. De arbeidsdeling naar sekse ligt dus als een raster in 
de rohen opgesloten. Gezien de vereisten van de vrouwenrol c.q. gezinsrol kan 
de vrouw, zo zij dat al zou willen, nauwelijks beantwoorden aan de vereisten van 
buitenshuis werken. Het verrichten van betaalde arbeid zou haar in een conflict 
brengen met de verwachtingen die men jegens haar koestert in het gezin (het rol
conflict). 

In 't Veld-Langeveld (1969) is in Nederland een van de eersten die het alge
mene sociologische begrip 'rol' operationaliseerde naar de positie van de vrou
wen in het arbeidsbestel en de daarmee verband houdende vertraagde emancipa
tie. In 't Veld-Langeveld achtte een verdere emancipatie van de vrouw noodza
kelijk. De ontplooiingsmogehjkheden die steeds meer verweven raken met de 
betaalde arbeid mogen niet aan vrouwen worden onthouden, zo stelde zij. De 
mate van participatie van vrouwen in het arbeidsbestel beschouwde zij als resul
taat van een rolconflict. Een algemene - dat wil zeggen voor de man geschapen -
beroepsrol botst met de gezinsrol van de vrouw. 'Er is een aantal al dan niet, 
meer of minder geïnstitutionaliseerde oplossingen voor handen. Geïnstitutionali
seerd betekent dat een oplossing de vorm heeft aangenomen van een vast ge
dragspatroon dat steun vindt in geldende waarden en normen en dat onderworpen 
is aan effectieve sociale controle9 (In 't Veld-Langeveld 1969: 16). Dit betekent 
dat In 't Veld-Langeveld het rolconflict niet alleen situeerde op het niveau van de 
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individuele vrouw, maar plaatste binnen een bredere maatschappelijke context 
van institutionele verhoudingen. 

Op deze wijze geformuleerd ligt de bron van het rolconflict niet in hoofdzaak 
bij de vormgeving of de drager van de gezinsrol, maar evenzeer bij de wijze 
waarop de beroepsrol is geconstrueerd (voor de man geschapen). De traditionele 
oplossingen voor het rolconflict zijn: zich onttrekken aan één van beide rollen 
(veelal de afwijzing van de beroepsrol ten behoeve van de gezinsrol), dan wel 
een onvolledige verwezenlijking van één van beide rollen. Een onvolledige ver
wezenlijking van de beroepsrol kan op verschillende wijzen gestalte krijgen, 
onder andere door het vervullen van beroepsrollen waarin de kenmerken van de 
gezinsrol zijn opgenomen, of door 'depreferente toewijzing van "magere" be
roepsrollen aan vrouwen' (1969: 291), gekenmerkt door een relatieve armoede 
aan inhoud en aan structurele kenmerken. Voor deze ongeschoolde arbeid is een 
onvolledige realisering van de beroepsrol niet schadelijk. In 't Veld-Langeveld 
wilde inzicht krijgen in de processen van institutionalisering en de-institutiona
lisering van deze traditionele oplossingen van het rolconflict. Dit betekent dat in 
de studie van In 't Veld-Langeveld 'rol' wordt aangemerkt als een positie, gecon
strueerd in en door een maatschappelijk krachtenveld. Het is aldus een sociolo
gisch rolconcept. 

In latere jaren is de roltheorie vooral uitgewerkt in de vorm van sociaal-psy
chologische noties ter verklaring van het individuele (keuze)gedrag van vrouwen. 
De dissertatie van Clason (1977) is gewijd aan de vraag of vrouwen die beroeps
arbeid vervullen een verandering ondergaan in de attitude ten aanzien van sekse-
roldifferentiatie. De hoofdhypothese luidde: 'Gehuwde vrouwen, die beroepsar
beid verrichten, aanvaarden de bestaande sexe-roldifferentiatie in mindere mate 
dan gehuwde vrouwen die geen beroepsarbeid verrichten', hetgeen door het on
derzoek werd bevestigd. Clason onderzocht ook de variabelen die van invloed 
zijn op het verband tussen beroepsparticipatie en houding ten aanzien van sekse-
roldifferentiatie. Deze variabelen zijn: de mate van zelfstandigheid van de vrouw 
in de beslissing om al dan niet te werken, het ouderlijke milieu, situationele ken
merken en de persoonlijke geschiedenis met betrekking tot beroepsarbeid. Het 
bleef daarbij echter onduidelijk of een verandering in houding ten aanzien van 
sekseroldifferentiatie aanleiding is voor het verrichten van beroepsarbeid of an
dersom. De centrale vraagstelling van het proefschrift van Van Doorne-Huiskes 
(1979) was: welke factoren bevorderen, dan wel belemmeren, de arbeidspartici
patie van gehuwde vrouwelijke academici? Relatief veel gehuwde vrouwen met 
academische opleidinjgen namen deel aan het arbeidsproces (70%), zij het meestal 
in deeltijdfuncties. V^n Doorne-Huiskes onderzocht de relatieve invloed van twee 
klassen van factoren: 1 motivationele factoren en gelegenheidsfactoren. De motiva-
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tionele factoren (onder andere houding ten aanzien van huwelijk, opvoedingstaak 
en beroepsarbeid) bleken een sterk effect te hebben op de participatie van deze 
vrouwen. Ook enkele gelegenheidsfactoren bleken van invloed te zijn, zoals extra 
opleidingen, het al dan niet hebben van kinderen, de houding van de echtgenoot 
alsmede de arbeidsmarktpositie. Geen rol van betekenis speelde het aantal kinde
ren, noch de aard en de indeling van het werk van de echtgenoot. Voor vrouwen 
met jonge kinderen waren de motivationele factoren doorslaggevend in hun keuze 
al dan niet buitenshuis te werken. Maar, als men eenmaal beroepsarbeid verricht
te dan bepaalden de gelegenheidsfactoren de mate waarin men deelnam aan het 
arbeidsproces. Ook onder negatieve omstandigheden Heten de vrouwen die vol
doende zijn gemotiveerd zich niet weerhouden om te gaan werken. De motivatie 
speelde echter geen rol van betekenis voor het aantal uren dat men werkte. 

In deze studies zijn processen op de arbeidsmarkt en de positie die vrouwen 
op de arbeidsmarkt innemen slechts één van de vele factoren. De met de vraag
zijde verbonden factoren spelen een secundaire rol in vergelijking tot de aanbod
factoren zoals gezinssamenstelling, opleiding, houding van de echtgenoot en der
gelijke. In deze benadering is 'rol' eerder een sociaal-psychologische categorie, 
dan een structuurprincipe zoals bij In 't Veld-Langeveld. De kritiek die aan het 
eind van de jaren zeventig op de roltheorie is geformuleerd, heeft in het bijzon
der betrekking op deze sociaal-psychologische accenten. De roltheorie zou te wei
nig aandacht hebben voor de relatie tussen arbeidsdeling en maatschappelijke 
machtsverhoudingen en teveel nadruk leggen op socialisatieprocessen. Machtsver
houdingen zijn niet in termen van rollen te beschrijven of te analyseren. Boven
dien suggereert de roltheorie een inwisselbaarheid van rollen en een vrijblijvend
heid in het al dan niet aanvaarden van de rollen, die niet geheel overeenkomstig 
de hardnekkige werkelijkheid is (zie Outshoorn 1978 en Bekker 1983). Tot slot, 
zo luidde de kritiek uit de jaren tachtig, construeert het rolbegrip sekseverschillen 
tot een binaire oppositie: je bent man of je bent vrouw, met alle daarbij behoren
de attributen. Andere mogelijkheden zijn niet denkbaar. Mogelijke gelijkenissen 
tussen mannen en vrouwen, of verschillen tussen vrouwen onderling of mannen 
onderling worden uit het onderzoek weggeschreven. Na 1980 is dan ook nauwe
lijks sprake van een verdere uitwerking van de roltheorie binnen vrouwenstu
dies/emancipatieonderzoek.15 De reden daarvoor is niet alleen gelegen in boven
staande theoretische kritiek op het rolconcept, maar ook in de maatschappelijke 
veranderingen die de vermeende eenduidigheid van sekserollen definitief logen
strafte. De traditionele rol van vrouwen als een gelijktijdige vervulling van huis
vrouw èn echtgenote èn moeder was niet langer het dominante of enige beeld van 
vrouwelijkheid. 
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In de publikaties van de jaren tachtig maakte het rolconcept plaats voor het be
grip dubbele of tweezijdig levensperspectief Hoewel dit concept niet principieel 
beperkt hoeft te blijven tot het leven van vrouwen, maar ook principieel geldt 
voor mannen, gebeurde dit in de praktijk van het onderzoek wel: vrouwen heb
ben - zo was de stelling dan - in tegenstelling tot mannen een dubbel levensper
spectief. Sanders (1991) wilde inzicht krijgen in de vraag waarom vrouwen met 
een opleiding die voor het overgrote deel door mannen wordt gevolgd, en dus als 
'mannelijk' te boek staat, in vergelijking met deze mannen in lagere aanvangsba-
nen terecht kwamen. Uit de verschillende verklaringen voor sekseongelijkheid in 
de betaalde arbeid trachtte Sanders een algemeen mechanisme te destilleren dat 
zowel invloed heeft op de vraag- als ook op de aanbodfactoren. Dit algemene me
chanisme is het dubbele levensperspectief.16 Het dubbel toekomstperspectief 
leidt er toe dat vrouwen op een minder vanzelfsprekende wijze deelnemen aan de 
beroepsarbeid, en werkgevers zich in de selectie van nieuw personeel eveneens 
laten leiden door deze geringere mate van vanzelfsprekendheid. 'Uitgaande van 
rationeel handelende vrouwen en mannen die streven naar inkomen, sociale 
waardering en vrij besteedbare tijd, zijn de mogelijkheden voor vrouwen en man
nen om deze doelen te bereiken verschillend. Mannen kunnen inkomen en sociale 
waardering bereiken door de realisering van de betaalde loopbaan. Voor vrou
wen is het eveneens mogelijk deze doelen op indirecte wijze via de realisering van 
de onbetaalde loopbaan (huisvrouw en moeder) te bereiken. (...) Omdat vrouwen 
twee mogelijkheden hebben om de algemene doelen te bereiken, hebben vrouwen 
ook twee verschillende toekomstverwachtingen: een "dubbel" levensperspectief. 
Dit in tegenstelling tot mannen die "slechts" één legitieme mogelijkheid hebben 
om inkomen en sociale waardering te werven, en om deze reden een "enkel" le
vensperspectiefhebben9 (Sanders 1991: 195). De vooronderstelling is dat vrou
wen minder gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld moeilijkheden in de beroepsarbeid 
te overwinnen, en bij de keuze voor banen andere prioriteiten leggen. 

De geconstateerde sekseverschillen in inkomen, status en verantwoordelijk
heid worden aldus verklaard uit het hebben van een verschil in levensperspec
tieven. Het dubbele perspectief van vrouwen zou onder andere tot uiting komen 
in hun keuze voor bepaalde banen (parttime banen) en in de baanaspecten die lei
draad zijn in hun keuze voor een bepaalde baan. De onderzoeker concludeerde 
dat haar hypothese wordt bevestigd.17 Deze conclusie heeft een prijs: de ver
schillen tussen mannen en vrouwen werden aangescherpt ten koste van de over
eenkomsten. Een benadering waarin gezocht wordt naar zowel de verschillen als 
de overeenkomsten tussen mannen en vrouwen levert waarscMjnüjk een meer 
compleet beeld op van de keuzeprocessen waar mannen en vrouwen voor staan. 
De positie van de onderzochte vrouwen werd in belangrijke mate beschouwd als 
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resultaat van persoonlijke keuzeprocessen. Gezien het feit dat zij hebben gekozen 
voor een 'mannelijke' beroepsopleiding, een investering die zij hebben afgerond 
met een diploma, en gezien het feit dat het om een mannendomein bij uitstek 
gaat, zou het juist voor de hand liggen om te pogen hun positie te verklaren 
vanuit de werking van het marktmechanisme en de organisatie en cultuur van de 
arbeid. Als gevolg van de accentuering van het gedrag van vrouwen verdwijnt 
echter de aard van de sector - een typische mannelijke sector - uit de verklaring. 
Deze theorie heeft dus deels dezelfde negatieve consequenties als de roltheorie: 
het forceert een dichotomie tussen mannen en vrouwen, en schrijft de vragen 
omtrent de aard, inhoud en de structuur van de arbeid zelf uit de verklaringen. 
Aspecten van de vraagkant, de ideeën en praktijken van werkgevers in de techni
sche sector, blijven voor een belangrijk deel op de achtergrond. 

Er zijn ook meerdere economische onderzoeken die de positie van vrouwen op de 
betaalde arbeidsmarkt onderzoeken vanuit persoonskenmerken van de vrouwen. 
Het gaat hier, bijvoorbeeld, over onderzoek naar de samenhang tussen vrucht
baarheid en arbeidsmarktparticipatie (Siegers 1985), of naar de samenhang tussen 
participatie, kinderen, hypotheeklasten en urbanisatiegraad (Hartog en Theeuwes 
1984). Dit economisch onderzoek naar factoren die betaalde arbeid van vrouwen 
beïnvloeden, ontlokt Hagenaars (1989) de uitspraak dat economen vaak een te 
enge opvatting hebben van economie. 

Deze economische modellen suggereren dat het streven naar wmstmaximali-
satie een gegeven is, een 'natuurhjk' streven van iedereen. De Homo Economicus 
is echter een schepping van de economische wetenschappen, geen directe afspie
geling van reëel bestaande personen. Bovendien verhullen verklaringen in termen 
van eigen loonvoet en loonvoet van de partner het gegeven dat binnen huishou
dens besluiten genomen worden over taakverdeling en over deelname aan de be
taalde arbeid. Juist deze besluitvorming en de onderhandelingsstructuur zouden 
deel moeten uitmaken van de economische modellen. Hagenaars pleit voor een 
beoefening van de economie als een brede maatschappijwetenschap, waarbij ook 
deze besluitvormingsprocessen deel uitmaken van het onderzoeksterrein. Of in de 
woorden van de filosoof Bourdieu: De orthodoxe economie gaat voorbij aan het 
feit dat praktijken niet noodzakelijk gebaseerd hoeven te zijn op mechanische 
oorzaken of het bewuste streven naar de maximalisatie van eigen voordeel, en 
toch aan een immanente economische logica kunnen beantwoorden: praktijken 
hebben een economie, een immanente ratio, die niet tot de economische ratio valt 
te herleiden. Er bestaat een heel scala van functies en doelstellingen waarmee de 
economie van praktijken gedefinieerd kan worden; het reduceren van het univer
sum van gedragsvormen tot de mechanische reactie of de intentionele handeling 
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maakt het onmogelijk om alle praktijken te verhelderen die rationeel zijn zonder 
het produkt te zijn van een beredeneerd plan, laat staan een bewuste berekening' 
(Bourdieu & Wacquant 1992: 76). 

De problematische kanten van het rationeel-keuzemodel zijn terug te voeren 
op 1 de definities van de concepten 'economie' en 'rationeel', 2 het methodisch 
individualisme dat nauwelijks recht kan doen aan de invloed van maatschappelijke 
verhoudingen en dus ook niet aan structurele machtsverhoudingen, en als laatste 
3 de statistische methode die alle variabelen, zoals sekse en leeftijd ontdoet van 
de variantie voortkomend uit de verschillende betekenissen die deze variabelen 
hebben in wisselende contexten. Bewerkingen van statistisch materiaal kan een 
goede indruk geven van globale ontwikkelingsprocessen, maar zijn niet in staat 
om deze ontwikkelingen vervolgens te verklaren, (zei verder onder 1.2 Arbeids
organisatie; Van der Burg [1992]). 

Geconcludeerd kan worden dat verklaringen binnen deze categorie steunen op vrij 
algemene sociologische noties en economische theorieën, die vervolgens zijn toe
gepast binnen arbeidsvraagstukken. De meeste van deze onderzoeken bieden in 
mindere mate inzicht in de inhoud en organisatie van het werk. 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat recentelijk meer aandacht ont
staat voor de verdeling en verwevenheid van betaalde arbeid en zorgarbeid. In 
dat verband zijn concepten die een verbinding tussen beide sferen kunnen leggen 
zeer relevant. Vraag is echter of de conceptualiseringen in termen van rollen en 
levensperspectieven, zoals die in bovenstaand onderzoek zijn ontwikkeld, een 
bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van theoretische concepten. 
In de toepassingen leiden de termen rol en levensperspectieven tot een dichoto-
misering van sekse en een verminderde aandacht voor machtsaspecten. 

Vernieuwende inzichten zijn vooralsnog vooral te verwachten van concepten 
die een verbinding weten te leggen tussen de verschillende arbeidssferen en sekse 
als staictuurprincipe, met andere woorden, concepten die ingang bieden in de 
genderstructurering van de arbeid. 

Arbeidsmarkt 

Het tweede verklaringskader dat tot ontwikkeling is gekomen is vooral georiën
teerd op de structuur, organisatie en werking van de arbeidsmarkt. Veel onder
zoek is gewijd aan de werking van de arbeidsmarkt en de wijze waarop allocatie
mechanismen steeds weer leiden tot vormen van sekseongelijkheid. 

Processen van de arbeidsmarkt doen zich echter ook voor in de arbeidsorgani
satie zelf (de zogenaamde interne markt). Er is dus een zekere overlap met ver-
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klaringen uit de volgende categorie, die handelen over de arbeidsorganisatie. 
Onderzoeken die sekseverschillen in loopbaanontwikkelingen relateren aan de in
terne markt zullen in de volgende paragraaf worden behandeld; onderzoeken die 
zich richten op het macro-marktmechanismen zullen hieronder worden besproken. 
Enkele theoretische perspectieven, zoals de segmenteringstheorie en de rationele-
keuze-theorie, zullen in beide paragrafen aan bod komen. 

De arbeidsmarkt heeft een allocatieve functie - koppelt banen aan personen en is 
de schakel tussen vraag en aanbod - en, daarmee nauw verbonden, een verde
lingsfunctie - verdeelt posities en creëert maatschappelijke ongelijkheid (Van 
Hoof 1987). De human-capitaltheorie handelt in hoofdzaak over de allocatiefunc
tie; de dubbele arbeidsmarkttheorie en de arbeidsreservelegertheorie hebben pri
mair betrekking op de verdelingsfunctie. 

De human-capitaltheorie biedt verklaringen voor de sekseongelijkheid die een 
overgang vormen tussen de eerste (buiten de arbeid) en de tweede categorie (ar
beidsmarkt). Uitgangspunt van deze economische theorie is dat de hoeveelheid 
menselijk kapitaal in de vorm van onderwijs en ervaring de positie bepaalt die 
men op de arbeidsmarkt bereikt. De verklaring is in korte bewoordingen als 
volgt: vrouwen hebben vaak niet de goede opleidingen gevolgd voor een bepaalde 
(hogere) functie, hebben vaak een breuk in hun loopbaan vanwege de kinderen 
die zij verzorgen (minder ervaring) en zijn slechts parttime beschikbaar. Kortom, 
vrouwen hebben minder geïnvesteerd en beschikken daardoor over minder mense
lijk kapitaal dan mannen van vergelijkbare leeftijd. 

De human-capitaltheorie is door sociologen en economen toegepast om aan te 
tonen dat dit verschil in menselijk kapitaal de basis vormt voor verklaringen van 
sekseongelijkheid op de arbeidsmarkt. Inmiddels is echter eveneens aangetoond 
dat ook bij een gelijke hoeveelheid menselijk kapitaal sekseongelijkheid in ar
beidssituaties ontstaat. Mannen met hetzelfde kapitaal als vrouwen bekleden na 
verloop van tijd hogere functies en verdienen meer dan de vrouwen. Het proef
schrift van De Jong (De Jong-van der Poel 1985) is in dit verband zeer overtui
gend. Ook wanneer mannen en vrouwen over dezelfde opleidingen en hetzelfde 
aantal ervaringsjaren beschikten, verwierven zij verschillende banen bij hun intre
de in de arbeidsorganisatie; mannen hadden vaker een hogere aanvangsfunetie en 
kregen vaker een bedrijfsspecifieke functie met goede promotievooruitzichten. De 
verklaring voor dit verschil kon niet alleen worden gevonden in persoonskenmer
ken (human capital), maar ook de structuur van de organisatie en de organisatie
cultuur, aldus De Jong. Ook in de studie van Schippers (1987: 176) inzake belo-
ningsverschillen kwam naar voren dat verschillen in menselijk kapitaal waarover 
mannen en vrouwen beschikken slechts de helft van het toonverschil van 30% 
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kunnen verklaren. In het onderzoek van Renes (1991) blijkt dat vrouwen bij een 
sollicitatie gemiddeld zes maanden meer ervaring nodig hebben om op een met 
mannen gelijkwaardige positie te worden aangenomen. 

De human-capitaltheorie blijkt in z'n eenvoud, maar ook in de primaire aan
dacht voor factoren buiten de sfeer van de arbeid, geen afdoende verklaring voor 
het ontstaan en instandhouden van sekseverschillen in arbeid te kunnen bieden. 
Niettemin worden steeds weer nieuwe pogingen om te komen tot een optimale of 
bevredigende theorie (bijvoorbeeld Gustafsson (1991), zie ook onder 1.2 Van der 
Burg (1992)). 

Vraag is of de beperking in de verklaringskracht inherent is aan een aantal 
centrale uitgangspunten van de theorie. Het gaat daarbij in het bijzonder om het 
mensbeeld en, daarmee samenhangend, om de opvattingen van economie. Voor
ondersteld wordt dat mensen 'rationeel kiezen' voor het al dan niet investeren in 
hun menselijk kapitaal, na afweging van winst en verhes. Hetzelfde geldt ook 
voor de werkgeverskant: zij 'kiezen rationeel' voor een bepaald kapitaal waarvan 
zij de meeste winst verwachten. Maar zo rationeel zijn deze keuzeprocessen aan 
werkgevers- en werknemerskant niet. Vandaar dat dit model slechts een deel van 
de sekseongelijkheid kan verklaren: sekseongelijkheid is niet louter gevolg van 
rationele keuzes van verschillende partijen. 

Een andere theorie met betrekking tot processen op de arbeidsmarkt is de ar-
beidsreservelegertheorie, de 'Wapstoeltjes'-hypothese die is afgeleid uit de mar
xistische theorie. Binnen dit kader worden vrouwen primair benaderd als mensen 
die een functie hebben voor de instandhouding van het kapitaal: alleen wanneer 
veel behoefte is aan arbeidskracht, in perioden van hoge conjunctuur, zijn vrou
wen welkom op de arbeidsmarkt. Deze theorie blijkt in z'n algemeenheid niet al
tijd geldig te zijn. Soms worden vrouwen juist in tijden van recessie ingescha
keld, omdat zij goedkopere krachten zijn dan de mannen (onder andere Janssens 
1983). Na het midden van de jaren zeventig wordt deze theorie nauwelijks meer 
in onderzoek uitgewerkt. 

De op de arbeidsreservelegertheorie geïnspireerde degradatiethese is nog 
steeds bron voor nieuw onderzoek naar sekseverschillen, met name naar definities 
van kwalificatie (zie verder onder 1.2 Definitie van arbeid). De degradatiethese 
van Braverman (1974) stelt dat het industriahseringsproces heeft geleid tot en 
steeds verder doorgevoerde arbeidsdeling, waarbij de taken steeds meer zijn ver
eenvoudigd. Braverman stelt dat de kwalificatielabels zoals geschoold en onge
schoold functioneren als mystificerende categorieën. Deze uitspraak is een inspi
ratiebron voor feministische wetenschappers om segmenterings- en polariserings-
processen vanuit een seksespecifiek standpunt te analyseren (onder meer Phillips 
& Taylor 1980, Cockburn 1983, Bervoets & Frielink 1986, Triest 1987). 
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De structuur van de arbeidsmarkt blijkt van invloed op de participatiemogelijkhe
den voor vrouwen. De beschikbaarheid van parttime banen speelt een belangrijke 
rol in de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt (Elfring & Kloosterman 1990, 
Renes 1991). 

De dubbele arbeidsmarkttheorie, of in algemene vorm de segmenteringstheo
rie, tracht een diepgaand inzicht te krijgen in de werking van de arbeidsmarkt en 
heeft goede resultaten voor het onderzoek naar sekse en arbeid goede resultaten 
opgeleverd. De stelling dat de arbeidsmarkt niet homogeen is, maar verdeeld in 
verschillende segmenten die min of meer zelfstandig ten opzicht ten opzichte van 
elkaar functioneren, is van groot belang voor de verklaring van de permanente 
verdeling in mannen- en vrouwensectoren. Vrouwen zijn, mede als gevolg van 
het aantal ervaringsjaren en de breuk in de loopbaan, aangewezen op het secun
daire segment dat wordt gekenmerkt door laagbetaalde en laaggekwalificeerde 
arbeid met slechte perspectieven voor toekomstige banen. In het onderzoek van 
Tijdens (1986 en 1989) naar vrouwelijke werknemers van enkele banken blijkt 
dat enkele vooronderstellingen, die de secundaire positie van vrouwen moeten 
verklaren, zich niet meer in die mate voordoen. Steeds meer vrouwen blijven 
steeds langer werken, waardoor het aantal ervaringsjaren toeneemt. Desondanks 
blijft de segmentering naar sekse bestaan. Het management heeft - zo concludeert 
Tijdens - echter belang bij het voortbestaan van een secundair arbeidssegment. 
Een van de manieren om dit segment vorm te geven is door vrouwen aan te trek
ken. 

Met behulp van de segmenteringstheorieën kan aangetoond worden dat de ar
beidsmarkt geen continuüm is, van laag naar hoog, maar is opgedeeld in segmen
ten gescheiden door grenzen die nauwelijks zijn te overbruggen. Steeds weer op
nieuw ontstaan scheidingen en segmenteringen die de arbeidsmarkt verdeeld hou
den. Sekse blijkt een van de belangrijkste principes te zijn waarlangs segmente
ring plaatsvindt. Hoe dit echter precies in z'n werk gaat blijft vooralsnog ondui
delijk. Daarvoor moet gebruik gemaakt worden voor inzichten en verklaringen 
die behoren tot de derde categorie (processen in de arbeidsorganisatie) of de 
vierde categorie (de definitie van arbeid/kwalificatie). 

Geconcludeerd kan worden dat de wetenschappelijke theorieën die ingaan op de 
structuur en de organisatie van de arbeidsmarkt model kunnen zijn voor de be
schrijving van de verwevenheid van arbeidsverhoudingen en maatschappelijke 
verhoudingen. Met andere woorden, zij leveren vanuit een macroperspectief in
zicht in de wijze waarop de organisatie van de arbeid bijdraagt aan de bestendi
ging van maatschappelijke verhoudingen. Zij leveren echter geen bijdrage aan 
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specifieke kennis over de verwevenheid van sekseongelijkheid en arbeidsverhou
dingen. 

Arbeidsorganisatie 

De derde categorie verklaringen handelt met name over de arbeidsorganisatie en 
de omstandigheden waaronder het werk verricht moet worden. Tot de omstandig
heden behoren de institutionele arbeidsverhoudingen (vakbeweging en onderne
mingsraad), de structuur van de arbeidsorganisaties, de interne markt en de cul
tuur. Relatief veel onderzoek is gewijd aan mogelijke belemmeringen voor vrou
wen om hogerop te komen, die samenhangen met de structuur en de cultuur van 
de organisatie. Deze onderzoeken starten met de constatering dat er een sekseon
gelijkheid bestaat in loopbaanontwikkeling en in loonontwikkeling. Welke facto
ren veroorzaken dit verschil? De onderzoekers proberen - ieder op een specifieke 
manier - greep te krijgen op het samenspel tussen enerzijds factoren op het ni
veau van de individuele vrouwen en anderzijds de cultuur, de structuur en het 
sociaal beleid van de arbeidsorganisaties. Enkele van deze onderzoeken zullen 
hierna worden besproken. 

In het reeds eerder genoemde proefschrift van De Jong (De Jong-van der Poel 
1985) over loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen in een bankinstelling 
is gebruik gemaakt van de waardeverwachtingstheorie om sekseverschillen te 
kunnen verklaren. Vrouwen hechten minder waarde aan promotie in de verwach
ting ook minder kansen te maken op promotie. En andersom, vrouwen worden 
minder gestimuleerd om promotie te maken in de verwachting dat zij geen ambi
ties hebben. De waardeverwachtingstheorie beschrijft een zichzelf versterkend 
proces waarin stereotype beeldvorming leidt tot stereotype behandeling en dito 
gedrag, hetgeen weer een bevestiging is van de beeldvorming. Een vergelijkbare 
verklaring hanteert Van Doorne-Huiskes (1986) in de analyse van het verschil in 
arbeidsposities tussen mannen en vrouwen aan de Rijksuniversiteit Utrecht 
(RUU). Zij beschrijft de arbeidssituatie van vrouwen als een resultante van de 
keuzes van individuele vrouwen, met dien verstande dat de keuze mede wordt 
ingegeven door de mogelijkheden die de omstandigheden toelaten. Mensen maken 
rationele keuzes op basis van de geboden mogelijkheden. Van Doorne-Huiskes 
hanteert hierbij een micro-economische gedragstheorie, toegepast op sociale pro
cessen. 

Uit de onderzoeken blijkt dat de seksespecifieke rolverwachtingen vrouwen 
dwingen tot een keuze tussen beroepsrol en gezinsrol. Dit leidt tot de keuze voor 
parttime werk. Parttime medewerkers volgen geen cursussen, èf doen geen be-
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stuurswerk, öf promoveren niet. Dit heeft een negatief effect op de loopbaanont
wikkeling. Anderzijds worden vrouwen niet geacht ambitieus te zijn. Zij worden 
niet door de organisatie gestimuleerd, hetgeen hun carrière-mogelijkheden belem
mert. Het feit dat er geen voorgestructureerde loopbaanpaden zijn werkt tevens in 
het nadeel van vrouwen. Zowel Van Doorne-Huiskes als De Jong zoeken verkla
ringen voor de positie van vrouwen in bedrijven in de relatie tussen keuze en 
kansen van individuele personen. Daarbij is de individuele vrouw het primaire 
analyseniveau in de verklaring; de organisatie en de samenleving worden in be
langrijke mate gereduceerd tot omgevingsfactoren van het individu. 

In een secundaire analyse van het onderzoeksmateriaal van verschillen tussen 
mannen en vrouwen in hun loopbanen aan de Nederlandse universiteiten komen 
ook andere beelden naar voren. Van der Burg (1992) tracht met behulp van een 
gemodificeerde neoklassieke standaardtheorie inzicht te krijgen in de herkomst 
van de sekseverschillen. Zij heeft een poging gedaan om op basis van alle com
mentaren op de neoklassieke theorie van vraag en aanbod een nieuw model te 
ontwerpen dat de loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen kan verklaren. 
De keuze voor een neoklassieke benadering is als volgt beargumenteerd: De neo
klassieke benadering uit de economie (in de sociologie beter bekend als: de "rati-
onal choice "-benadering) biedt een universeel, robuust verklaringsschema als uit
gangspunt. Inhoudelijk is dit verklaringsschema betrekkelijk arm' (Van der Burg 
1992: 8). 

De onderzoeker tracht met behulp van sociologische inzichten en noties de 
theorie inhoud te geven en tevens oplossingen te vinden voor geconstateerde be
perkingen van de standaardtheorie. Deze beperkingen zijn viervoudig. Ten eerste, 
de arbeid wordt verondersteld een homogene produktiefactor te zijn. Dit betekent 
dat toonverschillen tussen mannen en vrouwen alleen verklaarbaar zouden zijn 
door verschillen in produktiviteit. Dat blijkt niet zo te zijn, en dus moet erkend 
worden dat arbeid een heterogene factor is. Produktiviteit is hoogstens een parti
ele verklaring voor allocatie ver schillen. Het tweede bezwaar tegen de standaard
theorie is het uitgangspunt dat de arbeidsorganisatie een eenheid is, waarin be
sluiten worden genomen aan de hand van maximahsatiegedrag. Organisaties zijn 
echter niet de veronderstelde eenheid, maar bestaan uit individuen, afdelingen en 
sectoren die elk ook deelbelangen kunnen hebben. Een 'holistische' benadering is 
niet adequaat, omdat het interne systeem dan teveel als een gegeven wordt be
schouwd en gaat functioneren als een black box. Een derde bezwaar is gelegen in 
de aanname dat een organisatie winst als enige argument in de doelstelling zou 
hanteren. Besluiten zijn echter niet alleen terug te voeren op winstargumenten. 
Een vierde tekortkoming van de standaardtheorie is de veronderstelling dat be
sluitvormers over volledige informatie beschikken, en slechts restricties hebben in 
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de vorm van technologie en prijzen, waardoor alle andere restricties buiten het 
verklaringskader vallen. 

Op basis van deze commentaren ontwerpt Van der Burg een omvangrijk sche
ma, gebaseerd op enkele stellingen uit de standaardtheorie, aangevuld met inzich
ten uit vele andere theorieën, zoals de discriminatietheorie en de segmenterings-' 
theorie. Met behulp van dit schema tracht zij de totstandkoming van loopbaanver-
schillen in de organisatie te verklaren. Geconcludeerd wordt dat, wat betreft de 
doorstroming van wetenschappelijk personeel, mannen een hogere schaal krijgen 
door ouder te worden en vrouwen een hogere schaal moeten verdienen met meer 
werkervaring (waarbij deeltijd overigens weinig invloed blijkt te hebben op het 
bruto uurloon). De analyse van de verschillende factoren voert tot de conclusie 
dat vrouwelijke academici de bezuinigingen van de afgelopen decennia hebben 
betaald, terwijl mannelijke academici het negatieve effect hebben weten te ver
mijden. Merkwaardigerwijs wordt de discriminatietheorie niet bevestigd: de fac
tor geslacht is niet zonder meer van invloed op de doorstroming, maar altijd via 
de intermediërende functie van een andere factor (zoals ervaringsjaren, promo
tie). Met andere woorden, - zo luidt de conclusie - vrouwelijke academici worden 
niet op grond van hun sekse gediscrimineerd. Dit in tegenstelling tot het vrou
welijke ondersteunend en beheerspersoneel. De discriminatietheorie wordt bij 
deze categorie wel bevestigd; bij hen is sekse wel een zelfstandige verklarings
factor. De sociaal-economische positie is kennelijk een belangrijke intermediair in 
de discriminerende werking van sekse. De algemene conclusie luidt: 'Het blijkt 
dat factoren die de vraagzijde van arbeidsmarkt representeren en die inzicht 
geven in het interne functioneren van arbeidsorganisaties een belangrijke rol 
spelen bij de verklaring van de allocatie over salarisschalen en de hoogte van het 
bruto loon.' Om de allocatie en beloning van vrouwen te verklaren spelen andere 
factoren dan persoonskenmerken en gezinsverantwoordelijkheid een rol. Het in
terne functioneren van arbeidsorganisaties zou vanuit dit perspectief het belang
rijkste aangrijpingspunt moeten zijn voor de strategiebepaling ten behoeve van 
een verbetering van de positie van vrouwen. 

Van der Burgs studie staat enigszins op gespannen voet met een derde studie 
over wetenschappelijke loopbanen van vrouwen en mannen. Beekes (1991) analy
seert loopbanen als een reeks van horden die succesvol doorlopen moeten wor
den. Voor vrouwen blijken deze horden hoger dan voor mannen. In een poging 
dit verschil te verklaren zoekt Beekes aansluiting bij de gedachte dat voor man
nen en vrouwen verschillende gedragsregels zouden gelden.18 Uit zijn cohortana
lyse blijkt dat er een cumulatief effect optreedt van alle factoren die een negatieve 
invloed uitoefenen op de loopbaan van vrouwen. Zelfs wanneer vrouwen in ver
gelijkbare omstandigheden verkeren als mannen, is hun kans op een gestage groei 
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in de loopbaan drie maal zo laag. Maar zelfs dat blijkt - zo stelt Beekes - een 
onderschatting, want slechts 2% van de hoogleraren is vrouw, hetgeen aangeeft 
dat mannen 49 maal zoveel kans hebben als vrouwen, niet drie maal. Terwijl 
Beekes de keuzes die vrouwen maken als grondoorzaak neemt voor de verklaring 
van deze sekseverschillen in de arbeid, stelt Van der Burg dat voornamelijk het 
intern functioneren van de arbeidsorganisaties van invloed is op het ontstaan van 
de verschillen.19 

Weggelaar, Trommel & Molenaar (1986) zoeken de belemmeringen voor 
vrouwen in de profitsector vooral in de structuur van de arbeidsorganisaties. Eén 
van de belangrijkste structurele factoren die vrouwen hinderen in hun loopbaan is 
het feit dat zij veelal in staf- en eindfuncties werkzaam zijn, hetgeen vaak samen
hangt met het werken in deeltijd. Deze structurele belemmeringen worden ver
sterkt door segmenteringsprocessen als gevolg van automatiseringsprocessen. De 
afstand tussen lagere routinefuncties en hogere complexe functies wordt onder 
invloed van automatisering groter en vï©uwen vinden moeilijker aansluiting bij de 
hogere functieniveaus. Beeldvorming spéélt in dit proces een belangrijke rol. 
Voor routinematige werkzaamheden zoekt het bedrijf mensen met weinig ambi
ties; een beeld dat bij voorkeur op vrouwen wordt geprojecteerd. De auteurs stel
len dat de structuur van de arbeidsorganisaties feitelijk is geënt op de ongelijk
heid tussen de seksen. Men veronderstelt dat er altijd iemand thuis is om de kin
deren te verzorgen, met dien verstande dat diegene die in het arbeidsproces is 
ingeschakeld, geacht wordt volledig beschikbaar te zijn. De gedachte dat er voor 
iedereen gelijke kansen in de arbeid zijn, is dan ook meer ideologie dan werke
lijkheid, zo stellen zij. 

Beeldvorming is voor vrouwen een tastbaar knelpunt, omdat het z'n weerslag 
vindt in de structuur en in de opbouw van de arbeidsorganisatie. Dit leidt tot een 
cirkel: cultureel gewortelde opvattingen leiden er toe dat vrouwen en mannen op 
verschillende manieren met betaalde arbeid worden geassocieerd, met als gevolg 
dat vrouwen en mannen op een andere wijze in het arbeidsproces worden inge
schakeld. Hun posities - en daarmee samenhangend hun gedragingen - zijn ver
schillend, hetgeen wederom leidt tot een bevestiging van de culturele opvattingen 
omtrent man-vrouwverschillen. Het idee dat vrouwen niet ambitieus zijn, werkt 
als een self-fiiUfilling prophecy. Deze vicieuze cirkel draait rond de toewijzing 
van plaatsen en beeldvorming van vrouwen binnen de organisatie, en niet zo zeer 
rond de keuzes van vrouwen. Het belang van deze beeldvorming spreekt ook uit 
het onderzoek van Vianen (1987) naar selectieprocessen: mannelijke sollicitanten 
worden meer gelijk aan de ideale sollicitant geacht, dan de vrouwelijke sollici
tant. Vrouwen worden door leden van de commissie meer feminien geacht dan 
mannen, hetgeen echter niet in overeenstemming is met de zelfbeelden van de 
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mannen en vrouwen. Mannen schrijven zichzelf minder masculiene en meer femi
niene eigenschappen toe, terwijl de commissieleden mannen meer masculiene ei
genschappen toeschrijven. Voor vrouwen geldt het omgekeerde. Aangezien het 
beeld van de ideale sollicitant overwegend masculien getypeerd is, leidt deze ver
tekening in de richting van het seksestereotype tot een voordeel voor mannen. 

Het onderzoek van Tijdens (1989) inzake de effecten van automatisering op 
interne arbeidsmarkt en loopbanen van vrouwen bevestigt de stelling dat interne 
segmenteringsprocessen bepalend zijn voor de positie van vrouwen. Tijdens con
cludeert ten eerste dat segregatie een vormgevend principe is voor arbeidsproces
sen, en ten tweede dat kwalificatiecriteria, met name de kwalificatieontwikkeling 
tijdens de beroepsloopbaan, een belangrijk allocatiemechanisme vormen. Met be
hulp van het concept sociale sluiting tracht zij inzicht te krijgen in de mechanis
men die de interne arbeidsmarkt reguleren. Deze reguleringsmechanismen leiden 
tot het voortbestaan van verschillende segmenten, en daarmee ook tot voortbe
staan van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het opschroeven van oplei
dingseisen blijkt een belangrijke functie te vervullen in de processen van sociale 
sluiting. In dit geheel blijkt vooral de structuur van de kwalificaties een belang
rijk mechanisme te zijn in de seksesegregatie; mannenfuncties hebben in sterkere 
mate een verticale structuur dan vrouwenfuncties. 

Uit het onderzoek naar vrouwen in mannenberoepen en mannen in vrouwen
beroepen komt naar voren dat een benadering op het niveau van de structuur van 
de arbeidsorganisatie de sekseverschillen niet volledig kan verklaren, omdat de 
cultuur en de beelden inzake vrouwelijkheid van doorslaggevend belang zijn. Dit 
in tegenstelling tot de in Nederland veelvuldig toegepaste tokentheorie van Kanter 
(1977). Haar theorie is gebaseerd op getalsverhoudingen in organisaties; vrouwen 
verkeren in een uitzonderingspositie omdat ze in de minderheid zijn, niet omdat 
ze van het vrouwelijk geslacht zijn. Door Ott (1985) is op overtuigende wijze de 
claim van Kanter dat dit tokenisme sekseneutraal is, bestreden. Mannen hebben 
voordeel van een uitzonderingspositie, voordeel van de extra zichtbaarheid en 
voordeel van een seksestereotype beeldvorming. Vrouwen niet. 

Vele van bovenstaande onderzoeken vestigen uiteindelijk de aandacht op culturele 
processen in de arbeidsorganisatie. Deze processen horen zowel bij het derde ver
klaringskader, waarbij de organisatie het analyseniveau is, als ook bij het vierde, 
waar het gaat om de constructie en waardering van arbeidsplaatsen op het micro
niveau. In deze paragraaf, die handelt over de arbeidsorganisatie, wordt onder
zoek naar culturele processen besproken voor zover het primair gaat om organi
satieprocessen en institutionele processen van regelgeving. In de volgende para
graaf, die handelt over de constructie van de arbeid, komen culturele processen 
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in termen van beeldvorming en constructies van de arbeidsplaats in beeld. Deze 
twee niveaus houden in sterke mate verband met elkaar, maar worden hier om 
analytische redenen van elkaar onderscheiden. 

Aan het eind van de jaren tachtig worden enkele onderzoeken verricht naar de 
invloed van de organisatiecultuur op de posities van vrouwen. Veldman en Wit-
tink (1990) verrichten onderzoek naar de invloed die culturen en regels hebben 
op loopbanen van vrouwen, en stellen de vraag, in hoeverre leidinggevenden ver
schillende regels voor mannen en vrouwen aanleggen. Zij onderzoeken een over
heidsinstelling die wordt gekenmerkt door een zwakke cultuur, en een internatio
naal bedrijf, gekenmerkt door een sterke cultuur. Een sterk ontwikkelde cultuur 
die wordt gedragen door een vrij algemene consensus over de centrale waarden 
van de organisatie blijkt een grote invloed te hebben op regulering van de organi
satie. Medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met een specifieke cultuur 
die uitdrukkelijk bepaalde waarden accentueert. Deze confrontatie leidt tot een 
socialisatieproces dat onder andere is verbonden aan een zelfselectieproces.20 

Zowel socialisatie als zelfselectie staan borg voor een overbrugbaar verschil tus
sen de waarden van de werknemer en die van de arbeidsorganisatie; zij vormen 
de verbinding tussen werknemer en organisatie. 

Het internationale bedrijf heeft - meer dan de overheidsinstelling - een sterke 
cultuur die zich opdringt aan al haar medewerkers, hetgeen bij mannelijke mana
gers, die zijn gehecht aan een autonome stijl, meer problemen oplevert dan bij 
vrouwelijke. Vrouwen vereenzelvigen zich meer met het prototype werknemer die 
bij de desbetreffende sector hoort. Er is een duidelijke seksescheiding in het werk 
waarneembaar, die deels parallel loopt aan de scheiding tussen kernsector en on
dersteunende sector. Een kernfunctie vraagt veel inzet en committment van de 
medewerker en zou daarom vrijwel per definitie niet geschikt zijn voor een vrou
welijke medewerker. Een loopbaan voor het leven kan 'nu eenmaal' niet samen
gaan met de verantwoordehjkheid voor kinderen. Dit leidt ertoe dat de organisa
tiecultuur druk uitoefent op de wijze waarop mensen hun privésituatie regelen. 
Het principe van gelijke kansen - iedereen gelijke behandeling onder gelijke voor
waarden - wordt zeer strikt gehanteerd, hetgeen voor vrouwen de facto nadelige 
gevolgen heeft omdat de voorwaarden voor mannen en vrouwen feitelijk niet ge
lijk zijn. Maatschappelijke normen en waarden spelen - als omgevingsfactor - een 
belangrijke rol in de organisatiecultuur. 'Juist de "vertaaldeH opvattingen over de 
mannenrol en de vrouwenrol blijken van richtinggevende betekenis voor de waar
genomen loopbaanverschillen. (...) In de eerste plaats leiden de "vertaalde" op
vattingen over de mannen- en de vrouwenrol in beide organisaties tot belemme
ringen voor vrouwen in de dagelijkse werkpraktijk en bij loopbaanbeslissingen. In 
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de tweede plaats oefent de organisatiecultuur via die "vertaalde " opvattingen 
druk uit op de werknemers om de verdeling van huishoudelijke taken en zorg voor 
de kinderen op een "gewenste" manier te organiseren' (Veldman & Wittink 1990: 
251-252). De cultuur in de overheidsorganisatie is minder sterk ontwikkeld dan 
die van de multinational, en wordt als minder dwingend ervaren door de werkne
mers. Dit leidt ook tot verschillen in loopbanen van vrouwen in beide organisa
ties. Door de afwezigheid van strikte voorschriften en taakopvattingen zijn vrou
welijke managers in de overheidsorganisatie in de gelegenheid eigen waarden 
vorm te geven en een eigen invulling te geven aan hun functie. In de overheidsin
stelling hebben - in tegenstelling tot het multinationale bedrijf - de vrouwen juist 
een meer autonome stijl. 

Er is nög een groot verschil tussen bedrijf en overheidsinstelling: het bedrijf 
acht een 'juiste' regeling van de thuissituatie voorwaarde voor een kernfunctie, 
terwijl de overheidsinstelling de thuissituatie van de werknemer een zaak van de 
individuele werknemer zelf acht, en niet een argument in de beslissingen over de 
verdeling van de kernfuncties. Een loopbaan voor het leven wordt voor vrouwen 
in de overheidsinstelling met meer vanzelfsprekend geacht dan in het bedrijf. 
Overigens blijkt in beide organisaties dat vrouwelijke managers zich over het al
gemeen primair oriënteren op formele regels (niet de regels zoals verwoord door 
hun baas), zich meer richten op het team (en niet op de baas), meer moeite heb
ben met de omgangsvormen (in plaats van de werkwijze). Vrouwen hebben meer 
phchtsbetrachting tegenover de formeel in hun functie horende taken, mannen 
zijn gevoeliger voor, en richten zich meer, op de informele gang van zaken. 

Deze laatste constatering wordt ook bevestigd door het onderzoek van Komter 
(1990 b). Plichten en rechten, en de beleving en articulatie van plichten en rech
ten zijn - zo luidt de hypothese - verbonden met de machtspositie. Plichten van 
minder machtigen zijn specifiek geformuleerd, terwijl hun rechten diffuus zijn. 
Bij machtige groepen is dit juist omgekeerd: rechten zijn specifiek geformuleerd 
en plichten juist op een diffuse wijze. Komter doet onderzoek in drie beroeps
groepen: administratieve krachten, verpleegkundigen en onderwijzers. De hypo
these wordt ondersteund voor zover het betrekking heeft op mannen en vrouwen. 
Vrouwen geven in alle beroepsgroepen iets meer blijk van phchtsbetrachting. 
Wanneer het echter gaat om machtige en minder machtige posities in de beroeps
hiërarchie tekent zich juist een omgekeerde tendens af: administratieve krachten 
(zowel mannen als vrouwen) hebben een duidelijker besef en articulatie van hun 
rechten dan van hun plichten, terwijl onderwijzers juist in sterkere mate blijk 
geven van hun plichten en verantwoordelijkheid. De macht van de dubbele mo
raal - een verschil in waarneming, waardering, behandeling en beleving van 
vrouwen en mannen - doet zich vooral voor bij de verpleegkundigen. In deze ca-
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tegorie worden mannen, meer dan in de andere twee, zeer positief gewaardeerd 
en behandeld, ook door de vrouwen. Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit 
dat dit een traditioneel vrouwenberoep is waar mannen kort geleden hun intrede 
deden. 

Het geheel overziend blijkt dat een belangrijke deel van de verworven inzichten 
betrekking heeft op mechanismen die spelen op het niveau van de arbeidsorgani
satie. Opmerkelijk is de diversiteit in referentiekaders: sommigen onderzoekers 
zichten zich uitsluitend op de werking van de organisatie, anderen verwijzen in 
laatste instantie naar een sekseverschil als een buitenorganisationeel gegeven. 
Slechts weinig onderzoekers hanteren een expliciet machtstheoretisch kader. Het 
meest gebruikte vertrekpunt is een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, die 
veelal wordt vertaald als een achterstand van vrouwen, die zij zouden moeten in
halen. Maar er zijn ook onderzoeken die een impliciet machtsperspectief hante
ren, bijvoorbeeld onderzoek naar de organisatiemechanismen die verschil maken 
tussen mannen en vrouwen, zoals sociale sluiting. 

Opmerkelijk is voorts dat de categorie vrouwen in de meeste onderzoeken niet 
nader worden gespecificeerd of gedifferentieerd. Vrouwen worden veelal opgevat 
als een eenheidscategorie, terwijl er toch ook goede redenen zijn om bijvoorbeeld 
onderscheid te maken tussen vrouwelijke medewerkers en vrouwelijke leidingge
venden. Met andere woorden, het kan uitermate relevant zijn om de machtsver
houdingen tussen de seksen analytisch te onderscheiden van de machtsverhoudin
gen tussen werknemer en werkgever/leidinggevende. 

Geconcludeerd kan worden dat deze stroom aan onderzoeken een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan het inzicht in organisatieprocessen die leiden tot een 
bestendiging van sekseongelijkheid. De structuur en cultuur van de organisatie 
nemen het leeuwedeel van de verklaringskracht voor hun rekening. Het blijft 
echter onduidelijk hoe deze processen precies in hun werk gaan, en hoe achter
liggende mechanismen in elkaar grijpen. De derde categorie verklaringen handelt 
primair over de institutionele context van de arbeid: de regulering van de interne 
markt. Maar hoe zit het met het werk zelf, met de organisatie van de handelingen 
die dagelijks verricht moeten worden? Wat betekenen de handelingen in relatie 
tot sekse en welke waardering krijgen zij? 

Constructies van arbeid en van sekse 

Een vierde categorie verklaringen betreft wellicht het meest fundamentele niveau, 
namelijk de definitie, organisatie en waardering van arbeid. Hoe is arbeid gedefi
nieerd? Hoe komen definities van geschoold en ongeschoold werk tot stand? 
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Langs welke weg ontstaan arbeidsplaatsen? Welke processen spelen een rol in het 
formuleren van functieomsclirijvingen als wel in de functiewaardering? En, wat 
betekenen deze vragen in het licht van het seksevraagstuk? Hoe verhouden defini
ties van arbeid zich tot beeldvorming over vrouwen en mannen. Hoe worden 
vrouwen en mannen in de arbeid aangesproken, geïdentificeerd, en hoe verloopt 
het identificatieproces? In de arbeid krijgt het sekseverschil z'n beslag, maar 
tegelijkertijd is arbeid een van de principes die bepalend zijn voor de vormgeving 
van het sekseverschil (De Bruijn 1986). Vanuit deze optiek wordt de vraag ge
steld naar de onmiddellijke samenhang tussen arbeid en sekse, of te wel het 
genderkarakter van arbeid. Deze laatste categorie onderzoeken krijgt recentelijk, 
zoals hierna zal blijken, steeds meer aandacht. 

Van Doorne-Huiskes (1990) constateert dat vrouwelijk geachte kenmerken en ei
genschappen altijd wel hebben kunnen rekenen op algemeen maatschappelijke 
waardering, maar weinig financieel en economisch rendement hebben opgeleverd: 
'Daarmee krijgt het (onderzoek naar functiewaarderingssystemen, mb) een cul
tuurhistorische en kennissociologische achtergrond, die recht doet aan één van de 
meest intrigerende fenomenen op het terrein van vrouw en arbeid: het gegeven 
dat mannen er gedurende de gehele geschiedenis in zijn geslaagd om hun werk
zaamheden als belangrijker te definiëren dan die van vrouwen'21 (Van Doorne-
Huiskes 1990: 17). Op welke wijze wordt de onderwaardering van het werk van 
vrouwen in stand gehouden? 

De degradatiethese van Braverman is door feministisch onderzoekers aange
grepen om diepgaand inzicht te krijgen in de waarde en waardering van verschil
lende soorten werk. Het kwalificatiebegrip blijkt daarbij een vruchtbaar analytisch 
instrument te zijn. In Nederland introduceren Bervoets en Frielink deze discussie 
omtrent de betekenis van kwalificatie voor de positie van vrouwen in arbeidsorga
nisaties (1981 en uitgebreider in 1988). Kwalificatie blijkt bij nadere beschouwing 
geen sekseneutraal gegeven, maar wordt geanalyseerd als één van de mechanis
men waarmee vrouwen van goedbetaalde arbeid worden uitgesloten. De definities 
van geschoold en ongeschoold werk blijken deels parallel te lopen met het onder
scheid tussen mannen- en vrouwenfuncties. Mannelijkheid wordt meer dan vrou
welijkheid geassocieerd met geschoold, dan met ongeschoold. Hogere kwalificatie 
zijn aldus verweven met definities mannenwerk en lager kwalificatie met defini
ties van vrouwenwerk. Dit doet de vraag rijzen naar de wijze waarop zowel ge
schoold/ongeschoold, als vrouwen/mannenberoep tot stand komen. 

Het onderzoek naar functieomschrijvingen en -kwalificaties is een van de 
mogelijke ingangen om meer greep te krijgen op deze vraagstukken. In een ex-
ploratief onderzoek is vastgesteld dat enkele van de onderzochte functieom-
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schrijvingen van vrouwenfuncties in onvolledig zijn (Bajema 1988). De deskun
digheden van vrouwen zijn niet als fonctievereisten, c.q. vaardigheidseisen ver
woord, hetgeen er op duidt dat de betreffende kwalificaties worden aangemerkt 
als 'eigenschappen' van vrouwen (die in het verlengde van hun 'vrouwelijke rol' 
liggen). Dit leidt wellicht tot een vorm van indirecte discriminatie, omdat hetgeen 
niet is beschreven ook niet kan worden beoordeeld en daarom niet in beloning 
kan worden uitgedrukt. Een volgende stap in het functiewaarderingsproces is de 
toekenning van waardering aan de functieonderdelen. Vraag is dan welke aspec
ten van de arbeid in welke mate worden gehonoreerd. Smit-Voskuijl (1987) for
muleerde vier punten van onderzoek naar seksediscriminatie in functieklassifica-
tiesystemen: de keuze van de te waarderen kenmerken (zijn alle voor de functie 
relevante kenmerken opgenomen in het systeem?), de toepassing van deze we
gingsfactoren (zijn de gewichten die worden toegekend even hoog?), de variatie 
in spreiding van waardering (is de spreiding van de waardering wel net zo 
breed?) en definiëring van gradatieniveaus. Op elk van deze momenten in het 
functiewaarderingsproces kunnen sekseverschillen tot stand komen. Maar, zo stelt 
De Bruijn (1988), ook de wegingsfactoren kunnen een vertekening laten zien 
omdat zij worden geassocieerd met mannen- dan wel vrouwenwerk. Zwaar licha
melijk werk wordt geassocieerd met mannelijk tilwerk van zware materialen, niet 
met een verpleegkundige die patiënten moet verplaatsen. Het onderzoek van 
Veldman (1989) naar de systemen van functiewaardering toont aan dat niet de 
sekse van functiehouder, noch de sekse van functieanalyst van invloed is, maar 
de seksetypering van de functies. Functies die als vrouwenfuncties te boek staan, 
krijgen een lagere score dan mannenfuncties. De operationalisering van beoorde
lingscriteria is afgestemd op de kernfuncties (die meestal door mannen worden 
bezet). Bepaalde aspecten die voor de kernfuncties een hoge score opleveren, 
krijgen voor de ondersteunende functies (die vrouwen het meest vervullen) een 
lagere waardering. Het gevolg is ongelijkheid in functiewaardering. Eén van de 
voorbeelden die Veldman aandraagt heeft betrekking op de wegingsfactor werk
omstandigheden. Voor technische functies levert dit wel punten op, voor de 
typisten, die de hele dag stil moeten zitten, niet. Ook hier zien we weer dat 
overwaardering van techniek een van de lijnen is waarlangs de ongelijkheid tot 
stand komt. 

Zoals ook reeds in het voorgaande is vastgesteld, is onderzoek naar ontwerppro
cessen van arbeidsplaatsenstructuur en naar de allocatie van vrouwen en mannen 
als werknemers over de verschillende tot stand gebrachte functies van belang 
voor het verkrijgen van inzicht in de achtergronden van sekseongelijkheid in de 
arbeid. Gebleken is dat bij invoering van nieuwe automatiseringssystemen in be-
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drijven steeds weer opnieuw, zonder bedrijfslogische redenen, na de reorganisatie 
mannen de kernfuncties bezetten en vrouwen de staf- en restfuncties (onder ande
re Trommel e.a. 1988, Weggelaar e.a. 1988). Bedrijfstechnisch gezien zijn er 
vele varianten en alternatieven mogelijk en is voor de gekozen invulling veelal 
onvoldoende bedrijfseconomische aanleiding. Sekse - zo kan de conclusie luiden -
functioneert hier als een structurerende variabele, een interveniërende factor, die 
mede vorm geeft aan het ontwerp van de arbeidsplaatsenstructuur. Het vrouw
beeld dat hierin een rol speelt is geconcentreerd rond de kenmerken 'bestand zijn 
tegen monotoon werk', accuratesse en vingervlugheid, 'hoog verloop dus snel 
vervangbaar', en een secundair belang bij betaald werk. Vrouwen zijn kortom 
uiterst bruikbaar voor de benodigde bedrijfsflexibihteit in het proces van automa
tisering. Daarnaast worden vrouwen steeds opnieuw benaderd als a-technisch, of 
als niet-geïnteresseerd in techniek. Wat techniek of technisch is, is niet zo eendui
dig als wel wordt aangenomen. Wat betreft de inhoud blijkt 'technisch' een zeke
re mate van willekeur te kennen, wat betreft geslachtsspecifieke toewijzing is dit 
zeker niet het geval. Poutsma & Trommel (1991) concluderen na een reeks van 
onderzoeken: 'Dat bepaalde juncties als technisch omschreven worden, blijkt een 
belangrijke oorzaak te zijn van het feit dat vrouwen weinig in deze juncties voor-
komen. Het gaat hierbij niet eens zo zeer om vaardigheden die men moet bezitten. 
Met name de beoordeling van het werk als "mannelijk'1 of "vrouwelijk" bepaalt 
de kansen voor vrouwen' (Poutsma & Trommel 1991: 59). Vervangbaarheid en 
techniek vormen belangrijke aspecten in de onderwaardering van vrouwen en het 
werk van vrouwen. 

Vraag is of deze kenmerken, die moeten differentiëren tussen mannen en 
vrouwen, gelegitimeerd worden door een bedrijfseconomische logica. Wanneer 
het gaat om tijdelijke functies in een overgangssituaties kan een bedrijf belang 
hebben bij personeel van wie verwacht kan worden na verloop van tijd te zullen 
vertrekken. In andere gevallen heeft een bedrijf meer belang bij betrouwbare 
werknemers die voltijds deelnemen en een levenslange loopbaan plannen. Zij bie
den in zekere zin meer bedrijfszekerheid. Het verschil tussen 'betrouwbare' en 
'niet-betrouwbare' werknemers blijkt echter maar ten dele overeen te komen met 
sekseverschillen. Steeds meer vrouwen blijven werken, ook als er kinderen ko
men, waardoor zij ook steeds meer ervaringsjaren opbouwen. Het zogenaamde 
kinderdal in de statistieken is aanzienlijk vlakker dan een decennium geleden (zie 
SCP, Sociale atlas van de vrouw, 1993). Bovendien zijn mannen niet per definitie 
betrouwbare werknemers, maar krijgt de mannelijke variant van onbetrouwbaar
heid - de overstap van carrièremakers naar een andere organisatie waarbij aan
zienlijke investeringen kunnen wegvloeien van - meer algemene waardering. 
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Het label techniek blijkt echter met een zekere willekeur te worden ingevuld 
en toegepast. Wat technisch is, kent vele, meest contextafhankelijke, invullingen. 
Technisch kan gedefinieerd zijn als technisch inzicht, als machinegevoel, etcete-
ra, maar steeds weer blijkt dat vrouwen vrijwel zijn uitgesloten van functies met 
dit label. Van Oost (1991) onderzoekt de besluitvorming in de beginfase van de 
automatisering van de PTT in de jaren vijftig. Ondanks het gegeven dat veel pio
nierswerk rond informatica door vrouwen is verricht, en de vrouwen ten tijde van 
de introductie van automatiseringsprocessen hogere functies binnen het bedrijf 
bezetten, zijn de meeste nieuwe beroepen (systeemanalist, programmeur) binnen 
de informatica als mannelijk gedefinieerd. Vrouwen worden ingeschakeld als co
deerster, terwijl dit feitelijk veelal onder hun niveau is. Het idee dat mannen 
meer dan vrouwen 'machine-minded' zouden zijn, heeft als argument een belang
rijke rol gespeeld. 

De vraag naar het geconstrueerde karakter van kwalificaties leidt ook binnen het 
arbeidsonderzoek tot de introductie van nieuwe benaderingen van 'vrouwelijk
heid' en vrouwelijke subjectiviteit. Kern van deze nieuwe benadering in vrou-
wen/genderstudies is dat subjectiviteit geen natuurlijk of voor-sociaal gegeven is, 
maar tot stand wordt gebracht in vertogen en maatschappelijke praktijken. Het 
onderzoek is dan gericht op de vraag langs welke lijnen en met welke inhoud 
vrouwelijkheid en mannelijkheid tot stand worden gebracht. In de arbeidsstudies 
is deze probleemstelling vertaald in de vraag op welke wijze vrouwelijkheid in 
arbeid en in beroep vorm krijgt. Sekse is niet langer een verschijnsel dat zich 
buiten de arbeid bevindt en in de arbeid een nadere invulling kent, neen, sekse is 
zelf produkt van de arbeidsverhoudingen en -processen. Deze vraag is tot nu toe 
vooral in historische studies nader uitgewerkt; vrouwelijkheid is geen gegeven, 
maar uitkomst en inzet van maatschappelijke strijd.22 De Haan (1992) wil in
zicht krijgen in de samenhang tussen beroep, positie en sekse aan de hand van 
een onderzoek naar vrouwelijk kantoorpersoneel (1860-1940). Hoe komt de histo
rische categorie van 'vrouwelijke kantoorpersoneel' tot stand, en hoe is deze cate
gorie in de verschillende vertogen geconstrueerd? De Haan analyseert de verto
gen die zijn gesitueerd in de vrouwenarbeidsbeweging, de vakverenigingen en de 
opleidingsinstituten en beschrijft de beelden over vrouwelijk kantoorpersoneel die 
daarin circuleren. In de vakverenigingen zijn deze beelden voor een belangrijk 
deel bepaald door de strijd om de toelating van vrouwen, in het opleidingsinsti
tuut zijn de beelden vooral geënt op de cultivering van vrouwelijkheid. De vrouw 
is gezien als een goedkope en dus oneerlijke concurrent van de man (vakvereni
gingen), als ziek wezen (werkgevers), en ook als een moderne, aantrekkelijke en 
zelfstandige vrouw, van nature geschikt voor de secretaressefunctie (Schroevers). 
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Deze diversiteit in betekenissen en waarderingen wordt ook weerspiegeld in de 
ervaringen van vrouwen zelf. Enerzijds benadrukken zij de gevolgen van de veel
al slechte positie op kantoor (bijvoorbeeld de intimidatie van de baas), en ander
zijds vertellen zij over het plezier in het werk, de voldoening over de prestaties 
en het eigen salaris.23 Ook uit deze vertooganalyse blijkt dat 'vrouwelijkheid' en 
vrouwelijke beroepsarbeid wordt gezien als een cultivering van 'natuurlijke' ei
genschappen van vrouwen. De kern van het beroepsprofiel van de secretaresse 
wordt bezet door de natuurlijke vrouwelijkheid, en in minder mate door de vak
bekwame vaardigheden en kwalificaties. Dit heeft gevolgen voor de werving van 
nieuwe leerlingen voor de opleidingen en van nieuw kantoorpersoneel: de opvoe
ding van de meisjes werd een cruciale rol toebedacht, met als gevolg dat het 
beroep vooral aantrekkingskracht uitoefende op de meisjes uit de gegoede burge
rij. De 'persoonlijke eigenschappen' blijken in dit geval verbinding te zijn tussen 
de constructie van een sekseverschil (bij mannen werd niet gedacht aan persoon
lijke eigenschappen, maar aan geleerde vaardigheden) en het aanbrengen van een 
hiërarchie tussen de seksen. 

De studie van Van Drenth (1991) is gewijd aan de zorg waarmee fabrieks
meisjes door de werkgever Philips werden omringd.24 Zorg wordt daarbij gea
nalyseerd als een machtsuitoefening waarin 'jeugdige vrouwelijkheid' een speci
fieke invulling krijgt. Het zorgdragen voor geestelijke en hehamelijke vormen 
van ontspanning, en voor het leren van vrouwelijke vaardigheden aan de toekom
stige huisvrouwen, waren voor de werkgever Philips vanzelfsprekend onderdeel 
van de bedrijfsverantwoordehjkheid. Economische rationaliteit werd gepaard aan 
humaan engagement. Van Drenth laat ook zien hoe in de jaren vijftig de factor 
'persoonlijkheid' (betrouwbaarheid, souplesse) een steeds belangrijker rol gaat 
spelen in de selectie van meisjes en in de zorgende macht die het bedrijf uitoe
fent. Hieruit blijkt een grote mate van verwevenheid van veranderingen in pro-
duktieprocessen en inhoud van zorgprocessen. (Zie verder hoofdstuk 2 voor een 
uitgebreide beschouwing.) 

Beide studies hebben met elkaar gemeen dat zij een ander licht willen werpen 
op het klassieke beeld van vrouwenarbeid als vorm van achterstelling, en trachten 
meer inzicht te ontwikkelen in de constructie van de categorie vrouwen/vrouwe
lijkheid. Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien hanteren zij daartoe ook 
een ander machtsconcept dat teruggaat tot de disciplinaire macht van Foucaults 
vertooganalyse, waarin macht primair is gerelateerd aan kennis, onder meer de 
discursieve kennis inzake subjectiviteit (in dit geval vrouwelijkheid). Vrouwelijk
heid kan begrepen worden als resultaat en medium van machtsprocessen, ook bin
nen de arbeid en haar organisaties. Want, wat wordt eigenlijk georganiseerd in 
een arbeidsorganisatie? Naast de arbeid en het produktieproces zijn er ook pro-
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cessen die het systeem zelf, met alle bijbehorende zaken, instandhouden en zorg
dragen voor het voortbestaan van de organisatie en haar verhoudingen. De vraag, 
wat produceert een arbeidsorganisatie? kan dus ook beantwoord worden met: 
gender, mannehjkheid en vrouwelijkheid. Sekseverschillen krijgen binnen de 
organisatie een specifieke invulling en betekenis, die deels rusten op noties die 
buiten de organisaties ontstaan, maar deels ook actief worden geproduceerd bin
nen de organisatie, zoals onder andere blijkt uit de studie van De Haan. 

Tot op heden is in Nederland echter weinig onderzoek verricht naar de wijze 
waarop de toeëigening en toeschrijving van gendered beroepsprofielen en taakver
deling plaatsvindt. Hoe verloopt het identificatieproces, waarin mensen de hun 
toegewezen functies, en de daarbij behorende karakteristieken van beroep en gen-
der, krijgen toegewezen en op zich nemen? Welke mechanismen zijn van invloed 
op de organisatie van de instemming met een bestaande verdeling? A l deze vra
gen omtrent de organisatie van sekse(identiteiten), behoren evenals de vragen 
omtrent de organisatie van de arbeid, tot de vierde categorie (de constructies van 
arbeid en van sekse). Deze vierde categorie onderzoeken beweegt zich op het ni
veau van de minst zichtbare en het minst grijpbare processen. Op dit niveau cir
culeren de meeste vanzelfsprekendheden die van invloed zijn op de gehjktijdige 
vormgeving van arbeidsplaatsen en sekseverschillen. 'Mannen/vrouwen zijn nu 
eenmaal... \ Inzet is de normaliserende en disciplinerende werking van arbeid te 
onderzoeken. Bepaalde activiteiten worden niet als functie of taak gehonoreerd, 
maar worden gezien als een 'normaal' onderdeel van de dagelijkse praktijk, deel 
uitmakend van de vanzelfsprekende gang van zaken in een organisatie. Met be
trekking tot vrouwen wordt verondersteld dat deze activiteiten een onderdeel zijn 
van hun 'natuurhjke' bijdrage aan de organisatie. 

De onderzoeken in deze lijn brengen een nieuw licht in het vraagstuk naar de 
verwevenheid van arbeid en sekse. Dit is echter niet geheel zonder risico's; de 
aandacht voor de arbeid (ten opzichte van sekse), de economische achtergronden 
(ten opzichte van culturele achtergronden) en de constructie van beroepsprofielen 
(ten opzichte van constructie van vrouwelijkheid) dreigt af en toe naar de achter
grond te verdwijnen. Het risico is niet geheel denkbeeldig dat, terwijl de sekse
verhoudingen op de voorgrond komen, de arbeidsverhoudingen en de daarin op
geslagen vormen van ongelijkheid, naar de achtergrond verdwijnen. 

Slot 

De vier verklaringscategorieën zijn in hoofdzaak een ordeningsschema, en vor
men een aanvulling op elkaar. Het is niet bedoeld als een 'evolutionair' schema 
van kennisontwikkeling, daarvoor lopen de verschillende ontwikkelingen teveel 

65 



synchroon. Met de uitwerking van de verklaringen in de laatste categorie zijn de 
andere categorieën niet overbodig geworden. In tegendeel, elke onderzoekslijn 
belicht het vraagstuk van arbeid en sekse op een specifieke manier. Alle vier 
gezamenlijk maken het beeld completer en inzichtelijk. Onderzoeken in de eerste 
twee categorieën zijn bruikbaar in de beschrijving van het verschil tussen de 
seksen en in het aantonen van de achterstelling van vrouwen in arbeidssituaties. 
In deze onderzoeken kan de ongelijkheid tussen de seksen voor een deel worden 
verklaard met behulp van gedragstheorieën en arbeidsmarkttheorieën. De onver
klaarbare restcategorie krijgt omschrijvingen zoals directe discriminatie en status-
verschillen. Deze concepten functioneren als black box. Onderzoeken binnen de 
derde en met name de vierde categorie proberen toegang te krijgen tot deze black 
box en trachten een antwoord te vinden op de vraag welke mechanismen een rol 
spelen in de processen van betekenisgeving rond vrouwelijkheid en mannelijk
heid, die leiden tot vormen van machtsongelijkheid. 'Betekenisgeving' dient hier
bij niet alleen als gedachtenconstructie te worden opgevat, maar ook als feitelijke 
praktijk met een materiële uitwerking. De vraag is dan in welke hoedanigheden 
sekse een rol speelt in de vormgeving van de arbeid. 

In het vrouwenarbeidonderzoek wordt het meest gebruik gemaakt van de alge
mene arbeidstheorieën (arbeidsmarkt- en arbeidsprocestheorieën) en noties uit de 
klassieke roltheorie. De gebruikte arbeidsmarkttheorieën zijn divers: de marxis
tisch georiënteerde arbeidsreservelegertheorie, de human-capitaltheorie, de token-
theorie, discriminatietheorieën, de theorie van de dubbele arbeidsmarkt. De ar
beidsmarkttheorieën fungeren meestal als interpretatieschema's, die in een con
frontatie met empirische gegevens over vrouwen aan een kritische toetsing wor
den onderworpen. Meerdere studies zijn verricht vanuit een gedragstheoretische 
optiek: aspecten betreffende de structuur en de cultuur van organisaties worden 
teruggebracht tot omgevingsfactoren voor handelende individuen. Met betrekking 
tot de beschrijving van ontwikkelingen aangaande het arbeidsproces worden theo
retische noties gebruikt als sociale sluiting, segmentering en structurering van 
functies in organisaties, kwalificaties en vaardigheden in samenhang met con
structies van vrouwelijkheid en mannelijkheid. Hoewel recentelijk veranderingen 
zijn ingezet, is er over het geheel genomen veel aandacht voor formele theorie
vorming en het ontwerpen van modellen, maar bestaat minder inzicht in het ver
loop van arbeidsprocessen en hun verwevenheid met sekseverhoudingen. Ont
werpprocessen rond organisaties en functies, constructies van identiteit/subjectivi
teit en beroepsprofiel, zijn onderwerpen die pas zeer recent aandacht krijgen. 

De bestaande kennis kan tot op zekere hoogte worden gekenschetst als een 
oppeCTlaktebeschrijving, die het zichtbare toont, maar in minder mate toegang 
verleent tot de onderliggende structurering. Er is veel bekend van de vormen 
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waarin ongelijkheid zich voordoet, de waarneembare realiteit van ongelijke ver
deling, beloning en ontwikkeling. De arbeid zelf (de definitie, organisatie en 
identificatie) blijft in belangrijke mate een gesloten hoofdstuk voor wat betreft de 
(re)produktie van gender en sekseverhoudingen. Welke interpretatiekaders kunnen 
nieuwe vragen genereren die zowel betrekking hebben op de materiële als ook de 
immateriële aspecten van machtsverhoudingen; arbeidsverhoudingen en seksever
houdingen? Welke nieuwe probleemvelden kunnen mogelijk nieuwe onderzoeks
trajecten vormen? 

1.3 Identificatie van nieuwe onderzoekstrajecten 

Wanneer de vier categorieën verklaringen worden beschouwd tegen de achter
grond van de theorieontwikkeling van vrouwen/genderstudies kunnen suggesties 
voor toekomstig onderzoek worden geformuleerd. Enkele kernconcepten in de 
recente theorievorming zijn: gender, macht, subjectiviteit en betekenisgeving. 
Kort aangeduid verloopt de conceptuele relatie als volgt: Subjectiviteit is geen 
natuurlijke categorie, maar medium en resultaat van machtsprocessen, waarin 
sekse bepaalde sociaal-culturele betekenissen krijgt, die bijdragen aan de bestendi
ging van de genderstructurering waar zij zelf ook weer een uiting van zijn. 

Tegen deze achtergrond blijkt dat het arbeidsonderzoek tot op heden relatief 
veel is onderzocht als een economisch systeem, maar in veel mindere mate is on
derzocht als een betekenissysteem. Kijken we door het raamwerk van vrouwen/-
genderstudies naar het arbeidsonderzoek dan is er een opmerkelijk hiaat: het 
subjectbegrip, dat zo centraal staat in de ontwikkeling van vrouwenstudies, komt 
nauwelijks als probleem naar voren in de sekse- en arbeidsstudies. Vraag is, op 
welke wijze wordt over het subject gedacht? Is het subject al vooraf gegeven, of 
komt het binnen de arbeid tot stand? Hoe komt subjectiviteit tot stand? Het me
rendeel van de studies wordt verricht vanuit een onproblematische categorie 
Vrouwen', en de veronderstelling dat een sekseverschil een gegeven is dat (impli
ciet) is terug te voeren op een biologisch verschil. De vraag hoe deze categorie 
tot stand komt kan niet gesteld worden, evenals de vraag op welk moment vrou
wen zichzelf plaatsen in de categorie vrouwen. Op welk moment is een categora
le benadering van een heterogeen gezelschap van mannen en vrouwen legitiem? 
Het antwoord kan zijn: de categorale benadering is legitiem omdat de statistieken 
een aanzienlijk verschil tonen tussen de seksen. Zolang het statistisch seksever
schil zo groot is kan de vraag naar de totstandkoming van sekse gevoeglijk aan 
de kant worden geschoven, zo zou het antwoord kunnen zijn. Maar daarmee 
wordt sekse als een beschrijvende categorie verward met een verklaringscate-
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gorie. Wat sekse is, en welke betekenis sekse heeft in relatie tot arbeid, is daar
mee nog niet beantwoord. De verwevenheid van sekse en arbeid, waarvan de sta
tistische ongelijkheid het produkt is, is een probleem dat niet alleen een metatheo-
retisch belang heeft, maar ook in relatie tot identiteit een empirisch vraagstuk 
blootlegt. Daarbij zou het onderzoek echter expliciet aandacht moeten besteden 
aan de pluriformiteit in identiteitsvormende momenten. Identiteit is niet alleen een 
onderzoeksobject in relatie tot sekse en vrouwelijkheid, maar ook in relatie tot 
werk en arbeidsverhoudingen. Voor zover studies verricht zijn naar identiteit/-
identificatie is dit vooral geproblematiseerd als een vrouwelijke identiteit, en in 
mindere mate als een werknemersidentiteit. Onderzoek naar het probleemveld 
identiteit zou idealiter theoretische ruimte moeten creëren voor de interferentie 
tussen de verschillende maatschappelijke structuurprincipes (sekse, etniciteit) en 
machtsverhoudingen (werknemer/werkgever, professional/leek, etcetera). 

Een tweede veld van nieuw onderzoek is af te leiden uit de derde categorie 
verklaringen: de invloed van cultuur als betekenisgeving en regulering. Wanneer 
sekse geen gegeven is, en de vraag gesteld kan worden hoe sekse tot stand komt, 
leidt dit tot de vraag op welke wijze en met welke inhoud betekenis wordt ge
hecht aan sekse. De kennis over het functioneren van de organisatie heeft vooral 
betrekking op de structurele factoren, de getalsverhoudingen, de structuur van 
kern- en restfuncties, en dergelijk. Er is al enig onderzoek verricht naar de vraag 
welk inhouden worden toegekend aan vrouwelijkheid en mannehjkheid, maar hoe 
deze inhouden tot stand komen en hun permanente karakter verwerven, is in veel 
mindere mate onderzocht. Het permanente karakter kan wellicht samenhangen 
met de regulering van de arbeidsverhoudingen die een zekere stabiliserend effect 
heeft. Een bepaalde betekenis is immers vooral effectief als het is verbonden met 
het reguleringsstelsel. Arbeidsorganisaties reguleren niet alleen het produktie-
proces, maar ook de menselijke verhoudingen die niet zijn te herleiden tot uitslui
tend produktieverhoudingen. Hoe verlopen processen van sociale sluiting en welk 
rol speelt de organisatiecultuur en de daarin opgeslagen opvattingen inzake vrou-
weUjkheid/mannelijkheid, maar ook inzake arbeid/niet-arbeid, gekwalificeerd/-
niet-gekwalificeerd, professioneel/niet-professioneel, efficiënt/met-efficiënt, etce
tera? Het hier omschreven onderzoekstraject is gericht op cultuur als het institu
tionele proces van betekenisgeving en waardering. 

Een derde onderzoekstraject is af te leiden uit een herformulering van de 
eerste categorie verklaringen die sekseongelijkheid in de arbeid primair belichten 
vanuit externe factoren, zoals de keuzeprocessen van vrouwen, het dubbele le
vensperspectief en de anticipatie van werkgevers op vrouwen als 'onbetrouwbare' 
werknemers. De arbeidsverdeling en de constructie van een zorgsfeer ten opzich
te van een arbeidsfeer wordt in dit type onderzoek in feite bevestigd. De meer 
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fundamentele vragen naar de organisatie van alle arbeid in betaald en onbetaald, 
en in formeel en informeel, en de onderlinge interdependentie, verdwijnen daar
mee uit het zicht. Onderzoek naar het arbeidsvertoog, waarin specifieke normen 
ten aanzien van arbeid als algemeen zijn voorgesteld, kan mogelijk nieuwe in
zichten opleveren over de grondslagen van het 'normale' arbeidspatroon en de 
vooronderstellingen en voorwaarden die daarmee samenhangen. Hoe ziet de 
normwerknemer eruit, welke 'waarheden' circuleren met betrekking tot de werk
nemer, en wat betekent dit voor mannen en voor vrouwen? Welke activiteiten 
worden van waarde geacht en tot de arbeid gerekend? Hoe ziet de maatschappe
lijke organisatie van het werk er uit? 

Het geheel van de onderzoeken overziend kunnen we concluderen dat het arbeids-
onderzoek (overigens in algemene zin en niet alleen in relatie tot seksevraagstuk
ken) tot nu toe nauwelijks aansluiting heeft bij nieuwe inzichten uit de sociale 
filosofie en algemene sociale wetenschappen. Postmodernistische visies, met hun 
sceptische houding ten opzichte van de centraliteit van het handelend subject en 
de rol van de rationaliteit, klinken nauwelijks door in het recente arbeidsonder-
zoek. De aansluiting is wellicht ook niet meteen voor de hand liggend, omdat 
arbeid primair wordt geassocieerd met de handelende en calculerende mens, en 
arbeid veelal wordt geconceptualiseerd als het instrument bij uitstek om de wereld 
te ordenen naar de menselijke maat. Wanneer het subject niet meer centraal staat, 
wat blijft dan over van het vertoog inzake de arbeid? Wanneer we echter inzicht 
willen ontwikkelen in machtsverhoudingen (sekse/gender en arbeid) en hun dyna
miek dan is het noodzakelijk om breder kennis te nemen van deze nieuwe inzich
ten en trachten deze uit te werken en toe te passen binnen het terrein van arbeids
vraagstukken. Wellicht zijn sekse/gendervraagstukken een goede ingang om deze 
algemene inzichten uit de recente ontwikkelde sociale filosofie beschikbaar te 
maken voor arbeidsvraagstukken. 

De veronderstelling is dat de drie geformuleerde onderzoekstrajecten (subjec
tiviteit, cultuur en arbeidsvertogen) bijdragen aan nieuwe inzichten in sekse- en 
arbeidsverhoudingen. Deze drie trajecten zijn onmiskenbaar verweven met 
machtsprocessen. Het subject is geen voor-maatschappelijk gegeven, maar komt 
tot stand in de onderwerping aan de maatschappehjke ordening (zie ook 2.3: Fou-
cault). Taal creëert een waar te nemen werkelijkheid en een netwerk van posities. 
De mens wordt mens door invoeging in deze posities. Welke posities krijgen 
vrouwen toegewezen en eigenen zij zichzelf toe? De cultuur sluit bepaalde bete
kenissen uit, en activeert weer anderen. Betekenis komt onder invloed van macht
sprocessen tot stand. De arbeidsvertogen articuleren arbeid op een bepaalde 
wijze, en sluiten andere vormen uit. Bijvoorbeeld, welke betekenissen van vrou-
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welijkheid, of van techniek worden uitgesloten dan wel geactiveerd? In de verto
gen, en de daarmee verbonden arrangementen van arbeid en zorg, zijn bepaalde 
normen inzake arbeid als algemeen geldend voorgesteld, waardoor bepaalde con
structies van arbeid verschijnen als de enige of de juiste. Bijvoorbeeld, de juridi
sche en economische grondslag van de norm-werknemer diskwalificeert (impliciet 
en expliciet) andere vormen van arbeid. 

In het volgend hoofdstuk zal getracht worden enkele machtstheorieën, zoals 
uitgewerkt binnen vrouwen/genderstudies en waarvan enkele bouwsteen zijn voor 
postmoderne visies, te operationaliseren voor arbeidsvraagstukken. De vragen die 
daarbij aan de oppervlakte komen kunnen wellicht dienen om deze drie hypotheti
sche probleemvelden c.q. onderzoekstrajecten verder in te kaderen en in te kleu
ren. 
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2 Feministen en de heren van de macht 
Machtstheorieën in vrouwen/genderstudies en arbeidsstudies 

De orde die onze geest bedenkt is als een net, 
of een ladder, die men construeert om ergens te 
komen. Maar daarna moet men de ladder wegwerpen 
omdat men ontdekt dat ze, hoewel ze goede diensten 
had bewezen, van zin verstoken was. 
Umberto Eco, De naam van de roos. 

Deze studie heeft tot doel de relaties tussen sekse en arbeid op conceptueel ni
veau nader te analyseren. Zoals reeds in de inleiding is betoogd en in het vorige 
hoofdstuk is gebleken, is het onderzoeksterrein inzake sekse en arbeid nogal 
eenzijdig tot ontwikkeling gekomen, mede als gevolg van een beperkte toepassing 
van sociale theorieën - in het bijzonder machtstheorieën - in de analyse van ar
beidsverhoudingen. De vooronderstelling is dat een bredere toepassing van 
machtstheorieën zal leiden tot een meer gedifferentieerde kennis inzake sekse en 
arbeid. In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gezocht op de vraag: Welke 
machtstheorieën zijn in gebruik binnen vrouwen/genderstudies, in hoeverre zijn 
deze theorieën eveneens toegepast binnen arbeidsstudies en welke vraagstellingen 
komen tot ontwikkeling wanneer deze theoretische kaders worden geïntroduceerd 
in het terrein van arbeidsvraagstukken en sekse? (deelvraag 2) Zoals reeds in de 
inleiding is gesteld, handelt dit hoofdstuk uitsluitend over die machtstheorieën die 
reeds eerder in het vakgebied vrouwenstudies in Nederland zijn uitgewerkt; het 
trendrapport over machtstheorieën (Gremmen & Westerbeek van Eerten 1988) 
dient hierbij als eerste referentiepunt. 

Machtsverhoudingen zijn inherent aan maatschappelijk leven en sociale orde
ning. Ongelijke machtsposities zijn zowel het effect van maatschappelijk leven, 
als middelen waarlangs maatschappelijke structuur tot stand komt, als ook voor
waarde voor de permanente ontwikkeling van deze structuur. Vrijwel alle om
vangrijke theorieën over maatschappelijk leven zijn tevens theorieën over macht 
(posities, verhoudingen, processen en mechanismen). Dit wil echter niet zeggen 
dat sociale theorieën ook expliciet machtstheorieën zijn; in het hierna volgende 
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zullen zij echter primair worden benaderd in hun beschrijving en analyse van 
macht. 

2.1 Achtergrond en vraagstellingen 

De centrale vraag waar vele machtstheorieën om draaien, namelijk de vraag èf er 
sprake is van nrachtsuitoefening, wordt zelden binnen vrouwenstudies gesteld. 
Vanuit een feministisch perspectief zijn 'vrouw', 'mannen', 'sekse' en 'macht' 
met elkaar verweven; het analyseren van sekse in termen van macht (hoe impli
ciet soms ook) is haar raison d'être. Het merendeel van deze machtsanalyses 
heeft betrekking op situaties waarin het maken van onderscheid op grond van ge
slacht wettelijk is verboden. Wanneer een formele gelijkheid tussen de seksen 
gegeven is, kunnen we de vraag stellen: op welke wijze komt - ondanks de condi
ties van een formele gelijkheid - ongelijkheid tussen de seksen tot stand?25 Deze 
vraagstelling heeft tot gevolg dat de machtsanalyses veelal betrekking hebben op 
de werking van macht onder de condities van formele gelijkheid en op de ver
strengeling van informele machtsprocessen en formele machtsposities. 

Het denken over macht in feministische kring was aanvankelijk sterk beïn
vloed door het marxisme, veelal in de bewerking van socialistisch-feministen 
(voor Nederland: onder andere Outshoorn 1975 en 1980). Met behulp van dit 
raamwerk was het mogelijk om het vrouwenvraagstuk te voorzien van een theo
retisch fundament in termen van machtsverhoudingen: kapitalisme en patriarchaat 
bepalen in hun verwevenheid de positie van de vrouw. De machtsverhouding tus
sen de seksen werd primair geconceptualiseerd als overheersing en dominantie 
van vrouwen door mannen. In de sociahstisch-feministische analyse van vrouwen
onderdrukking vormden aanvankelijk arbeid (produktie en reproduktie) en econo
mische verhoudingen de centrale categorieën: vrouwen vormden een historische 
en politieke categorie. De drie kernconcepten die deze machtsanalyse inhoud 
geven, zijn: huishoudelijke arbeid, reproduktie en patriarchaat. De wetenschappe
lijke en politieke nadelen van dit raamwerk die begin jaren tachtig steeds beter 
zichtbaar worden - in het bijzonder het inherente economisme, de onzichtbaarheid 
van mannen en het categorale denken - zijn aanleiding tot een scheiding (Outs
hoorn 1981) tussen feminisme en marxisme (zie voor besprekingen Outshoorn 
1981, Gremmen & Westerbeek 1988, Outshoorn 1989, Davis e.a. (red.) 
1991).26 

Nieuwe theoretische vraagstukken komen aan het begin van de jaren tachtig 
tot ontwikkeling en worden al snel bijeen gebracht onder de noemer constructivis
me11 of constructionisme. Dit nieuwe theoretische veld is gebaseerd op een com-
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binatie van de vertooganalyse van Foucault en de psychoanalyse van Lacan. Het 
is aanvankehjk vooral ontwikkeld in kritiek op het marxistisch dogma, in bij
zonder het categorale denken over sekse dat in marxistische analyses ligt opgesla
gen. 

Taal en tekst komen centraal te staan - waarbij ook beeld is opgevat als tekst. 
Taal is geen simpele weergave of weerspiegeling van de werkelijkheid, maar cre
ëert een waar te nemen werkelijkheid. De eerste studies betreffen representaties 
van vrouwen in media en instituties. Deze representaties zijn geen weerspiegelin
gen van een werkelijkheid die zich daar buiten afspeelt, zo luidt de stelling, maar 
brengen actief een werkelijkheid tot stand. De conclusie is dat 'vrouwelijkheid' 
vele vormen kent die niet in een onderliggende essentie zijn verbonden. Het idee 
dat er een essentie van vrouwelijkheid is, wordt zelf opgevat als één van de 
machtseffecten van taal. Met behulp van het concept constructies is het mogelijk 
om voorgoed af te rekenen met ideeën inzake het wezen van vrouwen, de ware 
vrouwelijkheid en een veronderstelde natuurlijke eenheid onder vrouwen. De een
duidige slachtofferpositie van vrouwen als categorie ten opzichte van de categorie 
mannen wordt daarmee ook problematisch. Dit levert in politiek opzicht een 
nieuw vraagstuk op: wat hebben vrouwen met elkaar gemeenschappelijk? Hetzelf
de geldt natuurlijk ook voor mannen en mannelijkheid; het wezen van mannen is 
ook niet langer een gegeven - hetgeen in politiek opzicht eveneens een netelige 
kwestie is. Wanneer mannen niet meer allen als eenheid worden geschaard onder 
de paraplu van rationeel, actief, assertief en doelgericht, belichamen zij ook niet 
meer automatisch de tegenpool in de machtsverhoudingen, de 'onderdrukker'. 
Het verlies van een eenduidig dichotoom schema van machtsverhoudingen nood
zaakt tot nieuwe politieke analyses (zie ook Vintges 1986).28 

De structurahstische variant van de psychoanalyse (in de bewerking van 
Lacan en van diegenen die in positieve dan wel negatieve zin aan zijn werk refe
reren) heeft duidelijke sporen achter gelaten in de metatheoretische ontwikkelin
gen van vrouwenstudies. Het heeft mede geleid tot een beter inzicht in de wer
king van het dichotome schema, en de wijze waarop de beide polen van een bi
naire oppositie eikaars bestaan vooronderstellen en definiëren. Een dichotomie 
impliceert een hiërarchische verhouding tussen de polen, waarbij A hiërarchisch 
ten opzichte van A M staat bij de gratie van verdringing van alles wat niet A is 
naar A H . De verdringing van het feminiene uit de symbolische orde is constitutief 
voor de heerschappij van het masculiene. De écriture féminine - het schrijven om 
het vrouwelijk lichaam; Stevens (1989) - tracht de A w opnieuw aan de oppervlak
te en tot articulatie te brengen. 

Binnen vrouwen/genderstudies leiden deze inzichten tot vragen naar processen 
van betekenisgeving, naar het ontstaan en de machtswerking van begrippen en 
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naar de wijze waarop ordening wordt gedacht en gecreëerd. Inzicht in processen 
van betekenisgeving is te meer van belang daar binaire opposities de waarneming 
structureren en daarmee ook de werkelijkheid organiseren. De inzet van een fe
ministische verandering is in plaats van de dichotomie, de differentie tot spreken 
te brengen om zodoende de vele verschillen te laten voortbestaan zonder een or
dening in een hiërarchisch schema (zie onder andere Van der Haegen 1989, 
Stevens 1989). 

Twee elementen in deze theoretische ontwikkeling zijn van bijzonder belang, 
en kunnen wellicht bruikbaar blijken te zijn voor het terrein van arbeidsvraag
stukken. Het eerste is het inzicht in de problematische status van het subject (als 
object van onderzoek; zie vorig hoofdstuk en 4.1) en ten tweede de noodzaak tot 
deconstructie van binaire opposities (als methode). Voor de analyses van machts
verhoudingen tussen de seksen betekent dit dat de dichotomie van slachtoffer/da
der onder druk komt te staan. 

Eerste machtsvraag 

Dit inzicht voert tot een eerste machtsvraag voor de hierna volgende beschrijving 
van machtstheorieën. Hoe de positie van vrouwen te analyseren als een vorm van 
machtsongelijkheid zonder de vrouwen te reduceren tot cultural dopes, de onwe
tende slachtoffers van mannelijke overheersing, of te vervallen in een blaming the 
victim en 'eigen schuld'-gedachte? Deze vraag is een feministische bewerking van 
het klassieke probleem van de verhoudingen tussen actor en structuur. Het actor-
structuur vraagstuk heeft betrekking op de wijze waarop verschillende sociale 
theorieën maehts- en veranderingsprocessen conceptualiseren. In ideaaltypen uit
gedrukt: een deterministisch standpunt stelt dat in laatste instantie de maatschap
pelijke omgeving bepalend is voor het handelen van het individu (vrouwen zijn 
slachtoffer van het systeem), een voluntaristisch standpunt gaat er van uit dat in 
laatste instantie de mens, het subject, bepalend is (vrouwen hebben zelf schuld; 
ze willen niet anders). Vanuit een feministisch interpretatiekader krijgt dit vraag
stuk een specifieke invulling met betrekking tot de wijze waarop vrouwen in 
beeld worden gebracht en de status die zij als subject innemen (of krijgen toege
wezen) binnen het raamwerk van een bepaalde machtsbenadering. Deze vraag is 
niet alleen relevant voor sekse/gendervraagstukken in het algemeen; ook voor een 
goed begrip van de processen die zich binnen de arbeidsverhoudingen voltrekken 
is deze vraag uitermate relevant: hoe kunnen we de positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt begrijpen, zonder te vervallen in de stelling dat deze positie resul
taat is van 'eigen keuzes' van vrouwen, noch te vervallen in de stelling dat vrou
wen slachtoffer zijn van 'het systeem' (kapitaal, patriarchaat, etcetera). Alle so-
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ciale theorieën c.q. machtstheorieën zoeken in principe een oplossing voor dit 
klassieke probleem; de een met meer succes dan de ander. Voor de beantwoor
ding van de vraagstelling van deze studie is het van belang de verschillende 
oplossingen nader te bestuderen en te vergelijken. 

Tweede machtsvraag 

De tweede machtsvraag in de bespreking van de machtstheorieën heeft betrekking 
op de conceptuele relaties tussen gender en macht. 

Mede onder invloed van de voortgaande institutionahsering van vrouwenstu
dies ontstaat in de jaren tachtig meer belangstelling voor met-marxistische theo
rieën die behoorden tot de klassiekers van de sociale wetenschappen. Vrijwel ge
lijktijdig zijn onderzoeken gepubliceerd die gebruik maken van denkbeelden van 
Elias, Lukes en even later Foucault, Giddens en Bourdieu. In het midden van de 
jaren tachtig is discussie gevoerd over de vraag of sekseverhoudingen onderzoek
baar zijn met behulp van bestaande machtstheorieën: zijn de machtsverhoudingen 
tussen de seksen een vorm van macht als alle anderen en dus onderzoekbaar met 
behulp van gangbare machtsconcepten, of zijn ze zo bijzonder dat ze alleen gea
nalyseerd kunnen worden met behulp van een nieuw machtsconcept (zie onder 
andere Leijenaar e.a. 1987). Met andere woorden, hoe specifiek zijn de machts
verhoudingen tussen de seksen? Kunnen deze verhoudingen wel adequaat worden 
geanalyseerd met behulp van het 'gewone' instrumentarium, of gaat daarmee het 
wezenlijke inzicht verloren omdat sekse niet reduceerbaar is tot iets anders? De 
algemene teneur in de discussie is dat de bestaande theorieën een goed vertrek
punt vormen voor de feministische onderzoekspraktijk. Wanneer sekseverhoudin
gen primair als machtsverhoudingen geanalyseerd worden, dan, zo blijkt in de 
praktijk, kunnen de bestaande theorieën een goed interpretatiekader verschaffen, 
dat vervolgens zelf becommentarieerd wordt aan de hand van de onderzoeksgege
vens. Zo luidt ook de vooronderstelling die aan de voorliggende studie ten grond
slag ligt: machtsverhoudingen tussen de seksen zijn onderzoekbaar met behulp 
van bestaande machtstheorieën, hetgeen impliceert dat genderverhoudingen - voor 
wat betreft het machtsaspect - vergelijkbaar zijn met andere machtsverhoudingen. 
De vraag is echter of een analyse in termen van macht voldoende inzicht geeft in 
de aard van sekseverhoudingen; gender is niet synoniem met macht. Niet alle 
macht is gender, en gender is meer dan alleen macht29 (zie ook Davis 1988). 

Enerzijds kunnen we vaststellen dat gender een te smal begrip is om zicht te 
krijgen in de relaties en machtsprocessen tussen mannen en vrouwen. Datgene 
wat zich tussen mensen, mannen en vrouwen, afspeelt is niet alleen terug te voe
ren tot gender, maar heeft ook te maken met andere ordeningsprincipes zoals et-
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niciteit, klasse, leeftijd en met andere machtsverhoudingen zoals professionals/-
leken, ondenvijzer/leerling, werkgever/werknemer etcetera, hoewel deze allemaal 
tevens een genderdimensie kennen. Gender intervenieert in andere machtsverhou
dingen en stractnreringsprincipes, maar is niet per definitie het meest doorslag
gevende en betekenisvolle principe in deze configuratie van verhoudingen. Gen-
der is dus te smal om de machtsrelaties in hun complexiteit te begrijpen; de 
machtsrelaties tussen mannen en vrouwen omvat meer dan gender. 

Anderzijds kan gesteld worden dat gender meer omvattend is dan alleen 
macht. Gender is meer dan alleen macht, en heeft ook betrekking op andere ver
schijnselen die niet zijn te reduceren tot macht, zoals seksualiteit, liefde, weder
kerigheid, ouderschap, etcetera (macht speelt wellicht wel een rol in de vorm en 
inhoud van deze verschijnselen). 

Beide aspecten samen leiden tot de volgende stelling: gender is breder dan 
macht, maar is tegelijkertijd een te smalle interpretatie van de machtsrelaties tus
sen mannen en vrouwen. Macht is zowel te specifiek als te ruim om inzicht te 
ontwikkelen in genderverhoudingen. 

Dit inzicht leidt aldus tot de tweede machtsvraag, die betrekking heeft op de 
conceptuele relaties tussen gender en macht. In hoeverre zijn de verhoudingen 
tussen mannen en vrouwen te conceptualiseren in termen van gender en in hoe
verre creëren de theoretische modellen conceptuele ruimte om de interferentie 
tussen gender en andere ordeningsprincipes en andere machtsverhoudingen te on
derzoeken op het niveau van de instellingen en instituties? Met andere woorden, 
dragen de theorieën bij aan het ontwikkelen van instrumenten om de differentie 
tussen en binnen de seksen te thematiseren? 

Deze twee centrale vraagstukken - actor/structuur en macht/gender en - vor
men de basis voor de reflectie op de machtstheorieën en worden expliciet betrok
ken in de beschrijving van de feministische bewerkingen van deze theorieën. 

Structuur van het hoofdstuk 

Zoals gezegd zullen alleen die theorieën worden besproken die reeds eerder zijn 
vertaald en bewerkt binnen vrouwen/genderstudies in Nederland. Om enige struc
tuur aan te brengen is gekozen voor een globale historische ordening met als uit
gangspunt de periode waarin bepaalde theorieën populariteit verwierven binnen 
de kringen van vrouwenstudies. De theoretische modellen van de volgende au
teurs zuilen achtereenvolgens aan de orde komen: Lukes, Elias, Giddens, Fou-
cault en Bourdieu. De eerste vier auteurs zijn reeds uitgebreid besproken en 
bewerkt in kringen van vrouwenstudies. Voor Bourdieu geldt dit in iets mindere 
mate; zijn inzichten zijn pas recentelijk binnen het kader van vrouwen/genderstu-

76 



dies bewerkt. De reden waarom zijn werk in deze studie veel aandacht krijgt is 
vooral ingegeven door zijn behandeling van het actor/structuur-vraagstuk. 

Van elke theoreticus zullen in het kort enkele grondbegrippen worden bespro
ken. Het handelt hier slechts om die begrippen die een directe relevantie hebben 
voor het beantwoorden van de vraagstelling. Daarna volgt een beschrijving van 
de wijze waarop deze kernconcepten binnen het kader van vrouwenstudies zijn 
toegepast, met speciale aandacht voor de twee machtsvragen inzake actor/struc-
tuur en macht/gender. De daarop volgende paragraaf geeft inzicht in de wijze 
waarop het theoretisch raamwerk binnen het kader van arbeidsstudies is toege
past. Wellicht zijn in arbeidsstudies inzichten ontwikkeld - in het bijzonder met 
betrekking tot machtsprocessen op institutioneel niveau - die bruikbaar zijn voor 
het verder ontwikkelen van vraagstellingen inzake sekse en arbeid. Tot slot volgt 
een verkenning van het gebruik en de mogelijkheden van het betreffende theore
tische raamwerk in relatie tot vraagstukken inzake sekse/gender en arbeid. Deze 
verkenning is voor een belangrijk deel geïnspireerd op het gebruik van het raam
werk binnen vrouwen/genderstudies en binnen arbeidsstudies. Elke paragraaf ein
digt met een kort resumé van de mogelijke bijdrage die het betreffende raamwerk 
(in het bijzonder de twee centrale machtsvragen) kan leveren aan de invulling van 
de in hoofdstuk 1 gesignaleerde nieuwe probleemvelden c.q. onderzoekstrajecten. 
Deze drie probleemvelden zijn: de betekenis en functies van subjectiviteit/iden
titeit in relatie tot arbeid en sekse; de cultuur van de arbeidsorganisatie als institu
tioneel proces van betekenisgeving; de arbeidsvertogen en de daaraan ten grond
slag liggende maatschappelijke arrangementen van arbeid en zorg. 

2.2 Macht als ogenschijnlijke consensus 

Het werk van de sociaal-filosoof Lukes is enige tijd populair geweest in femi
nistische onderzoekerskringen binnen de sociale wetenschappen (onder meer 
Römkens 1980, Meyer 1983, Komter 1985). Lukes' driedimensionaal model van 
macht (Lukes 1974) heeft een grote invloed gehad op het denken over macht in 
de politicologie, maar ook ver daarbuiten in bijvoorbeeld de sociologie en vrou
wenstudies. 

Kernconcepten: Drie dimensies van macht 

Lukes' conceptualisering van macht is vooral ontwikkeld in kritiek op de politi
cologische machtstheorieën die met name waren gericht op manifeste machtsuit
oefening en conflicten. Het driedimensionaal model is een reactie op het idee van 
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de two faces van macht (Bachrach & Baratz 1962, 1963 en 1970) dat in de jaren 
zestig furore maakte onder politicologen. Deze twee gestalten van macht hebben 
betrekking op waarneembare machtsuitoefening, waarbij macht, als eerste, het 
vermogen is om iemand iets te laten doen eventueel tegen diens wil in of het 
vermogen om iets te laten gebeuren, en als tweede, het vermogen om een bepaal
de handeling of gebeurtenis te voorkomen (non-event). Lukes vertaalt deze 'two 
faces' in twee dimensies van waarneembare macht en voegt er nog een derde aan 
toe, namelijk de minder of niet zichtbare machtsprocessen die betrekking hebben 
op het creëren van consensus. 

De eerste dimensie die hij destilleert heeft betrekking op macht in besluitvor
ming ssituaties, waarbij de meer-machtige in staat is de besluiten in zijn/haar 
voordeel te beïnvloeden en eventueel af te dwingen tegen de weerstand van ande
ren in. Het gaat hier om manifeste macht, die tot uiting komt in observeerbare 
handelingen en interacties. De tweede dimensie van macht heeft betrekking op 
het idee dat machtsuitoefening ook kan leiden tot een niet-gebeurtenis, omdat 
macht juist voorkomt dat een bepaald probleem als probleem aan de oppervlakte 
dringt. Het gaat hier dus om nog niet manifeste conflicten, bedekte grieven van 
minder-machtigen die (nog) niet binnen de politieke arena zijn gearticuleerd. 
Maar, zo stelt Lukes, macht kan ook op een niet direct waarneembare wijze 
worden uitgeoefend. De derde dimensie van macht handelt over deze minder 
zichtbare machtsprocessen. Datgene wat zich voordoet als consensus, kan in 
werkelijkheid het produkt zijn van machtsuitoefening: wensen van ondergeschik
ten krijgen vorm in overeenstemming met de belangen van de dominerende partij. 
'...is it not the supreme and most insidious exercise of power to prevent people, 
to whatever degree, from having grievances by shaping their perceptions, cog
nitions and preferences in such a way that they accept their role in the existing 
order of things, either because they can see it as natural and unchangeable, or 
because they value it as divinely ordained and beneficial?' (Lukes 1974: 24). 
Wensen en percepties van ondergeschikten zijn niet hun 'ware' wensen en per
cepties, maar komen overeen met de rol die zij in de heersende orde moeten in
nemen. Dit voorkomt het ontstaan van klachten en openlijke conflicten. Het con
flict is echter wel latent aanwezig; wanneer ondergeschikten in een gelegenheid 
zijn om zonder machtsuitoefening te reageren, zullen zij wel in staat zijn hun 
'werkelijke' belangen te articuleren. De machtsuitoefening krijgt gestalte in een 
schijnbare consensus. Om machtsuitoefening aannemelijk te maken moet men, 
naast een 'exercise of power', ook een 'relevant counterfactual' aantonen, dat wil 
zeggen, men moet kunnen aantonen dat B iets anders gedaan zou hebben, wan
neer A geen macht had uitgeoefend. 

78 



Toepassingen binnen vrouwen/genderstudies: sekse als vanzelfsprekendheid 

De positieve receptie van het driedimensionaal model van macht binnen vrouwen
studies hangt in grote lijnen samen met het idee dat macht niet alleen werkzaam 
is in uiterlijke en zichtbare mechanismen. Binnen het feminisme is halverwege de 
jaren zeventig al een probleemanalyse tot ontwikkeling gekomen die juist het 
belang van onzichtbare mechanismen onderstreept. Termen als 'de onderdrukker 
in jezelf en 'geïnternaliseerde onderdrukking' - een verwijzing naar de identifi
catie van minder-machtige met het beeld dat de meer-machtige van hem/haar 
heeft - wijzen op het belang van minder zichtbare machtsprocessen en de proble
matische status van consensus. Bewustwording is binnen dit kader de geëigende 
strategie, en verwijst naar de noodzaak om macht juist daar te zoeken waar min-
der-machtigen zich niet bewust zijn van hun eigen belangen die mogelijk conflic
teren met de status quo. Lukes' model geeft aan al deze verschijnselen een naam. 
Het kan inzicht geven in de positie en leefwereld van vrouwen die zich schikken 
in een alledaags leven dat 'objectief is doordrenkt van haar ondergeschikte posi
tie ten opzichte van de mannenmacht. Ook kan met behulp van het model aanne
melijk worden waarom er soms - tegen de verwachting in - niets gebeurt. 

Het is echter met name de derde dimensie van macht die conceptuele en me
thodologische problemen oproept. De voetangels hebben primair betrekking op 
het onderscheid tussen belangen en 'werkelijke' belangen. Dit onderscheid is 
cruciaal in de definitie van de derde dimensie van macht: macht voorkomt dat 
mensen hun 'ware' belangen kennen, ervaren en uiten. Dit levert niet alleen 
enkele lastige wetenschappelijke en onderzoekstechnische vraagstukken op - wie 
bepaalt wat 'ware' belangen zijn? - maar het veronderstelt ook de mogelijkheid 
dat anderen beter in staat zijn om 'ware' belangen van iemand te kennen dan de 
desbetreffende persoon zelf, en is dus ook uit normatief oogpunt problematisch. 
Deze spanning rondom het idee van 'ware' belangen is ook wel de paradox of 
emancipation genoemd (Benton 1981): om te komen tot emancipatie moeten de 
'ware' belangen worden gerealiseerd; belangen echter die de betreffende mensen 
niet zejf kennen, maar die zij via anderen moeten leren kennen. Hun eigen ideeën 
inzake hun belangen kunnen daaraan in principe ondergeschikt zijn. Om te eman
ciperen moeten zij hun eigen inzichten in hun belangen ondergeschikt maken aan 
de inzichten die anderen hebben. Wie bepaalt eigenlijk wat de 'ware' belangen 
van iemand zijn? 

Deze theoretische en methodologische problemen van de derde dimensie van 
macht kunnen een hindernis vormen voor de toepassing in concreet onderzoek. 
De tweede dimensie kent dergelijke methodologische problemen niet. Ook in 
vrouwenstudiesonderzoek is veelvuldig gebruik gemaakt van deze interpretatie 
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van macht. Machtsuitoefening wordt dan opgevat als het voorkomen van openlij
ke klachten en het voorkomen van gebeurtenissen die niet in overeenstemming 
zijn met de belangen van de dominerende partij. Römkens (1980) kan met behulp 
van Lukes driedimensionaal model van macht inzicht geven in de beweegredenen 
die vrouwen ervan weerhouden een rnishandelingssituatie te verlaten.30 

De derde dimensie van macht wordt wel gebruikt door Komter (1985) die in 
haar onderzoek naar machtsprocessen in privérelaties het model van Lukes com
bineert met Gramsci's concept van ideologische hegemonie. Naast manifeste 
macht en latente macht is er ook een onzichtbare machtswerking: de macht van 
de vanzelfsprekendheid. Deze macht van de vanzelfsprekendheid verwijst naar de 
vanzelfsprekende wijze waarop ongelijkheid in gevoelens, percepties, gedrag van 
mannen en vrouwen wordt gelegitimeerd. Het is geen machtsvorm die tot uiting 
komt in conflict, openlijk gedrag of uiting van onvrede, maar een vorm die diep 
is verankerd in dominante waarden van de samenleving en werkzaam is in de 
anticipatie van minder-machtigen op wensen, behoeften en verwachtingen van 
meer-machtigen. Macht van de vanzelfsprekendheid werkt juist langs deze lijn 
van de produktie van instemming. Mannen en vrouwen vertonen een hoge mate 
van overeenstemming inzake legitimering van de bestaande situatie, die feitelijk 
meer in overeenstemming is met de wensen en behoeften van mannen dan die van 
vrouwen. Immers vrouwen blijken in hetzelfde onderzoek meer en sterkere ver-
anderingswensen te hebben dan mannen. Niet gerealiseerde veranderingswensen 
worden opgevat als 'counterfactuals': wanneer er geen sprake is van machtsuitoe
fening zouden degenen over wie macht wordt uitgeoefend anders gehandeld en 
gedacht hebben. 

De onzichtbare machtsmechanismen - ongelijkheid in waardering, stereoty
pering,31 perceptuele vertekening en schijnbare consensus (in later publikaties 
(Komter 1990 a) ogenschijnlijke consensus genoemd) - bevestigen en rechtvaardi
gen bestaande machtsongelijkheid als een vanzelfsprekende en natuurlijke situatie. 
Het mannelijke wordt vaker en positiever gewaardeerd dan het vrouwelijke door 
zowel vrouwen als mannen, de waarneming van de werkelijkheid werkt objectief 
in het voordeel van mannen, en de ogenschijnlijke consensus legitimeert de be
staande situatie als enig mogelijke of natuurhjke. De laatste categorie - schijnbare 
consensus - levert zoals reeds eerder geconstateerd een lastig probleem op: hoe 
schijnbaar van echt te onderscheiden? In een poging deze tekoilkorningen van 
Lukes' model te overwinnen, maakt Komter gebruik van Gramsci's concept ideo
logische hegemonie, dat haars inziens toegang geeft tot de schijnbare consensus. 
De hegemonie is werkzaam in de common sense, in de alledaagse werkelijkheids
opvatting van mensen. Ideeën van de machtigen doen zich voor als enig juiste: 
het verschil tussen de seksen wordt geponeerd en als natuurlijk aanvaard. Domi-
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nante perspectieven, die door mannen en door vrouwen worden geabsorbeerd en 
geventileerd, weerspiegelen mannelijke voorkeuren die als 'normaal' worden 
ervaren. De situatie wordt als onvermijdelijk, als 'waarheid', beleefd (308) onder 
verwijzing naar natuur en biologie (mannen/vrouwen zijn nu eenmaal ...). Deze 
vanzelfsprekendheden zijn zowel oorzaak als gevolg van de machtsongehjkheid 
(313). 'De voortdurende profilering van het sekseverschil en de normatieve recht
vaardiging daarvan in de productie van onvermijdelijke, "natuurlijke" en daarom 
onomstotelijke "waarheden" die dat verschil ongemerkt in stand houden, vormen 
tezamen de essentie van de verklaring voor de taaiheid van machtsongelijkheid 
tussen vrouwen en mannen, zowel in het openbare, als in hetprivéleven' (Komter 
1985:314). De werkelijkheid wordt echter anders beleefd dan in de legitimeringen 
voorgesteld. Door het zoeken naar relevante counterfactuals en discrepanties 
tussen legitimering en feitelijke beleving tracht Komter machtsprocessen te trace
ren en te analyseren. 

Op welke wijze worden de twee machtsvragen actorlstructuur en macht/gender 
beantwoord? 

Komter (1985) tracht de spanning tussen determinisme en voluntarisme op te 
lossen met behulp van de notie van vanzelfsprekendheid als kern van de machts
verhoudingen (zie ook: 'vanzelfsprekendheid: scharnier tussen zelfbepaling en 
lot\ Grünell 1986). Macht wordt niet - uitsluitend - geconceptualiseerd als een 
mannelijke overheersing die intentioneel en doelgericht vrouwen aan zich onder
werpt. Nee, macht is vooral ook werkzaam in alledaagse situaties die niet gete
kend worden door machtsconflicten, maar waarin mannen er beter in slagen hun 
wensen te realiseren mede omdat vrouwen al anticiperen op wensen en behoeften 
van de mannen. Dat vrouwen hun wensen niet (kunnen) articuleren c.q. realise
ren, hangt samen met een aantal onzichtbare machtsmechanismen die werkzaam 
zijn in de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Deze onzichtbare machts
mechanismen, in het bijzonder de produktie van 'waarheden' die de consensus 
schraagt, zijn belangrijk in de handhaving van de status quo. De produktie van de 
'natuurlijke' ongelijkheid verbindt vrouwen (als actoren) aan de machtsasymme
trie (als structuur-principe). Vraag blijft echter of deze categorie Komter in staat 
stelt om over machtsverhoudingen te praten als reëel bestaand, zonder uiteindelijk 
het primaat te leggen bij de structurele detenninatie en impliciet vrouwen op te 
voeren als onwetende individuen, in een zwakke vorm van 'cultural dopes'. Im
mers, de vrouwen zijn diegenen die niet in staat zijn hun eigen wensen en belan
gen te articuleren, terwijl de onderzoeker wel in staat is om de consensus als 
ogenschijnlijk te ontmaskeren. Hoewel Komter deze kwestie niet uitgebreid heeft 
behandeld, gaat zij wel in op een kritiek van Aerts (1986) die de combinatie van 
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een handelingstheoretisch (Lukes) en een structuurmatige (Gramsci) machtscon
cept niet overtuigend vindt: 'De marionetten bengelen niet hulpeloos aan de 
struktuur, maar ze trekken ook zelf aan de touwtjes' (Aerts 1986: 556). Met ande
re woorden, op conceptueel niveau wordt de handelingsruimte van individuen ge
domineerd door de structurele verhoudingen. Komter (1986) stelt in antwoord op 
deze kritiek dat zij heeft gepoogd aan te geven 'hoe "onzichtbare machtsmecha
nismen" enerzijds de weerspiegeling kunnen zijn van bestaande strukturele ver
houdingen, en hoe ze anderzijds, door middel van de uit die mechanismen voort
vloeiende handelingen van vrouwen en mannen, de heersende machtsverhoudin
gen kunnen transformeren' (Komter 1986: 561). Toch suggereert deze oplossing 
in termen van ideologische hegemonie - onbedoeld - dat de onderzoeker in het 
traceren en duiden van inconsistenties beter in staat is 'de waarheid' te ontdek
ken, dan de betrokken mensen zelf. Het is de onderzoeker die onderscheid weet 
aan te brengen tussen de uit hegemoniale ideologie voortkomende 'eenheid' en de 
'tegenstrijdige werkelijkheid'. De legitimatie hiervoor wordt gevonden in tegen
strijdige uitspraken van vrouwen inzake waardering en legitimering. Die hegemo
niale ideologie geldt echter ook de onderzoeker, in haar onderzoekswerk en in 
haar opvattingen inzake sekseverhoudingen. Helaas blijft deze feministische vari
ant van 'paradox of emancipation' buiten de discussie.32 

De bewerking van Lukes in het onderzoek van Komter biedt een handzaam con
ceptueel model (vanzelfsprekendheid, schijnbare consensus, non-event) dat een 
wetenschappelijk fundament verschaft aan de inzichten die reeds enige tijd in de 
vrouwenbeweging circuleren. De alledaagsheid van machtsrelaties tussen mannen 
en vrouwen en het aldoordringend karakter van deze machtsverhouding krijgen 
op deze wijze een wetenschappelijke uitwerking. De concepten perceptuele verte
kening en schijnbare consensus geven een naam aan mechanismen die bijdragen 
aan de permanente reproduktie van sekseongelijkheid, en kunnen zodoende een 
bijdrage leveren aan de beantwoording van de vraag, waarom veranderingen 
zoveel moeizamer verlopen dan aanvankelijk in de feministische beweging werd 
gedacht. Deze concepten brengen echter ook weer een nieuw probleem met zich 
mee, namelijk de vraag naar de grens van een interpretatie in termen van macht. 
Wanneer 'neutrale' verschijnselen zoals beelden, werkehjkheidsopvattingen en 
consensus elementen zijn in een machtsproces, dan kan in principe alles tot macht 
herleid worden. Dit kan leiden tot de stelling dat alle gender macht is en dat de 
relaties tussen mannen en vrouwen primair machtsverhoudingen zijn. Deze stel
ling vertoont grote overeenkomsten met de probleemanalyses die in die jaren de 
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het persoonlijke is politiek. Het persoonlijk en alledaagse leven wordt primair als 
terrein van macht geanalyseerd. 

Toepassingen binnen arbeidsstudies: arbeid en de drie dimensies van macht 

Het werk van Lukes, van oorsprong politicologisch, is in Nederland voor zover 
bekend niet toegepast binnen het kader van arbeidsstudies. Gezien het institutio
nele niveau waarop het driedimensionaal model is georiënteerd, is een succesvol
le vertaling echter niet denkbeeldig. Ook in arbeidsorganisaties zijn de verschil
lende dimensies van machtsverhoudingen en machtsprocessen te onderkennen. 

Ten eerste zijn er duidelijk waarneembare machtsverhoudingen en machtspro
cessen in de verschillende besluitvormingsorganen, neergelegd in de structurele 
en functionele hiërarchie, in de taakverdeling en in de besluitvormingslijnen. Een 
reconstructie van wie, waar op welk moment een besluit kan doorvoeren, onge
acht eventuele tegenstand van anderen, geeft een helder beeld van de formele (en 
informele) machtstructuur van de organisatie. Ook het tweede niveau valt aan te 
tonen in arbeidsorganisaties.33 In de formatie van de agenda en het bedekken 
van bepaalde grieven, komt de machtspositie van verschillende actoren (individu
en, partijen, afdelingen, etcetera) en hun onderlinge krachtsverhouding tot uiting. 
Niet alle belangen en kwesties krijgen even gemakkelijk toegang tot de agenda 
van de besluitvorming, hetgeen resultaat kan zijn van de formele structuur, als 
ook van de procedurele regels. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop in vele 
organisaties deeltijdwerk een 'non-issue' is. Het werken in deeltijd in midden- en 
hogere functies is niet officieel bespreekbaar in diverse geledingen van de organi
satie, omdat het als irrealistisch te boek staat. Dit voorkomt dat wensen en klach
ten worden omgezet naar openbare eisen en officiële kwesties. Tot deze tweede 
dimensie behoren bijvoorbeeld ook de klachten over seksuele intimidatie. Pas met 
de komst van de formele klachtenprocedure is er op organisatorisch niveau een 
orgaan dat signalen kan opvangen en doorgeven, en daarmee een erkenning van 
het bestaan van een dergelijk probleem. Vele andere kwesties 'horen' nergens op 
de agenda en verdwijnen daarmee uit de organisatiepraktijk. Het zijn veelal de 
standaarden in procedures die voorkomen dat visies, meningen, klachten en idee-
en van mensen doordringen tot de openbare discussie c.q. besluitvorming. De 
procedures, de gewoonten inzake 'zo doen we het hier', zijn een vorm van the 
mobilization of bias (Schattschneider 1960), omdat zij feitelijk meer in overeen
stemming zijn met de belangen van de meer-machtigen.34 Daarnaast hebben 
regelstelsels veelal ook een functie in het organiseren van de insternming van de 
arbeiders met de organisatie (Burawoy 1979). Dit betreft de derde dimensie in de 
machtswerking - het ontwikkelen van consensus -, die in de organisatiepraktijk 
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aanwijsbaar is. Als gevolg van de recente cultuurstudies35 krijgt de derde dimen
sie van macht ook binnen de (arbeidswetenschappen meer aandacht. De cultuur 
van een organisatie fungeert als een samenbindend element waarin een gemeen
schappelijke geschiedenis en een gezamenlijke doelstelling een hoofdrol spelen. 
Deze cultuur met al haar verhalen draagt er toe bij dat alle betrokkenen het werk 
en de organisatie als zinvol aanvaarden, maar ondersteunt feitelijk meer de belan
gen van het orgamsatiemanagement dan van de andere betrokkenen. Een goed, 
maar wellicht extreem, voorbeeld van de invloed van cultuur is het transformatie-
management, dat midden jaren tachtig furore maakte (zie onder andere Quispel 
1986). Dit model voor organisatieverandering is voor een belangrijk deel geënt 
op deze derde dimensie van de macht. Het doel van transforrnatiernanagement is 
de formatie van een organisatorische en organische eenheid, waarin alle betrokke
nen zich identificeren met het algemeen belang, het belang van 'hun' organisatie. 
Betrokkenen worden aangezet tot verhoging van de produktiviteit, onder de voor
onderstelling dat dit een vorm van zelfverwerkelijking is. Dit model creëert be
tere kansen voor de realisatie van ondernemersbelangen en probeert het bestaan 
van eventuele belangentegenstellingen binnen de organisatie te overstijgen. Maar 
daarmee worden tegelijkertijd de specifieke belangen van werknemers miskend en 
de mogelijke tegenstelling tussen belangen van werknemers en werkgevers ver
huld. De 'algemene' belangen vormen de verhulling voor de specifieke onderne
mersbelangen, en zijn aldus een exemplarisch voorbeeld van een poging om 
macht uit te oefenen, in de zin van de derde dimensie van Lukes' model. 

Hoewel het driedimensionaal model bruikbaar is in relatie tot arbeidsvraag
stukken, leidt een kritische reflectie toch tot een aantal discussievragen. Ten 
eerste, wordt voorondersteld dat machtigen in staat zijn de wensen en verlangens 
van de minder-machtigen te beïnvloeden en dat deze laatsten niet in staat zijn hun 
werkelijke belangen te articuleren. 'Ifonty it were so simple!' (Clegg 1989: 158). 
Het model gaat er teveel van uit dat de minder machtige actoren zich gemakkelijk 
laten (mis)leiden door de verhalen en informatie van de meer-machtigen (een de
terministisch accent in de actor/structuur-verhouding). Het model impliceert een 
top-downmodel van machtsuitoefening, waarbij wordt verondersteld dat macht 
vanuit een centrum wordt uitgeoefend, hetgeen slechts tot op zekere hoogte in
zicht geeft in de complexiteit van machtsprocessen binnen de arbeidssituatie. Ten 
tweede doet zich ook hier, het reeds eerder gesignaleerde, probleem voor inzake 
de derde dimensie met betrekking tot het identificeren van 'echte' belangen: wie 
bepaalt welke belangen 'echt' zijn en wie stelt vast dat de gearticuleerde belangen 
van mindermachtige actoren niet echt zijn en de consensus slechts schijn is? Een 
derde kanttekening betreft de categorale reconstructie van machtsverhoudingen. 
Uitgangspunt is een machtsopvatting waarbij de belangen van de één beter gerea-
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liseerd (kunnen) worden dan de belangen van de ander. Het model van Lukes re
construeert een verhouding tussen twee categorieën - machtigen en minder-mach-
tigen, werkgevers en werknemers - die niet verder gedifferentieerd kunnen wor
den. Het laat geen ruimte om meer dan deze twee categorieën te formeren, en 
bijvoorbeeld de relaties tussen sekseverhoudingen en arbeidsverhoudingen expli
ciet te analyseren, en leidt aldus tot een dichotoom denken over machtsverhoudin
gen. Dit betekent dat het ook niet mogelijk is om met behulp van dit model in
zicht te krijgen in de verschuivingen in de interferentie tussen verschillende 
machtsverhoudingen. Op welk moment is iemand actor in een machtsrelatie als 
vrouw, als professional, als bedrijfsleider? Gezien de bedrijfsverhoudingen is een 
reconstructie van de machtsverhoudingen tussen de twee partijen werknemers en 
werkgevers niet on-realistisch, maar andere machtsverhoudingen, die kunnen in
terfereren met deze verhouding, vallen daarmee buiten beeld. Hoe, bijvoorbeeld, 
is de verhouding tussen vrouwelijke leidinggevenden en mannelijke en vrouwelij
ke werknemers te conceptualiseren? Hoewel het raamwerk de complexiteit van de 
werking van de machtsrelatie tot object heeft, is het niet geschikt om de com
plexiteit in de configuratie van verschillende machtsverhoudingen te thematiseren. 
De conclusie kan aldus luiden dat de drie dimensies van macht opereren in het 
platte vlak van een dichotome reconstructie van macht. 

Het onderzoek van Doorewaard (1989)36 is gericht op hegemoniale aspecten van 
macht binnen de arbeidsorganisaties37 en maakt gebruik van Komters bewerking 
van Lukes, in het bijzonder haar idee van de macht van de vanzelfsprekendheid. 
Uitgangspunt is dat, ook wanneer er geen sprake is van een openlijk of latent 
conflict, machtsprocessen een bepalende rol spelen binnen de organisatie (Door
ewaard 1989: 44). Macht komt niet alleen tot uiting in tegenstellingen tussen door 
betrokkenen gearticuleerde 'echte' belangen. In zijn onderzoek tracht Doorewaard 
inzicht te ontwikkelen in de wijze waarop het management er in slaagt het gedrag 
van werknemers zodanig te reguleren en te beheersen dat de gekochte arbeids
kracht daadwerkelijk wordt omgezet in feitelijke arbeid. De reguleringsmechanis
men van het alledaagse handelen vormen zijn centrale punt van onderzoek naar 
hegemoniale vorm van macht binnen de arbeid. 'Acceptatie en instemming wor
den, in hegemoniale verhoudingen, geproduceerd via de (belofte van) realisering 
van de eigen (deelbelangen van groepen medewerksters' (Doorewaard 1989: 
121).38 Dit is de kern van het concept 'management by seduction'. Om theoreti
sche invulling te geven aan de werking van de hegemoniale macht wendt Door
ewaard zich vervolgens tot Foucault en Giddens (zie hierna). 
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Arbeid en sekse: drie dimensies van sekseongelijkheid in arbeidssituaties 

De verschillende machtsdimensies die traceerbaar zijn in arbeidssituaties, kunnen 
ook vertaald worden in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit is echter 
niet in onderzoekspraktijk uitgewerkt.39 Zolang vrouwen statistisch gezien nog 
slechts een fractie vormen in het hogere management en hun mogelijkheden om 
de formele besluitvorming te beïnvloeden gering zijn, is er een duidelijke machts
verhouding tussen de seksen op het niveau van de eerste dimensie. In de func
tionele hiërarchie zijn mannen relatief vaker de machtigen en vrouwen vaker de 
rninder-machtigen, en in conflictsituaties zullen mannen vaker dan vrouwen in 
een positie verkeren om een beslissing af te dwingen. Geconstateerd kan worden 
dat de functionele machtsverhoudingen een genderkarakter draagt vanwege de 
seksespecifieke verdeling. In de eerste dimensie van macht is sekse een relevante 
categorie voor zover het de verdeling van de machtsposities betreft. Maar dit im
pliceert nog niet dat enkel als gevolg daarvan de belangen (het model van Lukes 
relateert macht aan belangen) van vrouwen benadeeld worden. Tenzij veronder
steld wordt dat vrouwen, vanwege hun sekse, op een andere wijze deelnemen aan 
besluitvorming of oog hebben voor andere belangen (en dat zou met name be
trekking moeten hebben op belangen van vrouwen) dan mannen. 

De tweede dimensie verwijst naar procedures die voorkomen dat een grief 
wordt omgezet in een gearticuleerde en geagendeerde kwestie. Velerlei belangen 
en klachten, zoals ongelijke behandeling, ongewenste intimiteiten en kinderop
vang, krijgen onder invloed van wettelijke druk geëigende kanalen in de sfeer van 
de arbeid. Niettemin kunnen procedures een belangrijke invloed hebben op de re-
produktie van de ongelijkheid. Te denken valt aan de vereisten voor het deelne
men aan bedrijfsopleidingen, de voorwaarden voor promotie, en dergelijke. Deze 
regels zijn veelal afgestemd op fulltime regulier werkende werknemers, en dat 
zijn nog steeds overwegend mannen. Ongetwijfeld bemoeilijken deze procedures 
veranderingen in posities van vrouwen in de arbeidssituatie. Deze machtswerking 
- de mobilization of bias - is niet in zichzelf seksespecifiek, maar heeft wel sekse
specifieke effecten en draagt aldus een genderkarakter. Uit de studie van Veld
man & Wittink (1990), bijvoorbeeld, blijkt dat bepaalde voorschriften (inzake 
deeltijd en inzet) sommige functies, veelal de meer prestigieuze kernfuncties, 
onbereikbaar maken voor vrouwen. Het vermoeden is dat vele factoren die de 
sekseongelijkheid bestendigen, behoren tot deze tweede dimensie van regelgeving 
van mobilization of bias. 

Ook de machtsmechanismen van het derde niveau zijn werkzaam in de ar
beidssituaties van mannen en vrouwen, bijvoorbeeld in de consensus over taak
verdelingen, die worden gelegitimeerd met een verwijzing naar 'natuurhjke' 
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verschillen, consensus over sekseverschillen inzake leidinggeven, ambitie en 
dergelijke. Met andere woorden de beeldvorming en stereotypering over manne
lijkheid en vrouwelijkheid kan een belangrijke machtsmechanisme zijn in de legi
timatie en acceptatie van sekseverschillen in de arbeidsorganisatie. Wellicht is dit 
sterker het geval naar de mate waarin het werk naar sekse gesegregeerd is (ver
gelijk toepassingen van Elias' werk in de volgende paragraaf). 

Geconcludeerd kan worden dat Lukes' model zowel nieuwe mogelijkheden als 
nieuwe beperkingen met zich meebrengt. 

De beperkingen hebben vooral betrekking op de twee machtsvragen. 1 De 
stelling dat hegemoniale macht werkzaam is in de vormgeving van wensen en 
percepties van ondergeschikten overeenkomstig de belangen van machtigen redu
ceert het geheel tot een marionettenspel en laat de complexe relaties tussen macht 
en subjectiviteit te weinig intact. Hoewel dergelijke processen, waarin werkge
vers de wensen van werknemers trachten te beïnvloeden en te sturen, zich zullen 
voordoen, is deze stelling geen afdoende verklaring voor de vraag onder welke 
voorwaarden werknemers hun medewerking verlenen. Het is zelfs waarscWjnlijk, 
dat de produktie van instemming alleen een kans van slagen heeft onder de voor
waarde van een subjectieve identificatie van betrokkenen, als 'werknemer', of als 
'collega', of 'professional' en wellicht als 'vrouw'/'man', met het gestelde doel. 
Wanneer mensen zich niet aangesproken voelen als werknemer, noch als collega 
of professional, zullen pogingen tot een organisatie van instemming snel stranden. 
Het driedimensionaal model is echter niet adequaat om dit vraagstuk verder te 
ontwikkelen. 2 Bovendien is binnen het model gender niet meer van macht te on
derscheiden, omdat alles in principe als macht kan worden geïnterpreteerd. De 
machtsprocessen zelf zijn niet te differentiëren naar verschillende structuurprinci
pes en verhoudingen, maar leiden tot een enkelvoudig schema van machtigen en 
minder-machtigen. Binnen dit driedimensionaal model is macht in conceptuele zin 
een plat vlak. 

Voor wat betreft de drie onderzoekstrajecten uit hoofdstuk 1 (subjectiviteit, 
cultuur en arbeidsvertogen) kunnen we concluderen dat met behulp van Lukes' 
model nieuwe vragen tot ontwikkeling kunnen die betrekking hebben op cultuur 
en arbeidsvertogen. Het eerste onderzoekstraject inzake subjectiviteit en identi
teitsconstructies binnen de arbeid is minder makkelijk in te passen in zijn mo
del. Lukes' opvattingen over ware belangen verwijst naar een actorinterpretatie 
die ver verwijderd is van het subjectvraagstuk zoals dat in hoofdstuk 1 is gefor
muleerd. Het impliceert immers dat mensen niet in staat zijn hun ware belangen 
te articuleren, maar slechts de belangen ingegeven door de belangen van de meer-
machtigen. De vraag die in het vorige hoofdstuk is geformuleerd, gaat juist in op 
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de wijze waarop belangen en subjectiviteit zijn verstrengeld, zodanig dat de 
belangen door het subject als waarheid worden beleefd, zonder dat van waar of 
niet-waar sprake kan zijn. Aan dit proces van 'waarmaken' is iedereen onderwor
pen, niet alleen de werknemers ten opzichte van de leiders in een organisatie. 

Het tweede traject inzake cultuur als institutioneel proces van betekenisgeving 
kan deels worden ingevuld met behulp van Lukes' tweede en derde dimensie van 
macht. De vragen die dit oproept is: in hoeverre behelst de cultuur van de ar
beidsorganisatie hegemoniale vormen van machtsuitoefening? Hoe verloopt de 
strijd om de definities en waarderingen van taken, en welke ogenschijnlijke con
sensus (Komter) legitimeert een mogelijk sekseverschil in de waardering? Vraag
stukken inzake de inhouden van arbeidsvertogen - het derde traject - kunnen ten 
dele met behulp van Lukes' derde dimensie worden ontwikkeld, bijvoorbeeld in 
het onderzoeken van legitimaties van bepaalde werkdefinities: waarom worden 
welke activiteiten 'natuurhjk' tot arbeid gerekend, en andere activiteiten niet? 
Deze geschetste mogelijkheden zullen echter altijd in tweede instantie beperkt zijn 
door de grenzen van de actorinterpretatie die aan het driedimensionaal model ten 
grondslag ligt. 

2.3 De macht van gevestigden 

Ongeveer gelijktijdig met Lukes is ook het werk van Elias binnen vrouwenstudies 
geïntroduceerd (onder meer Brinkgreve & Korzec 1976, Coutinho-Wiggelendam 
1981, Van der Weele 1982, Van Stolk & Wouters 1983, De Bruijn & Timmer
man 1986). De aandacht van onderzoekers betreft onderdelen uit de civilisatiethe
orie, maar vooral ook Elias' ideeën inzake machtsprocessen tussen gevestigden en 
buitenstaanders. 

Kernconcepten: machtsbalansen en gevestigden en buitenstaanders 

Van een uitgewerkte machtstheorie is bij Elias geen sprake. Zijn civilisatietheo
rie, waarin Elias de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen in West-Euro-
pese landen tijdens de laatste eeuwen beschrijft, draait echter voor een belangrijk 
deel rond het concept machtsbalans en verschuivingen die daarin optreden. 
Machtsbalansen zijn overal aanwezig waar een functionele interdependentie tus
sen mensen bestaat. Dit betekent dat beide actoren in een machtsrelatie een zeke
re machtspositie bezitten, hoewel deze afhankelijkheidsrelaties - figuraties - in 
meerdere of mindere mate asymmetrisch kunnen zijn. Machtsverschillen kunnen 
groot of klein zijn, er is altijd sprake van een zekere balans. Macht is dus princi-
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pieel terug te voeren tot relaties tussen mensen, en eigenschappen c.q. posities 
van mensen. Maar 'Macht is niet een amulet, die de een bezit en de ander niet; 
het is een structuurkenmerk van menselijke betrekkingen - van alle menselijke 
betrekkingen' (Elias 1972: 81). De civilisatietheorie handelt over lange-termijn-
veranderingen in het maatschappelijk leven van Europa en richt zich in het bij
zonder op de verbinding tussen maatschappelijke veranderingen en psychische 
processen. Verschuivingen in machtsbalans gaan hand in hand met verandering 
van (zelf)beelden, gedrag en gevoelens. De these is dat mede als gevolg van 
toegenomen welvaart een civilisatieproces op gang is gekomen waarbij de sterk-
hiërarchische regulering van het maatschappelijk leven langzamerhand overgaat in 
een regulering langs de lijnen van netwerken van interdependenties en zelfcon
trole. Beschavingsprocessen gaan aldus samen met een vennindering van machts
verschillen en een toenemende verinnerhjking van drift- en affectbeheersing. 

Naast het concept machtsbalansen, is ook Elias' model van gevestigden en 
buitenstaanders relatief veel toegepast binnen vrouwenstudies. Elias analyseert 
samen met Scotson (Elias & Scotson 1976 [1965]) de processen die zich afspelen 
tussen twee buurten die elkaar vijandig gezind zijn. Hij is daarbij vooral geïnte
resseerd in processen die zich voltrekken in de formatie van 'zij'- en 'wij'-beel
den en de daarbij behorende gevoelens van superioriteit en inferioriteit. Elias en 
Scotson onderscheiden drie fasen. In de eerste fase is sprake van assimilatie van 
beelden van de superieuren door de minder machtige groep. Wanneer deze groep 
zich emancipeert - de tweede fase - ontstaat frictie omtrent de oude (zelfbeelden 
en ontstaat een rivaliserende spanning tussen beide groepen. De zich emancipe
rende groep ontwikkelt een sterker bewustzijn en nieuwe zelfbeelden, terwijl de 
superieure groep haar machtspositie tracht te handhaven door uitsluiting en stig
matisering van de andere groep. De gevestigden hebben enkele sterke machts
bronnen; de sociale cohesie en de reconstructie van een gedeeld verleden stellen 
gevestigden in staat belangrijke posities voor de eigen groep te reserveren en de 
buitenstaanders uit te sluiten. In de derde fase ontstaat een nieuwe machtsbalans 
waarin de machtsverschillen minder of niet meer aanwezig zijn, en de 'wij'- en 
'zij'-beelden - zo die er nog zijn - niet meer zo sterk worden ingezet om machts
effecten te sorteren. Het gevestigden/buitenstaanders-model vestigt de aandacht 
op sociaal-culturele en sociaal-psychologische processen die zich voltrekken 
wanneer machtsbalansen verschuiven en een situatie van een asymmetrische 
machtsbalans overgaat in een situatie van een meer egalitaire machtsbalans. 
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Toepassingen binnen vrouwen/genderstudies: vrouwen als emanciperende 
buitenstaanders 

Bovenstaande inzichten, en de mogelijkheden die de civilisatietheorie biedt om 
veranderingen in de machtsverhoudingen in de privésfeer te beschrijven, hebben 
geleid tot een zekere populariteit van Elias' werk in bepaalde kringen van vrou
wenstudies. Het theoretisch voordeel van dit raamwerk heeft betrekking op het 
concept machtsbalans dat impliceert dat niemand is uitgesloten van een machtspo
sitie. Vrouwen worden benaderd als deelnemers in interdependentienetwerken, als 
actieve actoren. Daarnaast biedt het model een ingang om hedendaagse verande
ringsprocessen inzichtelijk te maken. Verschuivingen in machtsbalansen gaan sa
men met veranderingen in zelfbeelden en percepties van anderen, en met veran
dering van gedrag en gevoelens. Deze inzichten sluiten goed aan bij de thema's 
in de dagelijkse praktijk van emanciperende vrouwen: de machtsbalansen zijn 
verschoven ten gunste van vrouwen, de oude standaarden voldoen niet meer, 
maar nieuwe standaarden en beelden zijn nog niet tot ontwikkeling gekomen. 
Elias' werk biedt handvatten voor de beschrijving van de sociaal-psychologische 
verwarring die samengaat met de hedendaagse emancipatieprocessen. Van Stolk 
& Wouters (1983) hanteren een figuratiesociologische benadering van verande
rende man-vrouwverhoudingen: de harmonieuze ongelijkheid is sinds het einde 
van de jaren zestig veel van haar vanzelfsprekendheid verloren, hetgeen 'vrouwen 
in tweestrijd' brengt. Het betreffende onderzoek handelt over vrouwen die in een 
opvanghuis wonen en zijn gevlucht uit een mishandelingssituatie. Hoewel men het 
tegendeel zou verwachten, gaan vele van deze vrouwen weer terug naar hun huis 
en partner. Van Stolk en Wouters zien hierin een bevestiging van de tweestrijd 
waarin vrouwen zich bevinden. Brinkgreve (1988)40 behandelt een vergelijkbare 
problematiek wanneer ze inzicht probeert te krijgen in de mogelijke belasting die 
samenhangt met persoonlijke en maatschappelijke emancipatieprocessen van vrou
wen. Conventies verhezen hun vanzelfsprekendheid, maar nieuwe standaarden 
zijn niet voorhanden. Vrouwen proberen zo tegelijkertijd te beantwoorden aan de 
verschillende ideaalbeelden, en raken daardoor overbelast. Figuratiesociologen 
zijn relatief optimistisch over de ontwikkelingen in de machtsbalansen tussen 
mannen en vrouwen.41 Het oude patriarchaat is in belangrijke mate vervangen 
door een gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, gebaseerd op wederzijds 
respect. De afname van de machtsverschillen tussen mannen en vrouwen gaat ge
paard met een toenemende zelfbeheersing en zelfcontrole van seksuele drijfveren 
van mannen. Deze stelling is door enkele onderzoekers in vrouwenstudies sterk 
bekritiseerd (Bervoets 1985, Komter 1990 c). Komter stelt dat figuratiesociologen 
zich teveel tevreden stellen met een verwijzing naar globale veranderingsproces-
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sen en de historische specificiteit veronachtzamen. Ook hebben zij te eenzijdig 
aandacht voor de invloed van macroprocessen op het individueel niveau, en heb
ben zij weinig oog voor de wijze waarop mensen bijdragen aan de reproduktie 
van maatschappelijke structuren en aan veranderingen daarin. Tot slot, zo stelt 
Komter, denken figuratiesociologen te veel in termen van meer of minder macht, 
zonder aandacht te schenken aan continuïteit en kwalitatieve veranderingen. Uit 
haar eigen onderzoek daarentegen komt naar voren dat er niet zo zeer sprake is 
van een afname van macht maar veel meer van een informalisering (Komter 1990 
b: 64) van macht in de verhouding tussen de seksen. De geformaliseerde onge
lijkheid in rechten en plichten is langzamerhand verdwenen, hetgeen heeft geleid 
tot een minder hiërarchische machtsbalans, maar de informele differentiatie in 
verwachtingen en normen ten aanzien van de seksen wordt daarentegen steeds be
ter zichtbaar. Deze informele machtsmechanismen vormen een hindernis in de 
toegang tot de in formele zin gelijke bronnen en posities. Wanneer figuratieso
ciologen concluderen dat de asymmetrie in de machtsbalans is verminderd, mis
kennen zij de aanwezigheid en invloed van deze informele machtsprocessen, al
dus Komter. 

Wat betekent het bovenstaande voor de twee machtsvragen inzake actorlstructuur 
en macht/genderl 

Het werk van Elias steunt in belangrijke mate op de klassieke voorstelling van 
een wederzijdse beïnvloeding van de maatschappelijke structuur en een princi
pieel autonoom individu. Op conceptueel niveau zijn actor en structuur van elkaar 
te onderscheiden. Dit leidt tot een vrij mechanistische reconstructie en interpreta
tie van maatschappelijke veranderingsprocessen, waarin vooral de effecten be
schreven kunnen worden: sociale stijging, veranderende beelden, vrouwen in 
tweestrijd. Het geeft aanleiding tot een beeld van 'vrouwen' die veranderingspro
cessen in de richting van een meer egalitaire machtsbalans niet kunnen bijbenen, 
hetgeen vanzelfsprekend slechts voor een beperkte categorie geldt. Ondanks het 
uitgangspunt van de wederzijdse beïnvloeding van actor en structuur, ligt het 
accent in laatste instantie op een detenninistische interpretatie. Vrouwen, eerst 
slachtoffers van de ongelijkheid, zijn vervolgens slachtoffer van hun eigen eman
cipatie. Hoewel deze theorieën handelen over processen van maatschappelijke 
verandering en de daarmee samenhangende sociaal-psychologische gevolgen, ont
staat, mede als gevolg van een vrij ongecompliceerde opvatting van subjectiviteit 
als autonoom individu, weinig inzicht in onderliggende mechanismen. Het model 
biedt weinig inzicht in hoe subjectiviteit tot stand komt, hoe in alle gesignaleerde 
tegenstrijdigheden toch een coherente zelfbeleving kan ontstaan. Bovendien laat 
het geen ruimte om inzicht te krijgen in het verloop van maatschappelijke strijd 

91 



om verandering. Het ingrijpen van mensen in hun maatschappelijke omgeving, 
blijft als gevolg van de mechanische subjectopvatting buiten het analysekader. 

Ook de relatie tussen macht en gender roept weinig nieuwe vragen op. Het 
model van de gevestigden en buitenstaanders behelst een vrij monolithische visie 
op machtsverhoudingen. Sekseverhoudingen kunnen in deze worden aangemerkt 
als machtsverhoudingen, hetgeen leidt tot de reconstructie van de elkaar uitslui
tende categorieën 'mannen' en 'vrouwen'. Hier gaat het dus om sekse, niet om 
gender (dit zullen we ook zien in de toepassing van Elias in de arbeidssituatie; 
zie hieronder). Dat gender, als zelfstandig structuurprincipe, interfereert met en 
betekenis krijgt in relatie tot andere machtsverhoudingen is niet analyseerbaar in 
termen van buitenstaanders en gevestigden. Het model reduceert de complexe 
constellatie van ordeningsprincipes en machtsverhoudingen tot, in principe, één 
as, waarin alleen twee polen zijn erkend: de gevestigden en de buitenstaanders. 
Dat gevestigden tegelijkertijd buitenstaanders zijn in een andere verhouding is 
binnen dit schema niet analyseerbaar. 

Toepassingen binnen arbeidsstudies: arbeid en civilisering 

Het werk van Elias is niet binnen arbeidsstudies in strikte zin uitgewerkt, maar is 
uitvoerig gebruikt om inzicht te krijgen in de historische processen die hebben 
bijgedragen aan het ontstaan van de stedehjk-industriële arbeidersklasse (De Regt 
1984). In deze studie naar beschavingsarbeid in relatie tot arbeidersgezinnen ligt 
het accent op 'beschaving' en de toenemende druk op mannen/mensen tot zelfbe
heersing, en niet op 'arbeid'. Ook het gegeven dat vrouwen een hoofdrol vervul
len in de vervulling van deze beschavingsarbeid is veelal geen expliciet onderdeel 
van reflectie (vergelijk daarentegen bijvoorbeeld Bervoets'(1988) onderzoek naar 
het ontstaan van sociaal werk). Dit onderzoek naar beschavingsarbeid zal hier 
verder niet worden besproken.42 

Arbeid en sekse: ongewenst intiem met vrouwen als buitenstaanders 

Vergelijkbaar met de hierboven geconstateerde afwezigheid van Elias binnen de 
arbeidsstudies, kunnen we ook constateren dat in de studies naar sekse en arbeid 
weinig gebruik is gemaakt van Elias' theorieën. Eén project steunt in belangrijke 
mate op het gevestigden/buitenstaanders model; het onderzoek naar ongewenste 
intimiteiten (Projectgroep Vrouwenarbeid 1986, De Bruijn & Timmerman 1986, 
Timmerman 1990). 

In haar studie naar ongewenste intimiteiten tracht Timmerman (1990) een ver
band te leggen tussen de machts- en afhankelijkheidsrelaties tussen mannen en 
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vrouwen en het voorkomen van ongewenste seksuele toenaderingen. Uitgangspunt 
is dat het verschijnsel reeds een lange geschiedenis heeft, maar pas recentelijk als 
probleem wordt gedefinieerd. Is er een samenhang tussen de perceptie van onge
wenste seksuele omgangsvormen en de materiële en immateriële machtsbalans 
tussen de seksen in arbeidssituaties? Timmerman zoekt aansluiting bij het werk 
van Elias, omdat hij een van de weinige sociologen is die onderzoek doet naar 
omgangsvormen en de wijze waarop mensen zich ten opzichte van elkaar gedra
gen (p.15). Omgangsvormen worden beschouwd als gestructureerde en gerituali
seerde uitdrukking van intermenselijke machtsverhoudingen en afhankelijkheden. 
Vrouwen nemen in steeds grotere getale deel aan de arbeidsmarkt en krijgen een 
groter aandeel in de arbeidsorganisatie, met als gevolg dat de machtsbalans tussen 
mannen en vrouwen in de arbeidssituatie gaat verschuiven. Dit proces voltrekt 
zich in drie fasen: assimilatie, emancipatie en de egalitaire fase. Timmerman ge
bruikt het drie-fasenmodel om onderscheid aan te brengen tussen de verschillende 
afdelingen die in het onderzoek zijn betrokken: afdelingen met een sterke asym
metrie, afdelingen waar de machtsbalans iets ten voordele van vrouwen is veran
derd, en relatief egalitaire afdelingen. De twaalf onderzochte afdelingen variëren 
in de materiële en de immateriële machtsbalans. De materiële machtsbalans ver
wijst naar de verschillen ten aanzien van getalsverhoudingen tussen mannen en 
vrouwen en ten aanzien van de spreiding van vrouwen over de diverse functieni
veaus. Tot de niet-materiële machtsbalans behoren: ten eerste, de wij- en zij-
beelden en de daarmee samenhangende stigmatisering, ten tweede, de sociale co
hesie en sociale controle en ten derde, spanningen en conflicten. Deze drie ele
menten geven een beeld van de verhouding en de asymmetrie in de machtsbalans, 
soms ook cultuur genoemd. 

De denkbeelden van Elias inzake gevestigden/buitenstaanders en inzake het 
drie-fasenmodel vinden op meerdere punten bevestiging in het onderzoek. Op af
delingen die gekenmerkt worden door een sterke asymmetrie en een sterke sekse
segregatie vindt veelvuldig stigmatisering van vrouwen plaats in de vorm van 
seksestereotypering, zowel door mannen (zij-beeld) als door vrouwen zelf (wij
beeld). Vrouwen die op deze afdelingen werken accepteren tot op grote hoogte 
het beeld van de man als superieur, en zien zichzelf als niet-competent op een 
aantal gewaardeerde kenmerken, zoals leidinggeven en technisch inzicht. Deze 
verschillen worden als 'natuurlijk' gelegitimeerd. Sociale controle en sociale 
cohesie tussen mannen blijken sterke instrumenten te zijn om de machtsbalans te 
handhaven. Ongewenste intimiteiten spelen klaarblijkelijk een rol in het formeren 
van sociale cohesie: de onderlinge hiërarchie tussen de mannen komt onder ande
re tot uiting in het gebruik van seksueel getinte grapjes in groepsverband. De 
vrouwen op deze afdelingen wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van vrou-
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wen voor het voorkomen van ongewenste intimiteiten. Hier zijn - zo concludeert 
Timmerman - duidelijk sporen van de zogenaamde kolonisatie- en assimilatiefase 
zichtbaar. Op andere afdelingen, die door Timmerman worden aangeduid als 
tweede-faseafdelingen,43 daar waar de machtsbalans iets ten voordele van vrou
wen is verschoven, vermindert de sociale cohesie tussen mannen en verdwijnen 
ook de negatieve wij-beelden van vrouwen. Er ontstaat onder vrouwen van deze 
afdelingen een groeiend besef van sociale ongelijkheid. Op deze afdelingen zijn 
de spanningen en conflicten tussen mannen en vrouwen het grootst, hetgeen on
der andere tot uiting komt in het relatief groot aantal meldingen van ongewenste 
seksuele toenaderingen.44 Op de afdelingen die behoren tot de zogenaamde der
de fase ontwikkelen de buitenstaanders een eigen levensstijl die niet primair refe
reert aan het zij-beeld van de superieuren. Assimilatie van kenmerken van supe
rieuren door ondergeschikten komt nauwelijks voor. 

In de meeste gevallen is, zo concludeert Timmerman, er een duidelijke sa
menhang tussen de materiële machtsbalans, de niet-materiële machtsverhoudingen 
en het voorkomen van ongewenste seksuele toenaderingen. De ontwikkeling in 
drie fasen en de daarbij behorende oplopende spariningen in de tweede fase van 
een zich emanciperende groep doet zich ook voor in arbeidssituaties. De minste 
ongewenste seksuele toenaderingen worden gemeld door vrouwen die werken in 
afdelingen met een egalitaire machtsbalans. In een situatie van sterke asymmetrie 
worden meer gevallen gemeld, maar is het ongewenste karakter minder scherp 
aangezet; 'mannen zijn nu eenmaal...'. Deze samenhang tussen structurele verde
ling van de seksen en seksuele intimidatie voert tot de conclusie dat verandering 
van structuur, en verbetering van kwantitatieve verhoudingen uiteindelijke zullen 
leiden tot vermindering van ongewenste intimiteiten. In een beschouwing over de 
bruikbaarheid van het raamwerk van Elias stelt Timmerman vast, dat het model 
de aandacht richt op de niet-materiële dimensie van de sekseverhoudingen en 
meer inzicht geeft in het belang en de werking van sociale cohesie. Deze sociale 
cohesie houdt verband met de materiële structuur van arbeidssituatie, in het bij
zonder met de segregatie van functies en ruimten, die de negatieve stigmatisering 
in stand houdt. Maar, zo voegt Timmerman er aan toe, ook positieve gedragin
gen, zoals hoffelijkheid en behulpzaamheid, kunnen als denigrerend en stigmati
serend worden ervaren.45 

In dit onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende 
machtsverhoudingen: de formele machtsverhoudingen in de hiërarchie van de ar
beidsorganisatie en de machtsverhoudingen tussen de seksen. Het gevolg hiervan 
is dat seksevraagstukken in categorale termen gereconstrueerd worden: mannen 
enerzijds, vrouwen anderzijds. Omdat de verschillende machtsverhoudingen niet 
worden onderscheiden, kunnen deze seksecategorieën niet verder worden gediffe-
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rentieerd. Het model van gevestigden/buitenstaanders geeft een gendervrije recon
structie van de machtsverhoudingen, en kan geen bijdrage leveren aan de verkla
ring voor één van de opmerkelijke conclusies van het onderzoek van Ott (1985): 
wanneer mannelijke buitenstaanders zich manifesteren tussen vrouwelijke geves-
tigden van de vrouwenberoepen hebben zij nooit last van seksuele intimidatie, 
wanneer vrouwelijke buitenstaanders zich echter in mannelijke domeinen wagen 
ervaren zij wel veel overlast. 

Geconcludeerd kan worden dat het gevestigden/buitenstaanders-model in beperkte 
mate kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe vraagstukken inzake arbeid
en sekseverhoudingen. Voor wat betreft de twee machtsvragen kan ten eerste 
worden geconstateerd dat de actor overbelast is met systeemimperatieven hetgeen 
zijn handelingsruimte ernstig beperkt, en ten tweede dat macht, conceptueel ge
zien, slechts een lijn is waarin twee uitersten zijn onderscheiden: de gevestigden 
en de buitenstaanders. 

Voor wat betreft de drie onderzoekstrajecten (subjectiviteit, cultuur en ar-
beidsvertoog) blijkt dat dit model in beperkte mate bruikbaar is voor een ontwik
keling van het eerste traject. De relatief mechanistische invulling van wij- en zij-
beelden vertoont weinig overeenkomsten met het in hoofdstuk 1 geformuleerde 
subjectvraagstuk. Het gedrag en de zelfopvattingen van individuen worden opge
vat als afgeleiden van de machtsbalans. Vraag is echter of zo'n functionele relatie 
echter wel de meest adequate weergave is. Het beeld van het subject dat hierin 
naar voren komt, doet te weinig recht aan de complexe verwevenheid van de ver
schillen subjectiviteitsposities die mensen gelijktijdig kunnen innemen. Het twee
de onderzoekstraject inzake de inhoud en betekenis van cultuur kan wel met be
hulp van het werk van Elias worden ontwikkeld. Het geeft inzicht in het belang 
van de structurele (met name segregatie) en culturele machtsdimensie (met name 
beeldvorming) voor de relaties tussen mannen en vrouwen op de werkplek, maar 
draagt zelf weinig instrumenten aan om dit specifieker te onderzoeken. Het derde 
traject inzake het arbeidsvermogen, de constructie van arbeid en de zorg- en ar-
beidsarrangementen kan ook niet goed met behulp van dit model verder in kaart 
worden gebracht. Het belang van dit model is - voor wat de probleemstelling van 
voorliggende studie betreft - vooral gelegen in de onderstreping van het belang 
van cultuurstudies. 
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2.4 Macht, discipline en subjectiviteit 

Midden jaren tachtig ontstaat binnen vrouwenstudies veel belangstelling voor het 
werk van Foucault. Foucaults gedachtengoed vervult een belangrijke rol in het 
loslaten van de onderdrukkingshypothese en de versplintering van het monolitiseh 
blok dat besloten ligt in de term 'vrouwenonderdnikking' (zie onder meer Aerts 
1981 a). Zijn stelling dat alle subjectiviteit - dus ook mannelijkheid en vrouwe
lijkheid - niet eenduidig is, maar effect van discursieve praktijken en vertogen, is 
een belangrijk instrument in de ondeimijning van essentialistische noties inzake 
'mannen' en 'vrouwen'. 

Kernconcepten: disciplinaire macht en de macht van het vertoog 

Tekst, macht en subjectiviteit staan centraal in het werk van Foucault. In zijn 
colleges 'Histories weten en macht' en 'Twee typen macht' geeft Foucault (1981, 
oorspr. 1976) een bondige uiteenzetting van zijn benadering van machtsvraagstuk
ken. Naast een soevereine macht - die alle karakteristieken vertoont van een klas
siek machtsbegrip - onderscheidt Foucault een disciplinaire macht; een machts
werking die onlosmakelijk is verbonden met het ontstaan van subjectiviteit, door 
de onderwerping van het individu aan de discipline(s). Uitgangspunt is een decen-
trering van het subject (ook wel antihumanisme genoemd). Het subject is niet de 
oorsprong van alle dingen of het leidend beginsel, maar komt tot stand door en is 
effect van machtsprocessen. Macht - de wil tot weten - is alom en circuleert in 
netwerken van 'waarheid' en weten, de vertogen. Waarheidsproduktie en machts
verhoudingen zijn in elkaar verstrengeld. Het 'ik' is niet gegeven maar krijgt in
houd en betekenis in specifieke discursieve praktijken en vertogen, met andere 
woorden, subjectposities zijn resultaat van machtsprocessen. De circulatie van 
macht creëert mogelijkheden voor subjectiviteit en is dus produktief en niet nega
tief in de zin van beperkend en onderdrukkend. Machtsprocessen vormen niet zo 
zeer een inperking van een als waar/authentiek veronderstelde subjectiviteit, maar 
zijn juist voorwaarde voor het bestaan van identiteit. In tegenstelling tot het soe
vereine machtsbegrip is er bij disciplinaire macht geen sprake van een doel of 
oorsprong van waaruit macht wordt uitgeoefend. Macht is geen bezit, maar be
staat in haar uitoefening, haar circulatie. Individuen zijn gelijktijdig onderworpen 
aan en ontwerpers van de machtsmechanica; mensen zorgen zelf dat de machts
processen die hen mede bepalen blijven voortbestaan en blijven circuleren. De 
filosoof Ijsseling verwoordt dit als volgt: 'Ongetwijfeld wordt het discours gedra
gen door de mens maar het overstijgt hem in vele opzichten. Precies door zich 
hieraan te onderwerpen wordt hij subject. Subjectiviteit, identiteit, zelfstandigheid 
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en de plaats die ingenomen wordt in de wereld zijn slechts mogelijk krachtens een 
reeds bestaand discours' (IJsseling 1981:77). 

De hoofdvraag van Foucault is: hoe worden mensen tot subject gemaakt in 
onze cultuur? De disciplinaire macht is werkzaam in een veelheid van vertogen 
en discursieve praktijken - onder meer in geestelijke en lichamelijke gezondheids
zorg, in strafinrichtingen, in onderwijs - waarin waarheden met betrekking tot 
subjectiviteit worden geproduceerd. Deze instellingen en instituties opereren in 
vertogen en zijn de materiahsering van machtsprocessen. Kennis/waarheid, zelf
kennis en normalisering zijn met elkaar verweven in de microfysica van de 
macht. Daarmee worden alle individuen zichtbaar, plaatsbaar en controleerbaar, 
hetgeen een voorwaarde is voor de produktie van 'volgzame lichamen'. De disci
plinaire macht gebruikt de normerende sanctie en de hiërarchische blik (toezicht) 
als instrumenten. Het toezicht geldt niet alleen de bewakers ten opzichte van de 
bewaakten, ook de bewakers zelf zijn onderworpen aan de disciplinaire macht. 
'De discipline houdt een relationele macht in gang die op haar eigen mechanis
men steunt en een onafgebroken spel van berekende blikken in de plaats van 
openbare vertoning stelt (...) zonder zijn toevlucht te nemen tot excessen, dwang 
afgeweid' (Foucault 1981: 603 [1975: 179]). Eén van de strategieën van de 
macht is nonnahsering; lokale vormen van 'weten' dringen diep door in de be
staande praktijken en reguleren het dagelijks leven. Normalisering brengt orde 
aan met behulp van een code. De norm construeert uit alle verschillen één ver
schil, dat tussen 'normaal' en 'afwijkend' (zie ook Mol & Van Lieshout 1989). 
De macht werkt via een waarderende meting en een vergelijking van het individu 
met anderen, waarbij afwijkingen niet worden benaderd met straffen, maar wor
den gecorrigeerd met oefening en training. Via deze praktijken van (zelfonder
zoek hebben machtsprocessen een zeer indringend effect op lichamen, de dragers 
van subjectiviteit. Mensen leren zichzelf te (her)kennen in posities die binnen de 
orde bestaan en die hen binnen de orde ter beschikking staan.46 'Het belangrijk
ste dat het discours kan uitrichten en bewerken is het toewijzen en bepalen van de 
posities die de mensen ten aanzien van elkaar en van de wereld innemen' (IJsse
ling 1981: 77). 

Toepassingen binnen vrouwen/genderstudies: vrouwelijkheid als gendercon-
structie 

Het werk van Foucault is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van 
enkele kernvragen van vrouwen/genderstudies. In het begin van de jaren tachtig 
is het werk van Foucault veelal gebruikt om het monoMsch model van onder
drukking te bekritiseren. Foucaults machtsopvatting, die refereert aan taal en sub-
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jectiviteit, biedt openingen voor nieuwe interpretaties van de relaties tussen man
nen en vrouwen in termen van macht die niet vervallen in het schema van slacht
offer/dader. Bovendien biedt het een kader om vrouwelijke identiteit als probleem 
te stellen. De denkbeelden van Foucault zijn zowel in zuivere vorm gebruikt 
(onder andere Braidotti 1990/1981, Vintges 1986, Van Drenth 1991) als ook in 
de vorm van het constructivisme gebruikt (onder velen Aerts 1981 b, Akkerman 
1985, Meijer 1986, Sevenhuijsen 1987, De Haan 1992). 

Binnen vrouwenstudies is Foucault veelal gebruikt als inspiratiebron voor 
onderzoek naar constructies van vrouwelijkheid in uiteenlopende situaties, zoals 
katholieke vrouwenorganisaties (Aerts 1981 b), het Bureau voor Huwelijksaange
legenheden (Sommer 1985) en de pedagogische bemoeienissen met fabrieksmeis
jes (Van Drenth 1991). Vrouw is geen natuurhjke categorie, maar krijgt steeds 
wisselende betekenissen in verschillende historische en lokale contexten. Deze 
studies draaien in hoofdzaak om de vraag, welke vrouwelijke subjectiviteit(en) 
wordt(en) geconstrueerd, welke inhouden vrouwelijkheid krijgt aangemeten en 
welke waarheden circuleren rond sekse. Deze 'waarheden' worden gezien als re
sultaat en middel van machtsprocessen. In welke hoedanigheid worden vrouwen 
aangesproken in de verschillende situaties? Binnen deze theoretische lijn wordt 
sekse onderzocht als een ordeningsprincipe waarin mannen/het mannelijke in een 
hiërarchische verhouding komen te staan ten opzichte van vrouwen/het vrouwelij
ke. 

In het kader van deze theoretische ontwikkelingen wordt het begrip gender 
een belangrijk conceptueel instrument.47 Met het begrip gender kan worden aan
gegeven dat de veelheid in betekenissen en in verschillen niet gereduceerd kan 
worden tot een simpele dichotomie tussen mannen en vrouwen. Gender kan ge
zien worden als een mechanisme dat bepaalde betekenissen en definities van 
vrouwelijkheid/mannelijkheid toelaat c.q. produceert, en andere betekenissen 
uitsluit, hetgeen bepalend is voor de ervaringsruimte en de mogelijke posities van 
mannen en vrouwen. In principe is het genderconcept juist geschikt om de pluri
forme differenties - etniciteit, leeftijd, geslacht - te thematiseren. Het concept 
creëert bovendien theoretische ruimte om sekse als ordeningsprincipe ook daar op 
te sporen, waar sekse er ogenschijnlijk niet toe doet, bijvoorbeeld in regels/wet
geving/verordeningen en in velerlei instituties (zie hierna). In dit verband kan 
gesteld worden dat gender zowel middel is (het geeft ordening aan de verhoudin
gen tussen de seksen) als ook uitkomst (het is de ordening van de seksen). Het 
doorbreken van het denken in termen van vrouwelijkheid en mannelijkheid als bi
naire oppositie, verbonden met een notie van sekse als maatschappelijk organisa
tieprincipe brengt nieuwe onderzoeksvragen en -inzichten tot stand. 
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Braidotti beschrijft - op basis van Diamond en Quinby (1988) - een aantal 
raakvlakken tussen het feminisme en het werk van Foucault: het lichaam als 
plaats van macht, de nadruk op de microfysica's van de macht, de kritiek op het 
humanisme, het belang van een brug (in casu het vertoog) tussen het materiële en 
het theoretische, en tenslotte de kritiek op het onderscheid tussen wetenschap en 
ideologie. Voorts - zo stelt Braidotti - kan Foucault binnen het feminisme van nut 
zijn voor wat betreft het verzet tegen totaliserende vertogen en voor de noodzaak 
het materialisme zodanig te herdefiniëren dat het ook de lichamelijke materiali-
teit48 omvat. Maar, zo stelt ook Braidotti (1990/1981) vast, Foucault besteedt in 
zijn denken over macht in relatie tot seksualiteit en lichamen merkwaardigerwijs 
weinig aandacht aan vrouwen. 

Een benadering van seksevraagstukken vanuit een vertooganalytisch perspectief 
ontmoet niet alleen positieve reacties. De vertooganalyse beperkt zich, zoals het 
woord al zegt, in principe tot een analyse van de circulerende vertogen en discur
sieve praktijken. Hoe deze inwerken op de geleefde werkelijkheid, en hoe zij 
samenhangen met subjectieve ervaringen, valt niet noodzakelijkerwijs binnen de 
onderzoekscontext. Midden jaren tachtig ontstaat een debat omtrent de status van 
de ervaring en de wetenschappelijke winst van een vertooganalytische benade
ring. Sommige feministische onderzoekers pleiten voor een weg 'terug naar de 
geleefde werkelijkheid' (Clerkx & Westerbeek 1984). Maar de inzichten uit het 
constructivisme en postmodernisme zijn niet meer weg te denken; het pleidooi 
voor een eenvoudige weg terug krijgt niet veel aanhang.49 

Het veelvuldig gebruik van denkbeelden van Foucault, het denken in termen 
van pluriforme constructies/veelheid van vertogen en discursieve praktijken, 
wordt aanvankelijk door sommigen geassocieerd met een absoluut relativisme, 
zowel ten aanzien van 'waarheid'/kennis, als ten aanzien van 'vrouw'/sekse. Het 
idee dat geen enkele waarheid aanspraak kan maken op universele claims zou -
zo is de veronderstelling - er toe leiden dat alle kennis 'waar' kan zijn. Boven
dien, zo vreest men, zou elk fundament voor politiek handelen verloren zijn 
geraakt, want wat hebben vrouwen nog gemeenschappelijk als er geen beroep ge
daan kan worden op de veronderstelde eenheid? 

In de vele discussies die in de afgelopen jaren zijn gevoerd, is gebleken dat 
bovenstaande uitspraken inzake het radicaal-relativisme slechts extreme posities 
zijn. 'De Vrouw bestaat niet' is niet hetzelfde als 'vrouwen bestaan niet'. 'De 
Waarheid bestaat niet' is evenmin hetzelfde als 'er bestaan geen waarheden'. In 
het spanningsveld van universalisme en relativisme ontstaan nieuwe posities en 
inzichten. Lokale en gepositioneerde vormen van kennis en waarheid kunnen wel 
degelijk legitiem zijn (situated knowledge, Haraway 1988). En wat betreft de 
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politieke eenheid is inmiddels vastgesteld dat een eenheid niet zozeer voorwaarde 
is voor, als wel resultaat is van politiek handelen (Aerts 1984). 

Welke invulling krijgen de twee machtsvragen inzake actor/structuur en macht/-
gender binnen dit theoretisch raamwerk? 

De verbinding tussen taal, macht en subjectiviteit is de centrale thesis binnen 
de vertooganalyse. Taal gaat aan de werkelijkheid vooraf; eerst in taal is ervaring 
en subjectiviteit mogelijk. Dit uitgangspunt heeft geleid tot een breed debat inza
ke de status van het subject. Betekent de decentrering van het subject tegelijker
tijd dat er geen handelend subject is, met andere woorden, leidt het tot een de
structie van het subject? Is het maatschappelijk leven en het handelen van het 
subject - in een vertooganalytisch perspectief - gedetermineerd door structuren en 
vertogen? Sommigen stellen dat de decentrering van het subject vrouwen weder
om buiten spel zetten, juist op het moment dat vrouwen de status van historische 
subjecten opeisen (onder andere Grünell 1986, Outshoorn 1989). De vertoogana-
lytische benadering van sekse/gender zou moeilijk kunnen bijdragen aan maat
schappelijke veranderingsprocessen, te meer daar - vanuit vertooganalytische 
optiek - verzet slechts leidt tot een intensivering van het vertoog, en niet tot een 
verandering van machtsprocessen. Anderen daarentegen stellen dat enkel de voor
onderstelling, dat het handelend subject de oorsprong van de dingen is, buiten 
werking is gezet. Deze ambivalenties inzake het actor/structuur-vraagstuk in rela
tie tot het werk van Foucault komen we ook tegen in de wijze waarop vrouwen in 
beeld komen. In enkele gevallen verschijnen vrouwen als actieve ontwerpers van 
constructies van vrouwelijkheid (bijvoorbeeld in het onderzoek naar lesbische 
vrouwen, Meijer 1986), maar in andere studies zijn zij treurige objecten van 
discipline (bijvoorbeeld in het onderzoek naar Bureau voor Huwelijksaangelegen
heden, Sommer 1985). 

Deze studie gaat uit van een interpretatie in termen van een decentrering van 
het subject, en niet van een destructie van het subject. Vrouwen zijn, evenals 
mannen, onderworpen en ontwerpers van de machtsmechanica; beiden zijn in 
machtsprocessen betrokken. Ze zijn beiden subject in twee posities: zij zijn on
derworpen aan de macht van het vertoog (en daarmee subject in de orde) en zij 
zijn tegelijkertijd gepositioneerd om te handelen (en daarmee mechanica van de 
macht in beweging houdend). Dit handelen wordt mogelijk gemaakt en begrensd 
door het netwerk. Uiteindelijk bepaalt de structuur - het vertoog - de handelings
ruimte van individuen. Ten opzichte van het vertoog zijn mannen en vrouwen 
niet principieel verschillend. Mannen en vrouwen zijn wel verschillend binnen het 
vertoog. De bestaansmogelijkheden die door vrouwen en mannen kunnen worden 
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ingenomen - en daarmee hun posities binnen het vertoog - verschillen aanzienlijk, 
en daarmee uiteindelijk ook hun posities ten opzichte van elkaar. 

Wat betreft de conceptuele relatie tussen gender en macht (de tweede machts
vraag) wordt vanuit dit raamwerk gesteld dat alle kennis macht is. Macht is al
omtegenwoordig, is uitkomst en middel van maatschappelijk leven. Doordenkend 
op deze lijn kan eveneens gesteld worden dat alle verhoudingen en relaties gen-
dered zijn. Zonder deze stelling te willen bestrijden, kan geconstateerd worden 
dat de formulering enigszins onbevredigend is. Hoe kunnen dan de verschillende 
vormen van overheersing worden gedifferentieerd, wanneer alles gendered is? 
Hoe kunnen we dan inzicht krijgen in de vraag, op welke momenten in welke 
praktijken en onder welke voorwaarden sekse/gender een relevante categorie is? 
Hoe kunnen we dan nog vragen ontwikkelen over de mogelijke interferentie met 
andere structuurprincipes van de machtsmechanica? De gedachte dat alle relaties 
gendered zijn, is een statement dat in concreet onderzoek aannemelijk gemaakt 
moet worden. Bovendien laat deze stelling de noodzaak tot een verheldering van 
de relaties tussen sekse/gender en andere structuurprincipes onverlet. Een belang
rijk theoretisch winstpunt dat mede door dit theoretisch perspectief is ontwikkeld, 
is de veronderstelling dat gender ook daar werkzaam kan zijn, waar sekse er 
ogenschijnhjk niet toe doet. 

Toepassingen binnen arbeidsstudies: disciplinering en subjectieve identificatie 
met de taak 

In de Nederlandse arbeidssociologie zijn twee studies verricht die hun inspiratie 
vinden in het werk van Foucault. De al eerder genoemde studie van Doorewaard 
(1989) verbindt verschillende theoretische raamwerken aan elkaar in een poging 
managementstrategieën te analyseren en te duiden. De studie van de socioloog 
Sierksma (1991) heeft een historisch-analytisch karakter, waarbij de sociaal-filo
sofische wortels van Foucaults denkbeelden nader worden bekeken en enkele van 
zijn stellingen vanuit een historisch perspectief worden gekritiseerd. 

Sierksma (1991) analyseert de geschiedenis van het denken over de ideale 
handarbeider, in het bijzonder de vooronderstellingen die ten grondslag liggen 
aan het disciplinair schema.50 Hij onderscheidt twee reeksen van mechanismen: 
A. de training der lichamen en B. de organisatie van een produktieve geordende 
massa. Bij A. horen vooral de mechanismen van de dressuur, de temporele orga
nisatie van de handeling en controle over gedragsontwikkeling. Bij B. horen het 
hiërarchisch toezicht, de normerende sanctie en de toetsing (Sierksma 1991: 26-
27). Een belangrijk moment in het disciplinair schema is de normahsering; indi-
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viduen worden onderscheiden en gedifferentieerd ten opzichte van de relatieve 
prestaties van andere individuen. 'Hoewel normatieve disciplinering wel degelijk 
vormen van dwang en onderwerping inhoudt, is deze dwang niet tiranniek, ge
welddadig of repressief (Sierksma 1991:29). De macht van de norm is een pres
sie tot handelingen, niet een repressie van gedrag. Deze normaHsering kan alleen 
effectief zijn wanneer de norm aansluit bij de 'natuurlijke' norm: de 'natuurlijke' 
capaciteiten vormen de basis voor de genormaliseerde handelingen. Dit verklaart 
de aandacht voor het onderzoeken van deze 'natuurhjke' capaciteiten. 

Sierksma ziet veel overeenkomsten met het scientific management van Taylor. 
Bij de ontwikkeling van het scientific management heeft Taylor eveneens veel 
aandacht besteed aan het onderzoeken van capaciteiten en het formuleren van 
normen (de time- and motion study). De arbeidsanalyse behelst het uit elkaar 
halen van een taak in z'n kleinste eenheden, die vervolgens de basis zijn voor de 
formulering van taakinstructies. Het uiteindelijk doel van de tijdsstudies is het 
formuleren van een taak als een afgebakende, genormeerde en getarifeerde ar-
beidslast die aan een bepaald individu wordt toegewezen. De geschiktheid van 
een ieder wordt vastgesteld, de tijden nodig voor het uitvoeren van een bepaalde 
handeling onderling vergeleken, en op basis hiervan volgt een berekening van het 
loon. De controle van de arbeiders heeft primair betrekking op de groeiende indi
viduele vaardigheden, op het leren en oefenen van personen. 

Er is echter één voorwaarde die gerealiseerd moet zijn, wil dit disciplinair 
schema een kans van slagen hebben: een subjectieve identificatie is noodzakelijk 
opdat het individu steeds bereid is zich opnieuw aan te passen aan nieuwe nor
men. 'De disciplinaire norm schrijft (...) niet alleen maar bepaalde handelingen 
voor, maar brengt tevens een besef van subjectieve zinvolheid van die handelin
gen met zich mee: kortom een besef van hun waarde' (Sierksma 1991:33). In het 
arbeidsbeheer speelt het probleem van de motivatie een belangrijke rol. Discipli
ne 'sluit mensen in' en ontlokt een subjectieve identificatie met de 'machine' (de 
disciplinering in het bedrijf) waaraan niemand zich kan onttrekken. Motivatie en 
subjectieve identificatie vormen een cruciale schakel tussen de potentiële arbeids
kracht van een werknemer en de gewenste produktie van het management. Ech
ter, de vooronderstelling dat disciplinering van leergierige lichamen als 'vanzelf 
leidt tot intrinsieke motivatie lijkt wat zwak gezien de kosten en inspanningen die 
zijn verbonden aan het vervuilen van betaalde arbeid. Dit probleem signaleert 
Sierksma ook wanneer hij stelt: 'Het voornaamste doel van arbeidsbeheer is (...) 
om de arbeider die "vrijwillig" aan het produktieproces deelneemt bij de arbeid 
te betrekken, hem te behouden en hem zijn "beste" te doen geven. Een onderzoek 
dat de koppeling van disciplinair schema en arbeid onderzoekt, dient zich daarom 
te concentreren op de subjectieve individualiserende effecten van fabrieksdiscipli-
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ne' (Sierksma 1991:257-258). Op dit punt van de intrinsieke motivatie moet 
Sierksma constateren dat het werk van Foucault hem niet veel verder kan hel
pen.51 

Dit verschijnsel, dat verschillende benamingen heeft, zoals 'intrinsieke motivatie', 
'subjectieve identificatie' of 'instemming' krijgt ook veel aandacht in de studie 
van Doorewaard (1989). De hegemoniale macht van het management kenmerkt 
zich enerzijds door beheersing en disciplinering (autonomiedestructie) en ander
zijds door aandacht, verantwoordehjkheid en zorg voor mens en personeel (auto-
nomieregulering). Autonomiedestructie en -regulering komen gecombineerd voor 
ten aanzien van alle werknemers. Alleen liggen de accenten verschillend. Voor 
het goed gekwalificeerd personeel ligt het accent op regulering, voor de slecht 
gekwalificeerde uitvoerders op de werkvloer ligt het accent op disciplinering. Het 
management, zo stelt Doorewaard, hanteert een duale strategie van Discipline en 
Zorg: 'Daarmee doel ik op het proces waarbij beheersings-imperatieven gereali
seerd worden via manifestaties van imperatieven van de semantiek van de ar-
beidszorg' (Doorewaard 1989:128). Wat zich voordoet als zorg voor de werkne
mer kan feitelijk een disciplinering zijn die leidt tot een vervulling van de be-
drijfsdoelen, zo stelt Doorewaard. Tegenover de zichtbaarheid van zorgmaatre-
gelen staat de verhulling van disciplineringsmaatregelen. Zorg kan onderdeel zijn 
van een disciplineringsstrategie. Een voorbeeld daarvan is de invoering van ge
bruikersparticipatie bij automatiseringsprocessen en de wijze waarop deze zorg-
maatregel tegemoet komt aan de belangen van het management. Ten eerste krijgt 
het management door de gebruikersparticipatie de beschikking over de noodzake
lijke kennis van het verwerkingsproces die cruciaal is voor de ontwikkeling van 
automatiseringsprocessen, en ten tweede ontstaat er in en door de participatie 
voldoende committment die zorgt voor een instemming ten tijde van de imple
mentatie van automatisering. Zo werkt wat Doorewaard management by seduction 
noemt. Het personeel wordt als het ware verleid tot instemming met procedures 
die uiteindelijk in het voordeel zijn van de belangen van het management. 

De vorming van subjecten en identiteiten is - zo stelt Doorewaard - cruciaal 
in de werking van de hegemoniale macht. Hij onderscheidt vier machtsprincipes, 
die hij ontleent aan Foucault. De techniek van de arbeidsdeling leidt tot de onder
werping van het subject aan het bedrijfssysteem. Het panoptisch toezicht zorgt er 
vervolgens voor dat ondergeschikten zelf toezicht uitoefenen ('...ze komen er 
toch wel achter...'). Het bestaan van een onzichtbare toezichthouder, achter een 
'oneway screen' of in een toezichthoudershok boven de werkvloer, zorgt ervoor 
dat mensen permanent zelf toezicht houden, ook wanneer er feitelijk geen toe
zichthouder is. Het derde machtsprincipe is de macht van de zorg, de pastorale 
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macht. De verzorger bepaalt in zekere zin wat goed is voor de verzorgde. Het 
personeel, dankbaar voor de verzorging, accepteert in 'volle vrijheid, de regule
ring en identificeert zich (ten dele) met de bedrijfsbelangen. Het vierde principe 
is de macht van de norm. De normaliserende sanctie is - in de formulering van 
Doorewaard - geïnternaliseerd. Niet alleen technische eigenschappen moeten wor
den aangeleerd, de werknemers moeten ook gedisciplineerd worden binnen de 
cultuur van de organisatie: men vormt zichzelf in 'volle vrijhekr naar de belan
gen van het bedrijf en men zorgt voor elkaar. In dit complex van handelingen en 
regels is het management afwezig. 'Geen baas hoeft het proces te bewaken' 
(Doorewaard 1989:152).52 

Al met al kan geconcludeerd worden dat het werk van Foucault voldoende 
inspiratiebron is voor het onderzoek naar beheersingsprocessen binnen arbeidsor
ganisaties. De concepten 'macht van de norm, en 'pastorale macht' kunnen bruik
bare instrumenten zijn om diepgaand inzicht te krijgen in de machtsprocessen in 
de arbeid. Daarnaast verschijnt ook het subject als een probleem: het individu is 
object van macht, maar tegelijkertijd identificeert het zich met de positie die het 
in deze machtsprocessen krijgt toegewezen. 

In de bewerkingen van Foucaults denken in de studies van Sierksma en Door
ewaard verwijst identiteit, zoals we hebben gezien, vrijwel altijd naar de 'arbei
der', de 'werknemer', hetgeen conceptueel veelal samenvalt met mannelijkheid. 
De ogenschijnlijke genderneutraliteit verschijnt-als een mannelijke variant: de 
illustraties en voorbeelden komen uitsluitend voort uit de industriële sector, een 
bij uitstek mannelijk domein van betaalde arbeid. Vrouwen komen in deze studies 
nauwelijks voor. Doorewaard gebruikt af en toe vrouwelijke beroepen als voor
beeld en noemt hier en daar ook gender en etniciteit als overheersingsverhou
dingen, maar ook hij verbindt identiteit primair aan beroeps- en werknemers
identiteit en niet aan sekse- of genderidentiteit. 

Arbeid en sekse: zorgende macht en gendèrconstructies in de arbeid 

Er zijn in Nederland meerdere studies inzake arbeid van vrouwen gepubliceerd 
die expliciet of impliciet verwijzen naar het werk van Foucault. Zoals hiervoor 
reeds is geconstateerd zijn enkele van zijn denkbeelden in de vorm van het zoge
naamde constructivisme tot een bredere groep onderzoekers doorgedrongen. Dit 
geldt ook voor enkele onderzoekers inzake arbeid en seksevraagstukken die zo nu 
en dan gebruik maken van concepten uit deze theoretische benadering (onder 
meer Bervoets, Aalten, De Bruijn). 

Het betreft hier toepassingen van de noties inzake vrouwelijke subjectiviteit, 
en toepassingen van het idee dat betekenissen (bijvoorbeeld van vrouwenwerk en 
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kwalificatie) niet vastliggen, maar altijd tot stand komen in relatie tot elkaar. De 
constructie van 'skiU' is hiervan een goed voorbeeld (Bervoets & Frielink 1988). 
De sociale constructie van vaardigheid blijkt voor vrouwen en mannen verschil
lende vormen aan te nemen. Werkzaamheden van mannen lopen minder risico 
om als 'ongeschoold' geëtiketteerd te worden, dan dezelfde werkzaamheden uit
sluitend uitgevoerd door vrouwen (Phillips & Taylor 1980). Het beeld van een 
functie en de functieomschrijving zijn in overeenstemming met het beeld van de 
sekse die het meest de betreffende functie zal vervullen, zo stelt Milkman (1983) 
vast.53 Dit leidt tot de stelling dat sociale constructies van kwalificatie en van 
functies de veronderstelde 'natuurlijke' sekseverschillen als grondstof (Mol 1989) 
nemen voor de formulering, waardering en ordening van taken. 

Vrouwelijkheid is, vanuit deze optiek, een grondstof die in functieomschrij
vingen is 'gestold' en gematerialiseerd. Deze verwijzingen naar 'natuurlijke' 
vrouwelijke eigenschappen zijn overigens niet voorbehouden aan het organisatie
niveau, maar worden ook door vrouwen zelf veelvuldig gebruikt. De zakenvrou
wen in het onderzoek van Aalten (1991) blijken elementen van een 'natuurlijke' 
vrouwelijkheid te verdisconteren in hun zelfbeeld. Zakenvrouwen staan voor de 
opgave de spanningsverhouding tussen 'ondernemer' en 'vrouw' leefbaar te ma
ken. Vrijwel alle vrouwen verwijzen naar 'typisch vrouwelijke' eigenschappen 
die hun ondernemerschap inkleuren: ze zijn moeder van het bedrijf, accentueren 
hun dienstbaarheid of hun phchtsbetrachting, en refereren eventueel aan hun ver
plichtingen tegenover de overleden echtgenoot en zijn werknemers. In die span
ningsverhouding tussen beroep en sekse maken de vrouwen zich klaarblijkelijk 
meer zorgen om hun gender- dan om hun beroepsidentiteit.54 

Aan de hand van een bespreking van onderzoeken van Pringle (1989) en Wil
liams (1989) probeert Verhaar (1991 b) inzicht te krijgen in de verwevenheid van 
sekse-identiteit en beroepsidentiteit. Sommigen beroepen hebben een duidelijk 
genderkarakter, waarvan de secretaresse en de marinier extreme voorbeelden 
zijn. Vrouwen die mannenwerk doen zijn primair vrouwen die mannenwerk 
doen, geen vakvrouwen of professionals. Mannen daarentegen zijn niet in de 
eerste plaats ménnen die vrouwenwerk doen; zij behouden een professionele sta
tus wanneer zij intreden in vrouwenberoepen. Mannen, zo blijkt uit het onder
zoek van Williams, zijn in staat de genderlading van het beroep aan te passen aan 
hun sekse-identiteit, dat wil zeggen 'masculiener' in te kleuren. Hun sekse-identi
teit wordt niet bedreigd. Vrouwen daarentegen maken zich wel zorgen over hun 
sekse-identiteit en accentueren hun vrouwelijkheid om te voorkomen dat zij teveel 
'besmet' raken met de mannelijke genderidentiteit van het mariniersberoep. Hier
uit blijkt dat ook beroepsprofielen een zekere genderlading hebben, en dat de 
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wijze waarop mannen vrouwelijke beroepen uitoefenen niet alleen asymmetrisch, 
maar ook ongelijk is aan de wijze waarop vrouwen mannenberoepen uitoefenen. 

Tot zover een bespreking van sporen van het constructivisme in het onder
zoek naar sekse en arbeid. De twee studies die expliciet verwijzen naar Foucault, 
Van Drenth (1991) en De Haan (1992) worden hierna wat uitgebreider bespro
ken. 

Zowel Van Drenth als De Haan oriënteren zich op een vertooganalytische bena
dering nadat ze een economische benadering van het seksevraagstuk in relatie tot 
arbeid hebben afgewezen. 

Van Drenths onderzoek handelt over de pedagogische praktijken (fabriekson-
derricht, vormingswerk) die in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn ontwik
keld als zorg voor fabrieksmeisjes, in casu de meisjes van Philips. Zij stelt dat 
verklaringsschema's in termen van economische belangen die zouden zijn gediend 
met het onderricht aan meisjes teveel uitgaat van een repressief machtsconcept. 
Van Drenth signaleert twee bezwaren van een economische benadering. Ten eer
ste wordt er te weinig recht gedaan aan de veelheid van relatief autonome princi
pes, zoals verwantschapssysteem, politiek, levensbeschouwing, en ten tweede 
miskent deze benadering het inzicht dat macht niet alleen repressief werkt, maar 
vooral ook werkzaam is in de totstandkoming van historisch specifieke betekenis
sen van gender.55 

Om aan beide vereisten van het machtsconcept te kunnen voldoen, ontwikkelt 
Van Drenth, geïnspireerd door Foucault, het begrip zorgende macht. Het is 
'...een machtstype (...) dat niet zo zeer werkzaam is via (fysieke) dwang en bevel, 
maar door middel van hoeden en begeleiden van mensen. De zorgende macht 
heeft vooral een scheppende werking. Het dwingt individuen door bezig te zijn 
met het innerlijk hun identiteit te ontwikkelen. Zo vormt de zorgende macht een 
aansporing tot het realiseren van een bepaald type individualiteit (en daarmee 
sociabiliteit en leefstijl), die meer bepaald wordt door de voortdurende confronta
tie van het innerlijk met opvattingen in de "buitenwereld", dan door een vóóron
derstelde (aangeboren en van nature gegeven) hoedanigheid' (Van Drenth 1991: 
217). De zorgende macht kwam tot uiting in het fabrieksonderricht aan jonge 
meisjes, de sociale verheffing van de meisjes in het huishoudonderwijs en het 
sparen voor de uitzet, de georganiseerde ontspanningsclubs en, in later jaren, in 
de selectieprocessen en het vonningswerk. Dit hoeden van de meisjes moest te
genwicht bieden tegen het negatieve beeld van de 'fabrieksmeid', dat vooral door 
de katholieke instanties in sterke mate werd uitgedragen. De meisjes van Philips 
kregen een scholing tot goede echtgenote en moeder, hetgeen de ouders ervan 
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moest overtuigen dat zij er goed aan deden om hun dochters naar de fabriek te 
sturen. 

Aanvankelijk had de zorgende macht een paternalistisch karakter waarbij de 
eigenaren van Philips deze macht uitdragen. In latere jaren is, onder invloed van 
de wetenschappelijke kennisontwikkeling, een nieuwe professionele groep ont
staan binnen het bedrijf die de zorgende macht vervult, namelijk de sociaal-tech
nologen. Zij hebben een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van selectiepro
cessen, met als doel voor elk meisje werk te vinden dat past bij haar aard en aan
leg. De aanvankelijke beperking van de selectie-instrumenten tot capaciteitsbeoor
deling wordt later uitgebreid met persoonhjkheidsbeoordeling, om zodoende de 
beste garanties te krijgen voor een plezierige vervulling van het werk door de 
werknemers. Dit plezier hangt niet alleen samen met de inhoud van het werk, 
maar met de werkomgeving, in het bijzonder met leeftijdsgenoten/vriendinnen. 
Ook de persoonlijkheid van de vrouwen wordt door de sociaal-technologen in 
kaart gebracht, zodat elke vrouw gunstig geplaatst kan worden binnen het bedrijf. 
De elementen in deze persoonlijkheid van de vrouw zijn 'betrouwbaar', 'beheer
sing van het instinctieve' en 'souplesse', naast het altijd aanwezige 'vingervlug
heid'. 

In de jaren vijftig neemt het onderzoek naar het psychisch functioneren en 
naar de drijfveren van werknemers een grote vlucht. In tegenstelling tot voor
gaande jaren wordt persoonlijkheid opgevat als iets veranderbaars en manipuleer
baars. Jongeren mogen geen 'gekreukte persoonlijkheden' worden als gevolg van 
het werk. Dit uitgangspunt leidt tot een intensivering van de professionele zor
gende macht, die Philips echter ook steeds meer uit handen moet geven, onder 
meer aan het katholieke vormingswerk. Centraal uitgangspunt is de naar sekse 
gesegregeerde arbeidssituatie: jongens krijgen andere cursussen dan meisjes, zij 
doen ander (vaktechnisch) werk dan de vrouwen (ongeschoold). De begeleiding is 
ook afgestemd op de veronderstelde 'natuurhjke' sekseverschillen. Deze denk
beelden komen onder spanning te staan wanneer er onvoldoende meisjes zijn voor 
het werk, en mannen hun plaatsen moeten overnemen: de vrouwelijke status moet 
hoog worden gehouden, maar ook moet voorkomen worden dat de mannen een 
minderwaardigheidscomplex krijgen. Ook hier vervult de zorgende macht een 
belangrijke functie. Geconcludeerd kan worden dat de zorgende macht zich met 
de omstandigheden wijzigt, maar steeds circuleert rondom de identiteit van de 
werknemers, in dit geval de vrouwelijke en jeugdige werknemers. 

De Haan (1992) refereert in haar historisch onderzoek naar kantoorarbeid van 
vrouwen, evenals Van Drenth, aan de beperkingen van een economische benade
ring van seksevraagstukken in relatie tot de arbeid. Zij verwijst daarbij naar de 
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neo-marxistische traditie en de arbeidsanalyse van Braverman in termen van de 
ontwikkeling van het kapitalistisch systeem. In deze economische verklaringen 
krijgen vrouwen teveel de plaats van slachtoffers toegewezen en wordt te weinig 
recht gedaan aan mogelijke positieve (psychologische, financiële) effecten van 
betaalde arbeid van vrouwen. De aandacht voor vrouwen zou - zo stelt De Haan -
binnen deze rasters teveel beperkt zijn tot de aard en organisatie van het werk. 
Het toevoegen van de categorie 'vrouwen' aan de bestaande economische theorie-
en is niet afdoende om een goed beeld te krijgen van de arbeid van vrouwen. De 
Haan verwijst daarbij naar Pringle (1989), die stelt dat een fundamentele herzie
ning van het theoretisch kader inzake arbeid noodzakelijk is om het te zuiveren 
van het fallocentrisme. De samenhang tussen positie, beroep en sekse moet nader 
worden onderzocht. Nieuwe kennis, aldus De Haan, ontstaat wanneer het onder
zoek inzicht geeft in de wijze een bepaalde categorie (in dit geval vrouwelijk kan
toorpersoneel) zichzelf constitueert, met andere woorden inzicht geeft in de wijze 
waarop 'vrouwelijk kantoorpersoneel' in de verschillende vertogen wordt gecon
strueerd. 

Vrouwelijke kantoorbedienden werden gedefinieerd in contrast met mannelij
ke kantoorbedienden en met vrouwen uit lagere klassen.56 De Haan schetst de 
beelden over vrouwelijk kantoorpersoneel die circuleren in de vrouwenarbeidsbe-
weging, de vakbeweging, het opleidingsinstituut, de werkgevers en de overheid. 
Steeds weer blijkt dat de categorie binnen de onderscheiden contexten verschil
lend wordt ingevuld en gedefinieerd. De vakvereniging voor handelsbedienden 
Mercurius, bijvoorbeeld, staat niet open voor vrouwen, waardoor vrouwen jaren
lang ook uitgesloten zijn van deelname aan de examens. Binnen deze broeder
schap, die streeft naar een professionalisering van het vak, is geen plaats voor de 
'chaos' en 'wanorde' die vrouwen met zich meebrengen. Het mannelijk terrein 
moet bewaakt worden. Sommige mannen waren echter vóór toelating van vrou
wen om zodoende een eind te kunnen maken aan de 'schadelijke mededinging' en 
de 'deloyale houding' van de vrouwen die voor minder loon in de kantoren aan 
het werk zijn. 

Enkele decennia later, in de jaren twintig, blijkt dat vrouwen, hoewel ze beter 
zijn opgeleid dan mannen (mannen met een goede opleiding blijven niet op een 
kantoor), veel minder loon ontvangen. Zij hoeven immers geen gezin te onder
houden. In deze weergave verschijnen vrouwen als oneerlijke concurrenten van 
mannen, die zij de werkloosheid induwen. De algemene aanname is dat werkloos
heid alleen mannen en hun gezinnen treft, nooit vrouwen. Alleen mannen hebben 
een natuurlijk recht op betaalde arbeid. Dit idee blijkt een belangrijke rol te 
spelen binnen de bonden voor kantoorpersoneel: de mannelijke identiteit is vooral 
gebaseerd op het kostwinnerschap, niet op een positieve constructie van het be-
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roep voor mannen.57 Deze onduidelijk ten aanzien van de inhoud geldt ook voor 
vrouwelijke functies, in het bijzonder de secretaressefunctie. De secretaresse is 
noch een 'tikstertje' noch een 'schoonheidskoningin', maar een 'jonge dame' 
(klasseconstructie) die haar 'vrouwelijke' eigenschappen benut ten dienste van 
haar baas (genderconstructie). 

Deze vrouwelijke eigenschappen worden echter niet aangemerkt als professio
nele vaardigheden, maar als de natuurlijke aanleg van de meisjes. Haar genderi-
dentiteit is sterker gearticuleerd dan haar professionele identiteit. Dit blijkt ook 
uit de beelden die circuleren over secretaressen. In de loop der jaren voltrekt zich 
een aanmerkelijke verandering in dit algemene beeld. De aanvankelijke ingeto
genheid van de dame die de secretaresse is, maakt plaats voor een jongensachti
ge, brutale jonge vrouw. In de twintiger jaren is de secretaresse een positief 
vrouwbeeld, zoals ook blijkt uit de vele meisjesromans uit die tijd. 'Het gaat er 
(...) om hoe vrouwen tot "vrouw" gemaakt worden, en daarbij om de vraag hoe 
"mannen" en "mannelijkheid" als de - vaak onzichtbare - norm functioneren. Het 
onderzoek moet dan ook niet betrekking hebben op, of uitgaan van, het anders 
"zijn" van vrouwen, of, in het geval van arbeid, betrekking hebben op haar "ach
terstand" op de arbeidsmarkt, maar op de vraag hde betékenissen van mannelijk
heid en vrouwelijkheid tot stand komen en "het sekseverschil" - bijvoorbeeld op 
de arbeidsmarkt - construeren' (De Haan 1992: 258). Daartoe geeft deze studie 
een aanzet, waarbij de diversiteit in de constructies van vrouwelijkheid in termen 
van 'het vrouwelijk lichaam', 'de vrouwelijke psyche' en 'de natuur' zichtbaar is 
geworden. In dit geheel krijgt de constructie van 'arbeid', het beroepsprofiel, 
minder aandacht dan de constructie van vrouwelijkheid. Vraag is dus hoe de bete
kenissen van vrouwelijkheid en mannelijkheid zich verhouden tot de regulering 
van de arbeidsmarkt. Deze vraag kan mogelijk inzicht bieden in de permanente 
reproduktie van ongelijkheid tussen de seksen binnen de arbeid. 

Het onderzoeken van definities van vrouwelijkheid en mannelijkheid maakt on
derzoek naar definities van beroep en professie niet overbodig; de analyse van 
vertogen inzake gender en sekse-identiteit laat het belang van een analyse van het 
economische veld van de arbeidsmarkt onverlet. Integendeel, vraag is juist hoe 
beiden elkaar constitueren, hoe arbeid en gender interveniëren, hoe de economie 
en de ordening van seksualiteit in elkaar grijpen. Hoewel de constructivistische 
benadering boeiende vragen en studies heeft opgeleverd, kan geconstateerd wor
den dat deze vooral betrekking hebben op de inhoud van 'vrouwelijkheid'. Over 
het feitelijke werk dat de vrouwen doen en de inhoud en betekenis van arbeid, en 
de wijze waarop dit is verbonden met sekse-identiteiten, is minder kennis ontwik
keld. Een constructivistische benadering hoeft zich echter niet te beperken tot 
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sekse als ordeningsprincipe, maar kan ook betrekking hebben op de arbeid als 
ordeningsprincipe en de constructie van 'werk', en in het bijzonder gericht zijn 
op de vervlechting van beide principes. Deze vraag leidt niet vanzelfsprekend tot 
een economistische of marxistische benadering. Evenzo kan gesteld worden dat -
zoals reeds in hoofdstuk 1 is beschreven - economische theorieën ook ruimte 
moeten creëren voor de economische waarde van betekenissystemen, in het bij
zonder de genderstnicturering. Het creëren van een tegenstelling tussen economi
sche analyses en vertooganalyses lijkt op lange termijn niet vruchtbaar. Het is een 
uitdaging om beiden op conceptueel niveau met elkaar te verbinden. 

Geconcludeerd kan worden dat het werk van Foucault binnen het onderzoek naar 
sekse/gender en arbeid in mindere mate naar de letter is toegepast, dan in de 
besproken arbeidssociologische studies. Kernbegrippen zoals de produktie van 
volgzame lichamen, normalisering en subjectieve identificatie komen in de onder
zoeken naar sekse/gender en arbeid nauwelijks voor. Op een vrij eclectische ma
nier is gebruik gemaakt van inzichten uit het werk van Foucault. Wellicht hangt 
dit samen met het hierboven geconstateerde probleem inzake de conceptualisering 
van het subject. Foucaults positie in het actor/stmctuur-via&gstuk, die in laatste 
instantie is terug te leiden tot een deterministische visie, kan hieraan debet zijn. 
Door een soepele toepassing van zijn ideeën kan getracht worden te ontsnappen 
aan dit determinisme. Ten aanzien van de andere machtsvraag, de relatie tussen 
gender en macht, biedt het raamwerk echter veel mogelijkheden. De macht die 
werkzaam is in zijn circulatie heeft velerlei aangrijpingspunten. Deze interpretatie 
van macht creëert theoretische ruimte om de verschillende ordeningsprincipes en 
machtsverhoudingen analytisch van elkaar te onderscheiden, en hun interferentie 
te onderzoeken. 

Voor wat betreft de in hoofdstuk 1 gesignaleerde onderzoekstrajecten levert 
een eerste toepassing van het raamwerk van Foucault het volgende beeld op. Een 
vertooganalytische benadering kan - ten eerste - een theoretische grondslag geven 
aan het idee dat subjectiviteit geen gegeven is, maar eveneens produkt is van de 
arbeidsorganisatie (disciplinaire macht). Wanneer echter de analyse primair be
perkt is tot de genderconstructie van vrouwelijkheid ontstaat een eenzijdig beeld 
van subjectiviteit en identiteit. Uit de arbeidssociologische studies van Sierksma 
en Doorewaard blijkt dat processen van normalisering inherent zijn aan de orga
nisatie van de arbeid. Vanuit het perspectief van vrouwenstudies blijkt dat deze 
normalisering betrekking heeft op zowel de arbeid als de seksualiteit in een ge
lijktijdig proces. Het inzicht dat elke identiteit instabiel is, kan een nieuw licht 
werpen op de noodzaak van organisaties en actoren om hun (gender- en beroeps)-
identiteit permanent te reconstrueren. 
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Dit is wellicht een goede invalshoek voor een beter inzicht in de voortdurende 
reproduktie van seksesegregatie. Erkenning c.q. produktie van vrouwelijkheid 
kan zowel voor werknemers als voor werkgevers een strategisch belang hebben. 
Normalisering vindt plaats op het niveau van de arbeidsinhoud (bijvoorbeeld in 
de segregatie van taken naar sekse) en arbeidswaardering (bijvoorbeeld in de 
' natuurlijke' eigenschappen van vrouwen die niet worden erkend als vaardighe
den). Zelfs ten aanzien van de organisatie van het privéleven is in bedrijven 
sprake van normahsering, zoals blijkt uit de studie van Veldman en Wittink 
(1990). Bedrijven achten het legitiem inzage te hebben in de organisatie van de 
huishouding en deze informatie mee te wegen in de promotiebesluiten. Mensen 
met zorgverplichtingen worden niet geacht werknemers te zijn die in aanmerking 
komen voor de topfuncties. 

In dit geheel speelt de bedrijfscw/tawr - het tweede onderzoekstraject - een 
belangrijk rol zowel als institutioneel proces van betekenisgeving van bepaalde 
beroepen en van sekse, als ook als legitimering van de bestaande verhoudingen 
(v/m en ondergeschikte/management). De cultuur is in belangrijke mate drager 
van de regulerende discipline, en in die zin een schakel tussen het arbeidssysteem 
en het werkend subject. 

Vanuit een constructivistische optiek kan - ten derde - eveneens duidelijk wor
den dat arbeid (als waar en als organisatie) geen vanzelfsprekende categorie is, 
maar resultaat van krachtsverhoudingen. Het onderzoek kan zich richten op zowel 
de constructie van arbeid binnen het bedrijf (welke activiteiten behoren tot 'func
ties' en welke tot 'eigenschappen') als de juridische constructie van 'werknemer' 
(zie Holtmaat 1988 en 1992). 

2.5 Macht in structuratie 

Het werk van Giddens is in kringen van vrouwen/genderstudies vooral populair 
omdat het aanknopingspunten biedt om het zogenaamde antihumanisme van een 
vertooganalytisch machtsperspectief te overstijgen met behulp van het concept 
'dualiteit van structuur' dat de kern vormt van Giddens' structuratietheorie. 

Kernconcepten: macht en competentie 

Giddens' structuratietheorie is een formele theorie (Gremmen & Westerbeek 
1988: 125), dat wil zeggen, een theorie die tracht logische problemen te verhel
deren door de ontwikkeling van een transhistorisch begrippenapparaat; het is geen 
substantiële theorie over machtsprocessen en machtsverhoudingen. De centrale 
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inzet in Giddens theorie is het overstijgen van de dichotomie structuur/actor, de 
dichotomie voluntarisme/determinisme, door de aanname van een dualiteit van 
structuur. 'Structure (is) the medium and outcome of the conduct it recursively or-
ganizes; the structural properties ofsocial systerns do not exist outside ofaction 
hut are chronicaüy implicated in itsproduction and reproduction' (Giddens 1984: 
374). Structuren zijn tegelijkertijd middel en uitkomst van sociaal handelen; een 
structuur (absence) bestaat uitsluitend in de werking (présence) en het gebruik in 
sociale interactie. Systemen zijn geïntegreerde gehelen van sociale praktijken in 
tijd en ruimte gesitueerd, terwijl structuren verwijzen naar iets dat buiten tijd en 
ruimte bestaat (een virtueel bestaan). Structuren kunnen begrepen worden als 
regels en hulpbronnen die voorwaarde zijn voor de reproduktie van sociale syste
men (Spaargaren e.a. 1986). In het handelen passen actoren regels en hulpbron
nen toe en reproduceren daarmee deze regels en hulpbronnen. In alle handelingen 
is een element van macht aanwezig, waarbij macht zowel een transformatieve ca
paciteit is als ook dominantie mogelijk maakt. Macht, betekenisgeving en legiti
matie zijn de drie dimensies in sociale praktijken, die nauw met elkaar verbonden 
zijn. Het idee van een inherente relatie tussen macht en intentie wijst Giddens af; 
macht is niet uitsluitend verbonden aan het realiseren van specifieke belangen, 
noch is macht conceptueel verbonden aan bepaald gedrag. Giddens hanteert een 
enge definitie van macht; macht is een eigenschap van een interactie, is het ver
mogen om uitkomsten te verzekeren wanneer de verwerkelijking van de uitkom
sten afhangt van het handelen van anderen. In deze zin hebben mensen macht 
over anderen (Giddens 1979 b: 119). Macht is een relationeel verschijnsel en 
heeft betrekking op relaties tussen actoren, waarbij niemand is verstoken van een 
zekere machtspositie: \..allpower relations, or relations ofautonomy and depen-
dence are reciprocal: however wide the asymmetrical distribution of resources 
involved, all power relations manifest autonomy and dependence in both directi-
ons' (1979 a: 149). Totale repressie is volgens Giddens niet mogelijk; hoe onge
lijk de toepassing van bronnen ook zijn moge, de ondergeschikte beïnvloedt 
eveneens de superieuren. Afhankelijkheid is principieel wederzijds. Dit noemt 
Giddens the dialectic ofcontrol (1984: 16). Zelfs de meest autonome partij is in 
zekere mate afhankelijk en de meest afhankelijk partij in een machtsverhouding 
heeft toch nog enige autonomie (Pot 1988: 13). 

Het is vooral Giddens' handelingstheorie die hem midden jaren tachtig een 
zekere populariteit geeft: de mens is geen 'cultural dope', maar een capabele en 
handelingscompetente actor, een persoon die in staat is kennis te nemen van 
hem/haarzelf en zijn/haar omgeving, hetgeen echter niet wil zeggen dat het han
delen altijd doelrationeel is. Integendeel, veel handelingen kennen een routinema
tige aanpak, steunend op het onbewuste of het praktisch bewustzijn. Giddens on-
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derscheidt drie vormen van bewustzijn, het discursief bewustzijn, het praktisch 
bewustzijn en het onbewuste. Het concept 'praktisch bewustzijn' verwijst naar 
handelingen die niet vanzelfsprekend doelrationeel zijn, maar juist een routinema
tig karakter hebben. Handelen is gebaseerd op discursief bewustzijn en praktijk-
bewustzijn, en kan gedefinieerd worden als een 'stream ofactual or contemplated 
causal interventions of corporeal beings in the ongoing process of events-of-the-
world' (Giddens 1979 a: 55). De onbedoelde gevolgen van sociaal handelen wer
ken door in de reproduktie van de sociale werkelijkheid en fungeren daardoor als 
niet gekende voorwaarde voor toekomstig handelen. De mens is principieel in 
staat voorwaarden en gevolgen van sociaal handelen te (her)kennen en daarmee 
de grens tussen praktisch en discursief bewustzijn te verschuiven. De reikwijdte 
van de institutionele dwang van maatschappelijke instituties is dus beperkt en 
bemiddeld door sociaal handelen. Maatschappelijke instituties kennen geen direct 
causaal vermogen, maar verkrijgen deze altijd door de handelingen van actoren, 
aldus Giddens. 

Toepassingen binnen vrouwen/genderstudies: vrouwen als competente wezens 

Giddens' werk is in vrouwenstudies onder meer gebruikt als kritiek op al te 
simplistische opvattingen van macht binnen het feminisme, zoals tot uiting ko
mend in de onderdnikkingshypothese. Macht is niet alleen een repressief top-
downmodel, zoals verondersteld zou zijn in de feministische common-sense 
(Outshoorn 1987, Davis 1990 en 1991 a), maar creëert ook gelegenheden voor 
maatschappelijke verandering. De aanvankelijke conceptualisering van vrouwen 
als slachtoffers van mannelijke overheersing (jaren zeventig), moet worden aan
gevuld met andere interpretatieschema's; vrouwen zijn fundamenteel in staat en 
competent om kennis te nemen van haarzelf en haar omgeving, en zijn bekwaam 
om daarnaar te handelen. Het top-downmodel van macht moet worden vervangen 
door een ander, waarin macht is opgevat als onderhandeling van meerdere partij
en die allen toegang hebben - zij het in ongelijke mate - tot bronnen (Davis 1991 
a: 81). Daarnaast, zo kan men vaststellen, doet macht zich ook voor in de vorm 
van intimiteit en vriendelijke omgang, en niet alleen als brute controle. Het 
machtsconcept moet gebruikt kunnen worden om ook deze vorm van macht te 
kunnen analyseren. Giddens' structuratietheorie komt tegemoet aan deze vereisten 
inzake de conceptualisering van macht. 

In het onderzoek van Davis (1988) naar machtsprocessen in gesprekken tussen 
mannelijke huisartsen en vrouwelijke patiënten blijken veel van Giddens' abstrac
te noties lokaliseerbaar. Met behulp van instrumenten uit de conversatieanalyse, 
aangepast voor analyse van machtsprocessen, krijgt Davis inzicht in het verloop 
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van machtsprocessen tijdens het gesprek tussen patiënt en huisarts. De asymme
trie is nooit volledig. De zwakkere partij - in dit geval de patiënte - kan altijd een 
zekere mate van controle uitoefenen die veelal een mengeling is van intentionele 
handelingen (in casu 'troubles-teUing') en handelingen verbonden aan ongekende 
voorwaarden en gevolgen. De vrouwen vertellen niet alleen hun klacht, zij klagen 
ook, maken duidelijk hoe deze klachten zijn ingebed in het dagelijks leven en 
onderstrepen daarmee ook hun gevoelens die gepaard gaan met deze klachten. 
Door de wijze waarop zij het probleem inpakken en presenteren tijdens het ge
sprek maken zij duidelijk dat hun onmachtspositie slechts een tijdelijke is. Deze 
eerste versies van de patiënten worden echter altijd verstoord door het diagnosti-
serend proces en de interrupties van de arts. Niettemin hebben patiënten door het 
troubles-telling een eigen inbreng in het stellen van de diagnose en de behande
ling. Er is sprake van een dialectiek van controle, waarin ook de patiënt tracht 
controle te krijgen over het gesprek. Een bijeffect van deze machtsuitoefening is 
de reproduktie en transformatie van de sociale structuur waarin arts en patiënt 
participeren. Ook blijkt macht niet uitsluitend werkzaam te zijn langs de lijn van 
repressie of dwang: de huisartsen zijn juist opmerkelijk vriendelijk en maken niet 
alleen gebruik van bronnen die zij als medische autoriteiten tot hun beschikking 
hebben, maar maken ook grapjes, verluchtigen het gesprek met platitudes en ge
ven de patiënt bevestigingen. Deze technieken blijken echter een middel om de 
controle over het gesprek te handhaven dan wel te herstellen. Juist in het onver
wacht vriendelijke karakter van de conversatie blijkt een zeer effectieve vorm van 
controle mogelijk.58 

Vraag is in hoeverre deze machtsprocessen samenvallen met genderverhoudin-
gen en dus primair gerelateerd zijn aan machtsrelaties tussen man en vrouw, dan 
wel dat ze vooral verwijzen naar een professionele verhouding, en betrekking 
hebben op relaties tussen huisarts en patiënt. Davis stelt dat beide machtsconstel
laties verweven zijn, maar niet tot elkaar zijn te reduceren. Dit leidt tot de con
clusie dat machtsprocessen tussen de seksen niet reduceerbaar zijn tot genderver-
houdingen, noch tot een andere machtsverhouding zoals professie. 

Ook Wolffensperger (1991) maakt gebruik van Giddens' structuratietheorie in 
haar onderzoek naar het genderkarakter van de universiteiten. Haar uitgangspunt 
is dat posities van vrouwen niet verklaard kunnen worden uit hun eigen keuzege
drag, maar evenmin beschouwd mogen worden als gedetermineerd door maat
schappelijke structuren. Dit voert haar tot de toepassing van Giddens' structura
tietheorie, die zij daartoe aanvult met twee nieuwe concepten, 'gendered structu-
re' en 'twofold reproduction'. Zij plaatst gender in het centrum van het model, 
die daarmee een 'gendered structure' wordt. De hele structuratietheorie wordt 
vervolgens geherformuleerd in gendertermen.59 De structuurdimensies die Gid-
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dens onderscheidt - dominantie, betekenisgeving en legitimatie - zijn daarmee 
principes die gender constitueren. De gendereigenschappen van het systeem ko
men tot uiting in gendered regels en bronnen, die instrumenten zijn in een twee
voudige reproduktie: de gelijktijdige reproduktie van het sociaal systeem en van 
gender. In relatie tot sekseverschillen in het onderwijs betekent dit dat gezocht 
moet worden naar specifieke 'gender properties' van het systeem, zoals een onge
lijke behandeling van jongens/mannen en meisjes/vrouwen en de horizontale en 
verticale verdeling van de seksen. Voor vrouwen, zo stelt Wolffensperger, gelden 
andere regels dan voor mannen: in wetenschappelijke banen voert een seksegelij-
ke verdeling van kwalificaties toch tot een voorsprong van mannen ten opzichte 
van vrouwen. De structuur-karakteristieken beperken de handelingsruimte van 
vrouwen,60 maar maken tegelijkertijd sociaal handelen mogelijk via de 'gender-
differentiated' (naar sekse gedifferentieerde) toegang tot bronnen en het gebruik 
van gendered regels. 

Verloo's studie (1992) naar de participatie van vrouwen in bewonersorganisa
ties is gestructureerd rond Giddens' drie dimensies van sociale interactie: de bete
kenisgevende dimensie (doelen en motieven), de normatieve dimensie (inzake on
der meer professionaliteit, werkwijze en gender) en de machtsdimensie (beschik
baarheid en gebruik van bronnen). Norm en betekenis zijn, zo stelt Verloo, alleen 
op analytisch niveau te onderscheiden. De organisatiecultuur (van bewonersorga
nisaties) kan opgevat worden als het geheel van normatieve en betekenisgevende 
processen in een specifieke context. De drie dimensies tezamen vormen de struc
tuur die inzicht moet geven in de participatie van vrouwen en hun motieven. De 
verschillende soorten organisaties (onder meer actiegroep, verzetsgroep, professi
onele organisatie) vertonen wisselende beelden op de onderscheiden dimensies. 

Op welke wijze worden de twee machtsvragen met betrekking tot actor/structuur 
en macht/gender beantwoord? 

Davis (1988) stelt zich expliciet achter de vrouwen (als cliënten). Over hun 
schouders meekijkend beschouwt en analyseert Davis de machtsprocessen in de 
gesprekken. Zij creëert geen distantie ten opzichte van de onderzochte vrouwen, 
maar stelt zich direct naast hen. Het vermijden van een beeld van vrouwen als 
'cultural dopes', en het overstijgen van de actor/structuur-dichotomie, is voor 
haar één van de criteria in de selectie van een bruikbaar machtstheoretisch kader. 
Dit voert haar tot een theorie van een zeer hoog abstractieniveau, waarin de ver
wevenheid van actor en structuur deel uitmaakt van de kernconcepten. Vertrek
punt is de immanente verwevenheid van agency/actor en structuur. Het probleem 
dat Davis tegenkomt heeft geen betrekking op actor/structuur, maar is van een 
geheel andere orde: Giddens' conceptie van macht is zeer abstract geformuleerd 
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binnen het kader van zijn logische theorie, en nauwelijks met inhoud gevuld. Het 
begrip geeft nauwelijks informatie over hoe, waar en in welke hoedanigheid 
macht gelokaliseerd kan worden in sociale praktijken. Het probleem is dan, hoe 
met behulp van deze theorie meer inzicht te krijgen in het alledaagse karakter van 
macht in interactieprocessen tussen individuen. Davis gebruikt de conversatieana
lyse om inhoud te geven aan haar machtsanalyse. Met behulp van het idee van 
'trouble-talk' maakt Davis aannemelijk dat ook de vrouwen waar mogelijk probe
ren invloed uit te oefenen op het verloop van de gesprekken en trachten controle 
te krijgen en te houden over de interactie. Vrouwen verschijnen in deze studie 
primair als mensen die handelen binnen de beperkingen van het systeem waarvan 
zij deel uitmaken. 

Verloo tracht in de afsluitende paragraaf van haar dissertatie, met behulp van 
het door haar ontwikkelde theoretisch kader, het genderconcept te verbinden aan 
het machtsconcept. Zij gebruikt daartoe de uiteenlopende genderconcepten van 
Harding, Scott en Hagemann-White, die zij relateert aan de drie genoemde di
mensies. Verloo concludeert dat bijna alle elementen van het genderconcept zijn 
onder te brengen in de normatieve dan wel de betekenisgevende dimensie, waar
bij het accent ligt op het niveau van de interactie. Het structuurniveau is - zo stelt 
Verloo - in veel mindere mate uitgewerkt in de genderconcepten.61 Gender is 
aanwijsbaar in interpretatieschema's (dimensie van betekenisgeving) die normatie
ve waarden krijgen toegekend, maar kan alleen een indirecte hulpbron zijn 
(machtsdimensie) onder voorwaarde dat gender een interpretatieschema is dat 
tevens is genormeerd (normatieve dimensie). Op deze wijze geformuleerd, krijgt 
gender betekenis door de verwevenheid van de drie dimensies. Verloo verwoordt 
het als volgt: gender is een interpretatie-, normerings- en verdelingsprincipe, dat 
zowel op interactie- als op stmctuurniveau terug te vinden is. 'Gender werkt als 
medium in alle dimensies van sociale praktijken' (Verloo 1992: 283). Helaas gaat 
hiermee ook een van de belangrijkste inzichten, die recentelijk zijn ontwikkeld, 
verloren, namelijk het inzicht dat gender, naast medium, ook uitkomst is van 
machtsprocessen. De opvatting dat gender en genderverhoudingen resultaat zijn 
van machtsprocessen, die tegelijkertijd ook zelf machtsprocessen structureren, 
past wel in de geest van Giddens duale structuratietheorie, maar niet in de letter. 
Daarvoor is het theoretisch model in laatste instantie te veel gericht op het niveau 
van de actor; de samenleving en haar verhoudingen wordt primair opgevat als het 
resultaat van activiteiten van subjecten (Clegg 1989).62 De scheiding van macht, 
betekenis en norm, impliceert een beperkt machtsconcept, dat primair is gericht 
op het handelen en de bronverdeling. Voor een diepgaand inzicht in gender en 
genderverhoudingen is dit, zoals we reeds eerder hebben gezien, een te beperkte 
opvatting. 
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In het onderzoek van Davis komen vragen inzake de interpretatie van de verhou
ding tussen de seksen in termen van gender duidelijk aan de oppervlakte. De 
vrouwen zijn zowel vrouw als patiënt; de mannen zijn professional en man. De 
beide machtsconstellaties - sekse en professie - blijven in het onderzoek in elkaar 
verstrengeld. Met andere woorden, de verschillende kenmerken van de structuur 
blijven onopgehelderd. Onduidelijk blijft dus ook de aard van de verbinding die 
vrouwen leggen in de machtsprocessen: schikken zij zich in een mannehjke over
heersing of erkennen zij een professionele deskundigheid? Deze onduidelijkheid 
houdt echter niet zo zeer verband met de keuze voor Giddens' structuratietheorie, 
als wel met de concrete opzet en invulling van het onderzoek. De metatheoreti-
sche analyse van macht biedt in principe een goed instrument om de verschillende 
stmctureringsprincipes van elkaar - op analytisch niveau - te onderscheiden. 

Verloo (1992) stelt dat genderverhoudingen geen specifiek soort machtsver
houdingen zijn, maar slechts gebruik maken van specifieke hulpbronnen, specifie
ke betekenisgeving en specifieke normering (Verloo 1992: 284). Dit betekent dat 
de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in formeel theoretische zin 
een algemene signatuur hebben. Maar wat is dan de invulling van de term 'alge
meen'? Het uiteenleggen van de relaties tussen mannen en vrouwen, machtsrela
ties en genderverhoudingen is niet zo eenduidig als hier wordt verondersteld. 

De conclusie kan zijn dat relaties tussen mannen en vrouwen niet gereduceerd 
kunnen worden tot genderverhoudingen; ook andere ordeningsprincipes (bijvoor
beeld sociaal-economische posities en etniciteit) en machtsverhoudingen (bijvoor
beeld de verhouding tussen betaald kracht en vrijwilliger) zijn van invloed in de 
relaties tussen mannen en vrouwen. In dit verband kan gesteld worden dat gender 
een te smalle interpretatie is om de relaties tussen mannen en vrouwen volledig te 
kunnen duiden. Zowel gender (er zijn ook andere structurele verhoudingen) als 
macht (niet alles is macht) zijn individueel te specifiek om inzicht te ontwikkelen 
en in de relaties tussen mannen en vrouwen. In lokale, historisch-specifieke, 
contexten kunnen uitspraken gedaan worden over de actuele interferentie tussen 
gender en andere machtsverhoudingen. 

Toepassingen binnen arbeidsstudies: de dualiteit van arbeidsverhoudingen 

Het werk van Giddens is door een enkele arbeidssocioloog gebruikt in het onder
zoek naar arbeidsverhoudingen (werkgever/werknemer). Ook hier zien we dat 
een periode waarin het marxisme het dominante interpretatieschema is, wordt 
gevolgd door een zoektocht naar conceptuahseringen van macht en machtsverhou
dingen die meer inzicht bieden in het duale principe van actor en structuur. 
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In zijn studie naar beloningssystemen heeft Pot (1988) zich onder meer laten 
inspireren door Giddens voor wat betreft het klassebegrip en voor de interpretatie 
van loonverhoudingen. In navolging van Giddens formuleert Pot een klassebegrip 
dat een integratie is van het marxistische klassebegrip (klasse bepaald door eco
nomische positie, het wel of niet bezitten van produktiemiddelen) en een Weberi-
aanse klassebegrip (klasse bepaald door marktcapaciteiten: de capaciteiten en 
vaardigheden, opleidingen). Klassen worden onderscheiden op grond van ongelij
ke kansen en ongelijke toegang tot economische en politieke macht, tot uiting 
komend onder meer in ongelijke beloning c.q. inkomensverschillen en verschillen 
in leefstijl, hetgeen weer bijdraagt aan het bestaan van ongelijke kansen (p.23). 
Ook ten aanzien van beloningsverhoudingen probeert Pot aan de hand van Gid
dens denkbeelden oude tegenstellingen met elkaar te verbinden: 'Beloningssys
temen en de uit de toepassing daarvan resulterende beloningsverhoudingen zijn 
niet alleen uitdrukking van maatschappelijke verhoudingen. Er is een wisselwer
king. Mede door de toepassing van beloningssystemen worden maatschappelijke 
verhoudingen gemaakt en in stand gehouden of veranderd. Abstrakter gezegd be
treft deze wisselwerking de dialektiek van handelen en struktuur en van macht en 
heerschappij' (Pot 1988: 26). In dit kader besteedt Pot systematisch aandacht aan 
de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Deze aandacht voor ongelijk
heid tussen mannen en vrouwen betekent echter niet dat het conceptueel raam
werk ook vanuit een genderkritische reflectie is ontwikkeld. De algemene lijn 
betreft vooral de verhoudingen tussen werkgevers (m) en werknemers (m, en 
soms v), waardoor de positie van vrouwen niet is gelokaliseerd in het centrum 
van de verschillende machtsverhoudingen, maar een toegevoegde factor is in een 
reeds bestaand analytisch schema. 

Doorewaard (1989) gebruikt Giddens vooral vanwege zijn visie op en invul
ling van regels. Organisaties kunnen worden opgevat als stelsels van regels 
(Clegg 1979). Macht vindt plaats indien het stelsel van regels de structurele as
pecten van de organisatie en het handelen van de individuen zodanig vormgeeft 
dat belangen van de ene partij meer reahseringskans hebben dan de belangen van 
de andere partij (Doorewaard 1989: 96). Het reguleringsstelsel van de organisatie 
vormt de basis voor het handelen van individuen en kan aldus begrepen worden 
als een intermediair in de elkaar producerende verhouding tussen handelen en 
structuur. Het zijn niet alleen de gearticuleerde regels van de organisatie, maar 
vooral ook de regels die zijn opgeslagen in het 'weten hoe de dingen gaan', die 
een belangrijke rol spelen in de reproduktie van de verhoudingen. Om meer zicht 
te krijgen op de inhoud van de regels ontleent Doorewaard aan Giddens de drie 
dimensies: communicatieregels (bijvoorbeeld inzake taken, doorstroming), 
machtsregels en normatieve regels.63 Deze drie tezamen vormen de structure-
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ringskarakteristíeken van een organisatie. De structurering kristalliseert zich uit in 
het dagelijks handelen, zowel via het discursieve bewustzijn als het praktisch 
bewustzijn. Het normale handelen is een uiting van de structureringskarakteristie-
ken, die daarmee ook tegelijkertijd worden bevestigd of veranderd. Maar, en dat 
is in het kader van de hegemoniale macht van het management van cruciaal be
lang, via het gereguleerde handelen is er tevens een herbevestiging van de bete
kenis, overheersing en legitimering van de macht van het management, '...on
derzocht moet worden op welke wijze via communicatie-, normerings- en machts
processen (dus via structureringskarakteristieken), identificatiemechanismen zijn 
geïncorporeerd in betekenis, overheersing en legitimering van de organisatie, 
alsmede identiftcering plaatsvindt in de interacties tussen leden van een organisa
tie' (Doorewaard 1989: 124).64 Het reguleringsstelsel vormt aldus een belangrijk 
medium in de organisatie van instemming onder meer door enerzijds processen 
van identificatie van de werknemer met zijn/haar functie, beroep en bedrijf, maar 
ook met zijn/haar sociale categorie, en anderzijds door processen van het geïden
tificeerd worden/zijn binnen de organisatie. 

Arbeid en sekse: competente vrouwen aan het werk 

Voor zover bekend zijn er in Nederland geen pogingen gedaan om de inzichten 
van Giddens te gebruiken voor de analyse van sekse- en arbeidsverhoudingen. 
Gezien het abstractieniveau is het niet eenvoudig om onderzoeksvragen recht
streeks uit de structuratietheorie af te leiden. Vergelijkbaar met de wijze waarop 
Pot het werk van Giddens gebruikt, zou het onderzoek naar sekse/gender en ar
beid vooral gebruik kunnen maken van de structuratietheorie om te reflecteren op 
vooronderstellingen van een onderzoek. De concepten dialectiek van controle en 
dualiteit van actor en structuur kunnen de contouren van een bepaald vraagstuk in 
kaart te brengen. Substantiële theorieën moeten vervolgens de vraagstellingen 
funderen. 

Zo kan het model aanknopingspunten bieden om meer theoretisch inzicht te 
ontwikkelen in het vraagstuk van de instemming, in het bijzonder met betrekking 
tot de rol van regulering in dit proces. Dit geldt zowel de formele gearticuleerde 
regels, als de regulering die betrekking heeft op het minder gearticuleerde 'zo 
doen wij het hier'. Er van uitgaande dat regulering een machtsdimensie, een bete
kenisgevende dimensie en een legitimerende dimensie heeft, kan de vraag gesteld 
worden welke strategieën verschillende actoren ontwikkelen. Hoe worden bepaal
de zaken geïnterpreteerd, bijvoorbeeld de waardering van bepaalde werkzaamhe
den? Welke legitimeringen zijn daaraan verbonden en is hierbij sprake van een 
genderstructurering? Welke strategieën hanteren management en functiehouders? 
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Kernconcepten: veld, habitus en kapitaal 

Het werk van Bourdieu is opgebouwd rondom drie grondbegrippen die in relatie 
tot elkaar betekenis krijgen: veld, habitus en kapitaal. Een veld is een netwerk of 
configuratie van relaties tussen posities, die worden gedefinieerd door hun situatie 
in de verdelingsstructuur van de verschillende soorten macht. Velden zijn relatief 
autonome netwerken die volgens een eigen logica functioneren, zoals het weten
schappelijk veld en de wereld van de kunst, het politieke veld, en dergelijke. De 
positie die iemand inneemt, oefent dwang uit op diegene die de positie bezet. 
Velden zijn tevens strijdperken, met een eigen spel en spelregels en met een spe
cifieke vorm van (ongelijk verdeeld) kapitaal, dat voortdurend inzet is van strijd. 
Deze gevechten hebben voor een belangrijk deel betrekking op de definitie van 
het veld zelf en de bepaling wie wel en wie niet worden toegelaten tot het spel; 
het veld is dus tegelijkertijd een strijdveld voor het handhaven en veranderen van 
de krachtsverhoudingen (Bourdieu & Wacquant 1992: 62). De structuur van het 
veld wordt bepaald door de krachtsverhoudingen tussen de spelers. De strategieën 
van de actoren hangen samen met hun positie in het veld, de verdeling van het 
specifieke kapitaal en met hun waarneming van het veld. 'Posities' en 'standpun
ten' van actoren zijn, zo stelt Bourdieu, twee vertalingen van eenzelfde zin, maar 
deze detennineringen waaraan actoren zijn onderworpen en zijn altijd bemiddeld 
door de krachten van het veld. Dit betekent echter ook dat Bourdieu uitgaat van 
een primaat van het systeem; de intellectueel bestaat als zodanig alleen omdat er 
een intellectueel veld is. 

Er zijn vier vormen van kapitaal: economisch, sociaal, cultureel67 (de drie 
basisvormen) en symbolisch kapitaal. Sociaal kapitaal verwijst naar de participa
tie aan sociale netwerken en de bronnen die via dit netwerk gemobiliseerd kunnen 
worden. Cultureel kapitaal wordt gedefinieerd als een configuratie van verwor
venheden, disposities en waardenoriëntaties (Bourdieu 1989 b [1983]).68 Het 
gaat hierbij zowel om geïnstitutionahseerde vormen (bijvoorbeeld in diploma's) 
als om geobjectiveerde vormen (boeken) en belichaamde vormen (huiselijke over
dracht) van cultureel kapitaal. Het cultureel kapitaal is meer verhuld dan het eco
nomisch kapitaal en is daardoor - zo stelt Bourdieu - beter geschikt om als sym
bolisch kapitaal te functioneren, dat wil zeggen erkend te worden als legitieme 
competentie. Individuen ontlenen meer legitiem gezag aan het cultureel kapitaal 
dat ze zich hebben eigen gemaakt dan aan het economisch kapitaal dat zij hebben 
vergaard. De hiërarchie van de verschillende soorten kapitaal varieert en is af
hankelijk van het veld. Zo is in de wereld van de kunst het culturele kapitaal van 
groter belang dan het economisch kapitaal. Symbolisch kapitaal is het kapitaal 
waarvan het economische of politieke karakter wordt ontkend en miskend, en dat 
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Etcétera. Uitgaande van de stelling dat een structuur zowel 'enabling' als 'con-
straining' is kan het strategisch veld tussen management en werknemers, en tus
sen mannen en vrouwen in kaart worden gebracht. Dit betekent dat het raamwerk 
in principe mogelijkheden biedt om ook de drie onderzoekstrajecten in te kleuren. 
In het bijzonder het onderzoek naar betekenis en werking van cultuur van een or
ganisatie kan veel gebruik maken van Giddens' concepten, omdat de cultuur op
gevat kan worden als een belangrijke schakel in de dualiteit van actor en struc
tuur. 

2.6 Macht, kapitaal en habitus 

De laatste jaren geniet de Franse socioloog/filosoof/antropoloog65 Bourdieu 
steeds meer populariteit binnen de sociale wetenschappen in het algemeen en 
vrouwen/genderstudies in het bijzonder. In voorliggende studie heeft zijn werk 
een wat andere positie dan het werk van de andere vier 'heren van de macht'. 
Secundair materiaal waarin gereflecteerd wordt op Bourdieu's denkbeelden bin
nen vrouwen/genderstudies is nauwelijks voorhanden. De reden voor een uitge
breide uiteenzetting over zijn denkbeelden is vooral gelegen in de wijze waarop 
hij vastgeroeste onderscheidingen en gangbare dichotomieën bekritiseert en tracht 
te overstijgen. Voor dit hoofdstuk gaat het dan in het bijzonder om de scheiding 
tussen actor en structuur. Evenals Giddens gaat ook Bourdieu uit van een gelijk
tijdigheid van structuur en actor. Bourdieu vindt het zelfs niet adequaat om over 
afzonderlijke structuur en actor te spreken, die vervolgens weer aan elkaar ver
bonden moeten worden. Maar anders dan Giddens66 is Bourdieu ook geïnteres
seerd in de vraag waarom dergelijke onderscheidingen en tegenstellingen (vijan
dige begrippenkoppels) populariteit genieten binnen de sociale wetenschappen. 
Met andere woorden, hij probeert inzicht te krijgen in de functie die zij vervullen 
in het totale veld van de wetenschappen. De noodzaak tot terreinafbakening ten 
opzichte van collega wetenschappers is zijns inziens niet los te zien van de in
houd van de geproduceerde kennis: wetenschap staat niet los van politiek. Dit 
leidt tot de stelling dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek altijd tevens een re-
flexie op de eigen praktijk zou moeten behelzen. Met andere woorden, weten
schap dient ook altijd haar eigen relatie tot het object mee te wegen in het onder
zoeksproces. De zogenaamde objectieve wetenschappers verhullen hun eigen be
langen die samenhangen met hun positie in het wetenschappelijk veld; gezagheb
bende uitspraken over de sociale werkelijkheid zijn daden die bijdragen tot het 
voortbestaan ervan (zie ook Pels (1989) voor een verhandeling over [de receptie 
van] Bourdieu). 
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juist daardoor erkenning en legitimering krijgt (prestige, reputatie). De erkenning 
van de legitimiteit van dit kapitaal is verbonden met het onbaatzuchtige karakter. 

Bourdieu bestrijdt het idee van het bestaan van een algemeen universeel be
lang - bijvoorbeeld in de vooronderstelling van een algemeen streven naar nuts-
maximalisatie - en stelt dat elk veld een eigen vorm van belang met zich mee
brengt en activeert. Dit belang is een voor het betreffende veld specifieke 'illu-
sio'; de stilzwijgende erkenning van de waarde van het spel, met de bijbehorende 
inzet en regels, dat in het veld wordt gespeeld. Actoren investeren in het spel, 
gaan in het spel op en worden er door opgenomen (Bourdieu & Wacquant 1992: 
74). 

Zoals het veld de uiterlijke wereld organiseert, zo refereert habitus aan de 
inwendige disposities: duurzame en overdraagbare schema's van waarneming, 
waardering en handeling, die in het individu zijn 'neergelaten'. 'Habitus' is de 
conceptuele oplossing voor het ongewenste onderscheid van structuur en hande
len: het is resultaat en voorwaarde zowel voor sociaal handelen als voor de repro-
duktie van structuur/veld. Bourdieu noemt dit de 'ontologische medeplichtigheid' 
van habitus (geïncorporeerde werkelijkheid) ten opzichte van het veld (gereïfi-
ceerde werkelijkheid). Het is een actief scheppende verhouding tot de wereld, 
maar tegelijkertijd een gesocialiseerde vorm van subjectiviteit. Het praktisch 
besef, dat in de habitus is neergelegd, is een product van objectieve veldstruc-
turen en zorgt er voor dat de sociale werkelijkheid als een vanzelfsprekende wer
kelijkheid wordt ervaren. Het samenvallen van dispositie (het gevoel voor het 
spel) en positie (het spel) brengt 'de actor ertoe te doen wat gedaan moet worden 
zonder dat zichzelf expliciet ten doel te stellen, voorbij de berekening en zelfs het 
bewustzijn, voorbij het vertoog en de representatie' (Bourdieu en Wacquant 1992: 
83). De habitus is zowel belichaming van structuren als ook de voorwaarde (via 
het handelen) voor haar voortbestaan. Bourdieu spreekt in dit verband ook wel 
van 'de duistere dubbele relatie' tussen habitus en veld. Het veld structureert de 
habitus (een conditioneringsrelatie) en de habitus draagt bij aan de totstandkoming 
van het veld als een wereld die betekenisvol, zinvol en waardevol is, en waarin 
het de moeite waard is om energie te investeren.69 De habitus die een relatie 
aangaat met de sociale wereld waarvan het produkt is, 'voelt zich als een vis in 
het water' (Bourdieu en Wacquant 1992: 83). 'De habitus is wat verondersteld 
moet worden om te begrijpen dat sociale actoren "redelijk" zijn zonder dat we ze 
rationeel kunnen noemen, dat wil zeggen zonder dat ze hun gedrag afstemmen op 
de maximalisatie van het rendement van middelen waarover ze beschikken, of 
eenvoudiger, zonder berekening, zonder hun doelen expliciet te maken en zonder 
de middelen waarover ze beschikken expliciet te combineren om die doelen te 
bereiken, kortom zonder combinaties, plannen, ontwerpen' (Bourdieu & Wac-
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quant 1992: 84). Het is de doxa, het ongezegde en alledaagse weten, dat hierin 
zo'n cruciale rol speelt, het ongezegde. Meer nog dan de orthodoxy (gearticu
leerde regels) en de heterodoxy (gearticuleerd verzet) verbindt de doxa het indivi
du aan het veld. 

In een beschouwing over het concept habitus brengt Bader (1991: 97-98) de 
verschillende dimensies in kaart: 1 habitus wordt gedefinieerd als lichaamshou
ding, lichaamsverzorging en hchamelijke symboliek van de macht; 2 habitus bete
kent vervolgens onbewuste karakterstructuur, een psychische houding of disposi
tie; 3 habitus impliceert esthetische waarnemings- en waarderingspatronen die 
historisch zijn bepaald; 4 habitus behelst ook de waarnemingspatronen, beïnvloed 
onder andere door klasseposities, eliteposities70, die de actuele waarnemingen 
structureren; 5 habitus impliceert een denkhouding, cognitieve en normatieve 
duidingspatronen die vervlochten zijn met waarnemeningspatronen, met smaak, 
psychische en Hchamelijke houdingen. Bader concludeert dat habitus een veelvou
dig bemiddelde of gestructureerde structuur is, en situeert het tussen 'objectieve 
structuren en praktijken, tussen waarden en waarderingen, tussen sociale struc
tuur en concrete culturen en levensstijlen' (Bader 1991: 99). Met andere woor
den, de habitus is de instituering van het sociale in lichamen, zoals het veld de 
instituering is van het sociale in dingen; habitus en veld worden opgevat als twee 
bestaanswijzen van geschiedenis. 

Een vierde concept dat voor het hiernavolgende betoog van belang is, is het con
cept symbolisch geweld.11 Binnen de krachts- en kapitaalsverhoudingen vervult 
het symbolisch geweld een belangrijke rol, omdat het bepaalde betekenissen op
legt en legitimeert, terwijl de machtsrelaties die de basis van de opleggingsmacht 
vormen, worden verhuld (Bourdieu 1984 [1979]). Taal is niet alleen een commu
nicatiemiddel, maar ook een instrument of medium van machtsverhoudingen. 'El
ke linguïstische ruilhandeling bevat virtueel een vorm van machtsuitoefening, en 
dat geldt des te sterker naarmate de actoren die erin betrokken zijn asymmetri
sche posities innemen in de verdeling van het relevante kapitaal' (Bourdieu & 
Wacquant 1992: 96). 

Symbolische macht werkt via de voorstelling van de wereld; het verschaft 
zowel de woorden, als degenen die ze uitspreekt, een legitimiteit. Het gaat om 
gezaghebbende uitspraken over de sociale werkelijkheid, die als legitiem worden 
ervaren. Het is een vorm van machtsuitoefening die zichzelf als macht verhult en 
werkt op basis van gezag. Of in de woorden van Pels: 'Gezaghebbende uitspra
ken over de sociale werkelijkheid, zegt Bourdieu, zijn daden die aanzienlijk bij
dragen tot het bestaan en voortbestaan ervan. En omdat woorden dingen kunnen 
maken (en breken), omdat zij de sociale werkelijkheid evenzeer construeren als 
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uitdrukken, omdat klassificaties klassen in het leven kunnen roepen, is de sociale 
wereld een plaats waar woorden en namen en klassificaties onvermijdelijk inzet 
zijn van een strijd om de symbolische macht' (Pels 1989: 9-10). 

Het zijn de woordvoerders die in staat zijn de sociale werkelijkheid te model
leren door de projectie van een bepaalde voorstelling van de werkelijkheid. De 
sociale actor die deze vorm van machtsuitoefening ondergaat, is tegehjkertijd 
medeplichtig aan het voortbestaan, omdat deze macht alleen werkt voor zover de
genen die hem ondergaan degenen die hem uitoefenen erkennen. 

Toepassingen in vrouwen/genderstudies: symbolisch geweld en de (ontolo
gische) medeplichtigheid van vrouwen 

Binnen de kaders van vrouwenstudies is het werk van Bourdieu tot nu toe minder 
belicht dan het werk van de andere behandelde theoretici. Gezien de veelvormig
heid van het werk, de notie van reflexiviteit, en Bourdieu's aandacht voor gen-
derverhoudingen zou een nadere uitwerking van dit raamwerk binnen feministi
sche studies wellicht interessante vraagstukken kunnen opleveren. 

Als een van de weinige sociaal-wetenschappelijke denkers heeft Bourdieu zich 
uitgelaten over sekseverhoudingen en gepoogd zijn eigen theoretische inzichten te 
vertalen en toe te passen voor een beter begrip van de machtsverhoudingen tussen 
de seksen (Bourdieu 1990 b, Bourdieu en Wacquant 1992: 116-120). Masculiene 
overheersing, zo stelt Bourdieu, is de paradigmatische vorm van symbolisch ge
weld. De sociale actor is medeplichtig voor zover zij/hij meewerkt aan de werk
zaamheid van determineringen die hij/zij zelf structuur geeft: het is het 
accepteren van dat geheel aan fundamentele, pre-reflexieve vooronderstellingen 
dat de sociale actoren inzetten wanneer ze de wereld eenvoudig nemen voor wat 
die is, dat wil zeggen als iets vanzelfsprekends, wanneer ze de wereld natuurlijk 
vinden, omdat ze op de wereld cognitieve structuren toepassen die uit de structu
ren van de wereld zelf zijn voortgekomen' (Bourdieu en Wacquant 1992: 114-
115). Symbolisch geweld komt tot stand via een handeling van kennen en misken
nen, die gesitueerd is voorbij de controle van de wil en het bewustzijn, in de 
schema's van de habitus, die genderspecifiek en genderspecüicerend zijn. De 
masculiene orde is zo diep geworteld dat zij niet meer hoeft te worden gerecht
vaardigd.72 Dit betekent dat het concept 'symbolisch geweld' bruikbaar is om de 
tegenstelling tussen dwang en instemming te vermijden. 

Centraal in de werking van de masculiene overheersing is - zo stelt Bour
dieu - het gegeven dat vrouwen worden behandeld als de objecten van ruiltrans-
acties in verwantschap en huwelijk, hetgeen vrouwen dwingt voortdurend te wer
ken aan het behoeden van hun symbolische waarde. Vrouwen conformeren zich 

124 



permanent aan het masculiene ideaal van deugdzaamheid in een poging hun aan
trekkelijkheid zo mogelijk te verhogen.73 

Delhaye stelt dat er verschillende bestaanscondities zijn voor mannen en voor 
vrouwen. Het moderniseringsproces in het Westen is niet sekseneutraal verlopen, 
maar heeft twee domeinen gecreëerd in de scheiding van werk/privé, van liefda
digheid/kapitalisme en van geloof/rede. Dit - zo vervolgt zij - resulteert in een 
genderspecifieke habitus, de constructie van een specifieke moderne man en een 
specifieke moderne vrouw. Delhaye pleit voor de erkenning van een afzonderlijke 
genderhabitus, van een vrouwelijke en een mannelijke dispositie.74 

Enkele feministische antropologen hebben gebruik gemaakt van Bourdieu's 
inzichten voor hun interpretatie van sekse/gendervraagstukken. Risseeuw (1988 
en 1991 a en b) beschrijft aan de hand van concepten uit het werk van Bourdieu 
de ontwikkelingen in machtsposities van vrouwen in Sri Lanka gedurende de 
laatste eeuw. Zij onderzoekt de veranderingen die zich voltrokken na de komst 
van het Britse kolonialisme. De nieuwe wetten creëerden een grotere ongelijkheid 
onder familieleden voor wat betreft toegang tot familieland, -bezit en besluitvor
ming, en verminderde tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van de bevoorrech
ten voor de minder bevoorrechte leden van de familie. De betrekkelijk onafhan
kelijke positie van de vrouwen, gebaseerd op het blijvend recht op toegang tot 
land en bezit, veranderde onder invloed van het Britse bewind in een juridische 
en economische afhankelijkheid van haar echtgenoten. Het in familieband georga
niseerde verwantschapssysteem werd vervangen door het monogame huwelijk, dat 
aan de man de machtspositie toekende, en aan vrouwen slechts in beperkte mate 
toegang verleende tot bezit van land. Na een echtscheiding kon een vrouw niet 
langer nog rechten doen gelden op het land van de familie waar zij vandaan 
kwam. Bovendien raakte de traditionele informele sector, die vrouwen een be
hoorlijk inkomen verschafte, in verval en waren de nieuwe betere banen niet voor 
vrouwen toegankelijk. Deze veranderingen gingen niet gepaard met openlijke 
conflicten of openlijk verzet, maar voltrokken zich als een subtiel proces waarin 
zowel machthebber als ondergeschikte stap voor stap veranderingen ondergingen. 
Nieuwe concepten/verschijnselen ontstonden, zoals 'vrouwelijke medewerker', of 
oude concepten, zoals 'echtgenoot' en 'weduwe', kregen een nieuwe invulling. 
De verslechterde positie van vrouwen was niet het resultaat van een doelbewust 
plan of strategie van de zijde van de machtigen, maar gevolg van strategieën die 
mannen inzetten in hun onderlinge strijd. De vrouwen verloren geen terrein 
omdat mannen hen bestrijden, maar als gevolg van de strijd die mannen met el
kaar leverden. Britse kolonisten en de mannelijke elite van Sri Lanka bestreden 
elkaar om het landbezit. Dat dit mogelijk gevolgen kon hebben voor de positie 
van vrouwen werd door geen van de partijen erkend; dit bleef onderdeel van 
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doxa. Het mannelijke hoofd van de huishouding nam - als reactie op de druk van 
de kolonisten - besluiten die een vermenging waren van zijn eigen belangen en 
het algemene familiebelang. De belangen van de zwakkere partij, in dit geval de 
vrouwen, losten op in dat wat werd geconstrueerd als het familiebelang. De rol 
van vrouwen werd soms erkend, maar de structurele veranderingen in hun positie 
binnen het familienetwerk werd zelden opgemerkt; de belangen van vrouwen ble
ven onderdeel van het grijze gebied van de doxa.75 Gaandeweg ontwikkelden 
vrouwen een ander beeld van zichzelf, aldus Risseeuw (1991 b), en ontstonden 
nieuwe noties van 'natmirlijkheid' binnen de sekserelaties. 

Om inzicht te krijgen in deze ontwikkeling is het noodzakelijk om een 
machtsconcept te gebruiken dat niet uitgaat van openlijk conflict maar van strate
gieën en instemming/aanvaarding ('acquiescence'). Risseeuw leent daarvoor het 
begrip habitus: ' "A way ofbeing", something between a conscious strategy and a 
disposition' (Risseeuw 1991 a: 164). De strategieën zijn niet louter het produkt 
van een bepaalde intentie, maar houden verband met een praktische kennis, die 
geen weet heeft van haar eigen principes (de zogenaamde 'learned ignorance'). 
De disposities verbonden aan de habitus bepalen de 'grenzen in de ruimste bete
kenis' waarbinnen een actor functioneert. Met andere woorden: handelende per
sonen hoeven niet altijd volledig bewust te zijn van hun gedrag wanneer zij stra
tegisch opereren. Vrouwen aanvaarden de nieuwe regels omdat de besluiten wor
den ondersteund door impliciete principes die geen verdere legitimatie nodig 
hebben; 'selfevidence of the common sense world' (Bourdieu 1977: 167). Soms 
is inschikkelijkheid de beste strategie, niet als passieve acceptatie, maar als actie
ve keuze in een situatie met beperkte mogelijkheden. Ook de machtigen zijn zich 
niet altijd bewust van de effecten, zij zijn niet altijd wetend, en oefenen niet altijd 
doelbewust en intentioneel macht uit over anderen. Of, in Risseeuws woorden: 
'In veel gevallen was het geen bewuste beslissing van de man om toegang van 
zijn vrouw tot de bestaansmiddelen van de familie te domineren. De beslissingen 
werden veeleer door "impliciete, niet verwoordbareprincipes" geleid, niet omdat 
ze per definitie onbewust genomen werden, maar eerder omdat ze geen verdere 
vragen opriepen' (Risseeuw 1991 b: 52). Het symbolisch geweld speelt een be
langrijke rol in de legitimering en validering van de posities van de overheersers. 
De 'natuurlijkheid' van masculiene overheersing maakt deel uit van de doxa van 
het ongezegde en vanzelfsprekende; de strategieën die de illusie geven van een 
authentieke oprechtheid zijn het meest effectief. Het ongezegde van de doxa is de 
meest machtige regel, zowel voor de machtigen als voor de minder-machtigen. 
Daarbij zijn de machtigen soms onwetend en zijn de minder-machtigen niet altijd 
passief en onwetend. Dit brengt Risseeuw tot de stelling: 'One of the most signifi
cant characteristics of power seems to be the ability of the powerful to negate the 
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reaüty of the weaker party; in its most effective form it appears as a sincere 
ignorance on the part of the powerful' (stelling bij dissertatie, 1988). 

Op welke wijze worden de machtsvragen inzake actor/structuur en gender/macht 
opgelost? 

Risseeuw gaat evenals Bourdieu uit van een conceptuele en empirische on
scheidbare verwevenheid van actor en structuur, en ook zij tracht elke verbinding 
van vrouw aan 'cultural dope' te vermijden. Zij sluit zelfs de mogelijkheid van 
een medeplichtigheid niet uit; een medeplichtigheid die zij tegelijkertijd proble
matiseert. De medeplichtigheid is geen dommigheid, geen onwetendheid, is niet 
het resultaat van ongekende voorwaarden of een toevallige ongelukkige samen
loop; die medeplichtigheid wordt ook niet veroordeeld in termen van 'eigen 
schuld', nee, die 'ontologische medeplichtigheid' wordt opgevat als een actieve 
keuze van de beste uit de beschikbare strategieën. Een strategiekeuze die mede 
berust op de habitus en de praktische kennis van mogelijkheden. Vrouwen 'we
ten' dat hun persoonlijke belangen - in de druk van de koloniale overheersing -
ten onder gaan in een als collectief geconstrueerd familiebelang. Dat deze col
lectieve belangen meer overeenkomsten vertonen met de persoonlijke belangen 
van de mannelijke hoofden van de familie, kan hen er niet van weerhouden de 
collectieve belangen te accepteren, en daarmee indirect hun eigen belangen te 
laten varen. Zij berusten/accepteren de besluiten omdat er geen andere strategie 
voorhanden is die hun belangen beter - dan in de vorm van familiebelang - kun
nen waarborgen. Het is dus een gevolg van een realistische inschatting van een 
werkelijke machtsverschillen, namelijk het verschil tussen kolonisten en gekoloni-
aliseerden en tussen mannen en vrouwen. Onder de condities van het kolonialis
me krijgen de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen van Sri Lanka een 
andere invulling. De mannen van Sri Lanka zijn voor de kolonisten - vanuit hun 
eigen perspectief op sekseverhoudingen - de aangewezen informanten en onder
handelaars. Die Srilankese mannen zijn dus in een betere positie gesteld om hun 
belangen te articuleren. Dit is een belangrijke conditie in de afweging van de 
vrouwen. 

In dit opzicht is er een zekere overeenkomst met de situatie die Davis onder
zoekt: ook daar is sprake van een reëel machtsverschil tussen de professionele 
deskundige (m/v) en de om raad vragende patiënt (v/m), die op iets anders dan 
sekse/gender is gebaseerd, namelijk op professionaliteit. Het kolonialisme vervult 
in de studie van Risseeuw een vergelijkbare functie in de machtscontext. Sekse 
krijgt betekenis in relaties met andere machtsverhoudingen. Het theoretisch raam
werk creëert voldoende ruimte om deze interferentie te analyseren en de relaties 
tussen mannen en vrouwen niet te reduceren tot alleen genderverhoudingen. Het 
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veld creëert vele posities en disposities. Mannelijkheid en vrouwelijkheid kleuren 
deze verder in. 

Toepassingen binnen arbeidsstudies: cultureel en economisch kapitaal 

In het kader van arbeidsvraagstukken is het werk van Bourdieu slechts zijdelings 
toegepast. Het betreft hier vooral studies inzake de relatie tussen beroepsstatus en 
levensstijl, en tussen opleiding en arbeidspositie. In beide onderzoeksthema's 
wordt vooral gebruik gemaakt van Bourdieu's kapitaalbegrip en het onderscheid 
tussen de verschillende soorten kapitaal. In het bijzonder de notie van cultureel 
kapitaal wordt veel gebruikt om het belang van economisch kapitaal te kunnen re
lativeren.76 Het aanwezige cultureel kapitaal blijkt van grote invloed op iemands 
levenskansen en levensstijl. In het onderzoek naar de samenhang tussen beroeps-
prestige en levensstijl onderscheiden Ganzeboom e.a. (1987) een economische en 
een culturele dimensie77 van beroepsposities, die relatief onafhankehjk zijn van 
elkaar. Sommige beroepen hebben in economisch en cultureel opzicht een lage of 
hoge status, maar er zijn ook beroepen met een lage culturele status en een hoge 
economische (zakenlieden) en andere beroepen met een lage economische en een 
hoge culturele status (kunstenaars, onderwijzend personeel). Gebleken is dat de 
economische dimensie van beroepsprestige nauwelijks effect heeft op levensstij
len, terwijl de culturele dimensie van de beroepsprestige wel bepalend is voor de 
levensstijl. Het opleidingsniveau heeft een grotere invloed op bepaalde leefstijlka-
rakteristieken (cultuurdeelname, politieke attitudes, etiquette en dergelijke) dan 
het beroep (Ganzeboom e.a. 1987: 172). In een andere studie (Ganzeboom 1988) 
blijkt dat kinderen uit 'gecultiveerde milieus' het 'verder brengen' in hun loop
baan, ongeacht opleiding, beroep en inkomen van ouders. De conclusie is dat cul
turele hulpbronnen de plaats hebben ingenomen van de financiële hulpbronnen die 
tot voor kort het verschil maakten. Daarnaast stellen Flap & De Graaf (1985) 
vast dat het rendement van de opleiding mede wordt bepaald door het sociaal 
kapitaal waarover iemand beschikt, met andere woorden over het netwerk waar 
iemand deel van uitmaakt en alle hulpbronnen die de persoon via dit netwerk kan 
mobiliseren. Dit betekent dat het menselijk kapitaal (waaronder in dit geval oplei
ding) produktief en renderend wordt onder invloed van andere vormen van kapi
taal, het sociaal kapitaal en het cultureel kapitaal.78 Uit deze studies blijkt dat 
het menselijk kapitaal (in de klassieke betekenis) geen onafhankelijke variabele 
kan zijn in relatie tot de arbeidspositie. Andere vormen van kapitaal activeren het 
menselijk kapitaal; in een netwerk van meerdere kapitaalsoorten krijgt het aanwe
zige menselijke kapitaal een bepaalde betekenis, werkingskracht en waarde. 
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Arbeid en sekse: kapitaal, habitus en sekseongelij kheid 

Het werk van Bourdieu is door enkelen reeds toegepast ter verheldering van ar
beidsvraagstukken in relatie tot sekse, in het bijzonder het cultuurbegrip. Maar 
ook, zo zal nog blijken, leent het zich voor een bredere toepassing, onder meer 
voor het kritiseren van bestaande theorieën. 

De seksespecifieke tijdseconomie, zo Delhaye (1991), leidt tot een seksespecifie
ke accumulatie van kapitaal. 'Het accumuleren van economisch (hoger inkomen) 
en symbolisch kapitaal (beroepsprestige) is nog steeds een zaak van mannen, en 
dit dankzij het zich toeëigenen van "andermans" tijd. Deze geslachtsgebonden 
tijdseconomie is een subtiel mechanisme in de geslachtsgebonden kapitaalsverde
ling' (Delhaye 1991, 142-143).79 De positie van een individu in een veld wordt 
echter niet alleen bepaald door de mate waarin hij/zij over sociaal, cultureel en 
economisch kapitaal beschikt, maar vooral ook door de mate waarin deze vormen 
van kapitaal bijdragen aan het symbolisch kapitaal waar iemand over beschikt. 
Symbolisch kapitaal is, zoals we hebben gezien, het legitieme kapitaal in de vorm 
van reputatie en status. Delhaye (1991) stelt dat de omzetting naar symbolisch 
kapitaal een seksespecifiek verloop heeft: 'Het kapitaal van mannen wordt syste
matisch meer als legitiem erkend, levert systematisch meer symbolisch kapitaal op 
dan dat van vrouwen' (Delhaye 1991: 138). 

Heiligers (1990 en 1992) gebruikt het concept cultureel kapitaal om de groep 
vrouwen die volledig zorgen voor hun kinderen te differentiëren naar opleidings
niveau en herkomst. Er blijken opmerkelijke verschillen in cultureel kapitaal te 
bestaan tussen vrouwen die niet oorspronkelijk afkomstig zijn uit de regio ('niet-
Betuwse' vrouwen) en de vrouwen die hun hele leven hebben doorgebracht in de 
regio ('Betuwse' vrouwen).80 Niet alleen zijn er verschillen in opleidingen, ook 
is er een discrepantie ten aanzien van de wensen en verwachtingen om weer be
taalde werk te gaan verrichten. De Betuwse vrouwen zijn merendeels laag opge
leid (87%), terwijl de niet-Betuwse vrouwen over het algemeen hoger zijn opge
leid (58% laag en 42% hoog). Merkwaardigerwijs is het verschil tussen Betuwse 
en niet-Betuwse vrouwen ten aanzien van hun wens om te gaan werken veel ge
ringer dan de verschillen in opleidingen: 57% van de Betuwse vrouwen ten op
zichte van 64% van de niet-Betuwse verwacht op korte of langere termijn weer 
betaald te zullen werken. Een verklaring hiervoor, zo stelt Heiligers, kan gezocht 
worden in de betekenis die vrouwen hechten aan hun opleiding voor de arbeids
markt. De Betuwse vrouwen zijn meer economisch georiënteerd dan de niet-
Betuwse vrouwen die vooral cultureel georiënteerd zijn en daarom ook andere 
verwachtingen hebben ten aanzien van het betaalde werk, aldus Heiligers. 
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Hoe is de werking van kapitaal ten aanzien van de sekseongelijkheid op de 
arbeidsmarkt? Bos-Boers (1992) heeft onderzoek verricht naar sekseongelijkheid 
in de ontwikkeling in de functiekwaliteit. Zij constateert dat de kloof tussen 
mannelijke en vrouwelijke afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit tussen 
1973 en 1988 is afgenomen, onder gelijktijdige devaluatie van de waarde van de 
opleiding. Zij tracht de variatie in functiekwaliteit te verklaren met behulp van 
twee concepten: menselijk kapitaal en sociaal kapitaal. Dit laatste concept ont
leent ze aan Bourdieu. De uitkomst van dit onderzoek is dat het menselijk kapi
taal (studierichting, werkervaring, promotie en ambitie) meer verklaringskracht 
(28% van de variatie) heeft dan het sociale kapitaal (6%).81 

Mannen en vrouwen blijken in verschillende verhoudingen te staan ten op
zichte van de kapitaalsoorten. Blees-Booij (1992) heeft onderzoek gedaan naar 
beroepsprestigeladders, waarin zij voor elk beroep een vrouwelijke van een man
nelijke variant onderscheidt. In navolging van Ganzeboom e.a. maakt zij verschil 
tussen de economische statusdimensie en de culturele statusdimensie van een be
roep. Economische status verwijst naar inkomen en leidinggeven, culturele status 
verwijst naar opleidingen. Nadat de beroepen onderling zijn vergeleken en in 
rangorde zijn gezet, komt Blees-Booij tot de opmerkelijke conclusie dat op de 
economische statusladder vrouwelijke versies van beroepen systematisch de laag
ste plaatsen innemen, terwijl de culturele statusladder een naar sekse gemengde 
ordening te zien geeft. Dit bevestigt het beeld dat vrouwen over het algemeen 
beter zijn opgeleid dan mannen in een vergelijkbaar functieniveau en toch minder 
verdienen. Blees-Booij verbindt de uitkomst met de vrijwel klassieke normering 
dat mannen 'carrière maken' en vrouwen streven naar 'persoonlijke ontplooiing'. 
Vraag is echter of deze verklaring in vrij stereotype beelden van mannelijkheid 
en vrouwelijkheid wel afdoende is. Zijn de verschillen in arbeidsoriëntatie en ar-
beidskeuze in die orde van grootte dat zij kunnen verklaren dat alle en alleen 
maar vrouwelijke versies van de beroepen tot de laagste rangen behoren? Of is er 
sprake van een groot verschil in normering van mannelijkheid en vrouwelijkheid? 
Wanneer de uitkomsten van dit onderzoek worden gekoppeld aan het gegeven dat 
de arbeidsmarktpositie van een beroep sterker is naar de mate waarin vrouwen 
kunnen worden buitengesloten (de zogenoemde 'wet van Sullerot') dringt zich de 
conclusie op dat vrouwelijkheid een negatieve vorm van kapitaal is op de arbeids
markt. Vrouwen slagen er niet in hun cultureel kapitaal in de vorm van opleidin
gen om te zetten in financiële beloning. 

Vanuit de human-capitaltheorie wordt de ongelijkheid verklaard door het ge
geven dat vrouwen minder menselijk kapitaal (opleiding en ervaring) hebben en 
minder ambitieus zijn. Deze verklaring accentueert de aanbodfactoren. De theore
tische keerzijde hiervan is de discriminatietheorie; werkgevers discrimineren 
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vrouwen op grond van hun sekse. Deze verklaring is vooral gericht op de vraag-
factoren. Beide beelden tezamen vormen een soort patstelling, die - naar de 
mening van vele onderzoekers - doorbroken zou moeten worden. Hieronder 
volgt, met behulp van concepten uit Bourdieu's begrippenkader, een kritische 
reflectie op uitgangspunten van beide visies die mogelijk ook inzicht kan bieden 
in hun beperkte verklaringskracht. 

Het menselijk kapitaal verwijst in de klassieke versie van Becker (1964) primair 
naar kosten en opbrengsten van menselijke investeringen in opleidingen: 'school
ing', 'formal education' en 'on-the-job-training'. 'On-the-job-training' wordt 
meestal geoperationaliseerd als 'ervaringsjaren'. Is dit een valide operationalise
ring? 

Mensen die jarenlang betaalde arbeid verrichten binnen een bepaald beroep, 
een bepaalde sector of arbeidsorganisatie leren niet alleen specifieke vaardigheden 
of praktische kennis, maar ontwikkelen een bepaalde houding ten opzichte van 
het werk en ten opzichte van de organisatie. Zij erkennen de waarde van het ge
produceerde en kennen de regels en de werking van het produktieproces, en hou
den deze zelf mee in stand. Met andere woorden, mensen ontwikkelen in hun 
loopbaan een bepaalde habitus, een verhouding van henzelf tot het beroep en 
arbeidsveld. Habitus, in termen van Bourdieu, verwijst naar duurzame schema's 
van waarneming en waardering, die zowel resultaat als voorwaarde zijn voor so
ciaal handelen. Het veld structureert de habitus (een conditioneringsrelatie) en de 
habitus draagt bij aan de totstandkoming van het veld als een wereld die beteke
nisvol, zinvol en waardevol is, en waarin het de moeite waard is om energie te 
investeren. De habitus als structurerend principe is tegelijkertijd een handelings-
structurerende kracht; het is de levenslange dialectiek tussen disposities en posi
ties, tussen aspiraties en prestaties (Bader 1991: 100-101). Het is deze habitus, 
deze gesocialiseerde vorm van subjectiviteit, die mensen waardevol maakt voor 
organisatie en arbeidsmarkt. De habitus (dispositie) is in belangrijke mate verwe
ven met de positie van iemand in een veld, zö ook in het veld van de arbeid. De 
waarde daarvan is echter niet volledig bepaald door de duur (ervaringsjaren) 
maar ook door andere elementen die constitutief zijn voor de subjectieve positie, 
zoals sekse, sociaal-economische achtergrond, etniciteit. Het zijn deze ascriptieve 
posities die de arbeidsmarktwaarde van de 'on-the-job-training' inkleuren. De 
habitus, deze relatie van het individu tot de wereld, is een vorm van kapitaal op 
de arbeidsmarkt, die weliswaar minder eenvoudig meetbaar is dan opleidingen en 
ervaring, maar daarom niet minder werkzaam, zowel aan de kant van de werkne
mers als aan de kant van de werkgevers. Om een goed begrip te ontwikkelen van 
processen op de arbeidsmarkt is habitus wellicht een adequater begrip, omdat het 
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aangeeft dat een element als ervaringsjaren niet op zichzelf staat, maar betekenis 
krijgt in de context van andere subjectiviteitsmomenten, waaronder sekse. Sekse 
heeft een bepaalde betekenis, een bepaalde waarde in relatie tot ervaring, die niet 
is te reduceren tot een strikt economische waarde van werkjaren. Of, in Bour-
dieu's woorden: 'Praktijken hebben een economie, een immanente ratio, die niet 
tot de economische ratio valt te herleiden' (Bourdieu & Wacquant 1992: 76). In 
dit verband kan gesteld worden dat gender deel uitmaakt van de habitus en sekse 
daarmee deel uitmaakt van de economie van de arbeidspraktijk. 

De theorie van het menselijk kapitaal heeft als uitgangspunt dat de arbeids
markt wordt gereguleerd door economische systemen, waarbij de waarde van op
leiding en ervaring vrij eenduidig is vast te stellen. De arbeidsmarkt wordt echter 
niet alleen door economische systemen maar ook door betekenissystemen geregu
leerd (Clegg 1989), betekenissystemen die interfereren met economische syste
men en de waarde mede bepalen. In dit opzicht is het concept habitus wellicht 
rijker en adequater dan het begrip ervaringsjaren.82 

Tot het klassieke verklaringsschema voor de sekseongelijkheid in de arbeid 
behoort ook de stelling dat vrouwen geen ambitie hebben. Vrouwen willen zélf 
niet, zo luidt de diagnose. Dit gebruik van de term 'ambitie' is een verhulling 
van de mannelijke norm, want feitelijk wordt gezegd: vrouwen streven niet naar 
een positie die mannen innemen met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Gezien 
de verschillende condities waaronder mannen en vrouwen moeten opereren, is het 
niet onlogisch om te stellen dat vrouwen wellicht eenzelfde inzet en 'ambitie' 
nodig hebben om een positie te bereiken die toch nog slechter is dan die van 
mannen. De verklaringen in termen van ambitie zijn vanuit dit perspectief een 
vorm van symbolisch geweld: het maakt de belangen en uitgangsposities van 
vrouwen onzichtbaar. 'Ambitie' verwijst te veel naar de gearticuleerde wensen en 
verwachtingen, terwijl de keuzen waar mensen voor staan in belangrijke mate 
worden beïnvloed door een minder gearticuleerde inschatting van mogelijkheden 
in het praktijkbewustzijn. Hoewel in de laatste decennia meer mogelijkheden voor 
vrouwen zijn ontstaan, meer betekenissen van vrouwelijkheid acceptabel zijn, is 
het domein in vergelijking met mannen toch nog zeer beperkt, en vooral: het 
heeft niet het aureool van vanzelfsprekendheid, het is geen deel van de doxa, 
zoals dat bij mannen het geval is. Binnen de context van de karakteristieken van 
dit veld van arbeid maken vrouwen hun afwegingen, op basis van gearticuleerde 
meningen, visies en het geïnformeerde maar minder gearticuleerde praktijkbe
wustzijn (de habitus). Zij kiezen de beste strategie in het licht van de beschikbare 
mogelijkheden. Dit leidt tot een actieve acceptatie van een positie die wellicht ob
jectief gezien slechter is dan die van mannen, maar voor de individuele vrouw als 
meest positief wordt gewaardeerd. De zogenaamde 'ontologische medeplichtig-
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heid' bestaat er uit dat hiermee de objectieve ongelijkheid in het veld van arbeid 
wederom is gereproduceerd. Om dit complexe samenspel simpel af te doen met 
de constatering dat vrouwen geen 'ambities' hebben getuigt feitelijk van een 
weinig realistische visie op de onderhandelingssituatie en de krachtsverhoudingen 
die het veld van arbeid kenmerkt. 

De keerzijde van dit beeld van de aanbodkant (de vrouwen maken hun kansen 
niet waar) is het beeld van de vraagkant die discrimineert. De eerste onderzoeken 
in het kader van vrouwenarbeidstudies zijn verricht vanuit de stelling dat vrou
wen worden uitgebuit en gediscrimineerd. Een dergelijke visie lijkt momenteel 
niet veel nieuwe informatie meer op te leveren. Het is niet noodzakelijk om van 
opzet, of actieve discriminatie, of economische uitbuiting te spreken - hoewel 
deze verschijnselen zich in mindere of meerdere mate zullen voordoen - om te 
begrijpen waarom vrouwen op een bepaalde manier in het arbeidsproces worden 
ingeschakeld. Ook wanneer sprake is van een benadeling van vrouwen, bijvoor
beeld wanneer jonge meisjes worden ingeschakeld in functies die slechts voor een 
beperkte overgangsperiode bestaan, hoeft niet altijd opzet in het spel te zijn. Het 
veld van arbeid is een strijdperk, maar niet expliciet een strijdperk tussen mannen 
en vrouwen (tenzij er een gearticuleerde belangenstrijd gaande is, bijvoorbeeld 
rond positieve actie). De strijd speelt zich af tussen management, werknemers, 
collega's, professionals, en dergelijke. Op uiteenlopende niveaus, met verschil
lende configuraties van belangen, wordt gestreden over salaris, promotie, werk
druk, werkzekerheid, invloed en kwaliteit van de arbeid, en de belangen worden 
in dit verband gearticuleerd. De belangen van partijen die niet als zodanig zijn 
gearticuleerd verdwijnen in het strijdgewoel. Het idee dat andere belangen in het 
spel zijn (bijvoorbeeld seksespecifieke) is veelal niet zichtbaar, noch denkbaar, 
zolang deze deel uitmaken van de doxa, de vanzelfsprekende beelden en vooron
derstellingen die het veld reguleren. Het is de 'sincere ignorance' (Risseeuw 
1988) van de kant van de machtige partij (personeelswerkers, directeuren, mana
gers) die wellicht met de beste bedoelingen schade kan toebrengen aan posities 
van vrouwen, bijvoorbeeld door jonge meiden in te schakelen in slecht betaalde 
en tijdelijke banen. Hiervan zijn binnen vrouwenstudiesonderzoek reeds legio 
voorbeelden voorhanden. 

In de werking van de arbeidsmarkt (intern/extern) vervullen reguleringssyste-
men een belangrijke rol: procedures en regels dragen het kenmerk van objectivi
teit en neutraliteit. We maken geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, is 
veelal de houding van het management, zoals ook blijkt uit de studie van Veld
man & Wittink (1990), in de veronderstelling dat dit het meest neutrale en objec
tieve, dus de meest rechtvaardige houding is. In de analyse van Bourdieu is dit 
echter een vorm van symbolisch geweld. Dominante groepen slagen er in hun 
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normen en waarden als vanzelfsprekend voor te stellen - daarin zijn zij domine
rend - en andere belangen uit te sluiten van de orthodoxie. De 'neutraliteit' ver
hult de specifieke belangen die tot algemeen belang zijn geworden. Functiewaar
dering, bijvoorbeeld, blijkt een stelsel te zijn waarin normeringen in objectieve 
vorm zijn opgeslagen. De orthodoxie, die in genderneutrale termen is gevat, ver
hult echter de doxa die niet genderneutraal blijkt te zijn. Functies en taken die 
met vrouwelijkheid worden geassocieerd worden systematisch als minder gewaar
deerd dan die met mannelijkheid worden geassocieerd. Deze onderliggende, niet-
gearticuleerde schema's van waarneming en waardering vervullen een belangrijke 
rol in de permanente reproduktie van de ongelijkheid in de arbeid. De cultuur 
van de organisatie is een belangrijk intermediair tussen veld en habitus, vanwege 
de daarin opgeslagen waardenoriëntaties die ten grondslag liggen aan de wijze 
waarop individuele werknemers (in de verschillende posities) elkaar, het werk en 
de organisatie waarnemen en waarderen. 

Geconcludeerd kan worden dat het raamwerk van Bourdieu bruikbaar is voor 
toepassing op het terrein van arbeidsvraagstukken, waarbij tevens recht wordt 
gedaan aan de twee machtsvragen. 

Een analyse in termen van habitus (positie en dispositie) maakt het mogelijk 
om de dichotomie in de verklaringen van enerzijds vraagfactoren en anderzijds 
aanbodfactoren te vermijden, omdat de habitus uitgaat van een immanente ver
bondenheid van subject en veld. Het is mogelijk om de posities en de handelingen 
van vrouwen en mannen te analyseren in termen van strategieën, zonder te ver
vallen in een slachtoffer-onderdrukker/uitbuiter schema. Dit geeft wellicht beter 
inzicht in de permanente reproduktie van sekseongelijkheid. 

De denkbeelden van Bourdieu creëren een theoretische ruimte om de arbeids
markt niet alleen op te vatten als een economisch systeem, maar ook als een be
heersingssysteem waarin processen van betekenisgeving een cruciale rol spelen. 
Economische aspecten verklaren slechts een (weliswaar groot) deel van de regule
ring van de markt. Dit betekent dat de relaties tussen mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt opgevat kunnen worden als een vervlechting van economische rela
ties en genderverhoudingen. De verschillende momenten in de subjectieve posi
tie - arbeidspositie, sekse, scholing - kunnen aldus worden meegenomen in de 
analyse. Aannemelijk is dat in de positie en dispositie geen enkel element beteke
nis heeft alleen in zichzelf, maar altijd betekenis krijgt in realiteit tot de andere 
structuurelementen. Dit voorkomt tevens dat alle elementen worden teruggebracht 
tot sekse en gender. 

Geconcludeerd kan worden dat het theoretisch kader van Bourdieu ruimte 
biedt om de verschillende machtsverhoudingen binnen het te onderzoeken veld te 
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onderscheiden. Anders dan het machtsanalytisch model van Elias in termen van 
gevestigden en buitenstaanders leidt Bourdieu's raamwerk niet tot een monolithi
sche reconstructie van machtsverhoudingen. In vergelijking tot de effecten van 
een toepassing van de disciplinaire macht van Foucault biedt dit raamwerk meer 
mogelijkheden om vrouwen in verschillende posities binnen de krachtsverhoudin
gen in beeld te brengen, als onderworpenen en als relatief autonome individuen, 
als handelingscompetent en als onmachtig. Vrouwen verschijnen als competente 
en geïnformeerde individuen, die in staat zijn hun eigen belangen te kennen en 
dien overeenkomstig te handelen. Op dit punt is er een duidelijke theoretische 
afstand tot de derde dimensie van Lukes, en vertoont het model overeenkomsten 
met Giddens. Echter, Bourdieu's terminologie verwijst permanent naar ongelijke 
verhoudingen (kapitaal, de notie van symbolisch geweld), waar de categorieën 
van Giddens neutraal en relatief leeg zijn. 

Ook voor wat betreft de drie onderzoekstrajecten uit hoofdstuk 1 (subjectivi
teit, cultuur en arbeidsvertogen) kunnen aanknopingspunten worden gevonden. 
Het vraagstuk van subjectiviteit is reeds uitvoerig aan de orde gekomen bij de 
behandeling van Bourdieu's habitusconcept. De betekenis en inhoud van cultuur 
verwijst bij Bourdieu primair naar het cultureel kapitaal, en naar het culturele 
veld van kunst en smaak. Het in hoofdstuk 1 gebruikte cultuurbegrip is een an
der; de cultuur van een organisatie wordt hier opgevat als betekenisverlenend en -
regulerend systeem. Cultuur is, zo opgevat, de dialectiek tussen posities en dispo
sities, en tussen prestaties en aspiraties. Dit betekent dat de cultuur ook een mate
riële dimensie heeft: de posities die zijn ingeschreven in de habitus. Het derde 
probleemveld, de arbeidsvertogen, is als onderzoeksvraag niet goed inpasbaar in 
het raamwerk van Bourdieu. Wel kan met behulp van het begrip tijdseconomie 
worden aangegeven dat tijd een zeer belangrijke factor is in de maatschappelijke 
arbeidsdeling, die voorwaarden creëert voor het vergaren van kapitaal, en daar
mee ook invloed heeft op de maatschappelijke ordening. Bovendien komt in het 
begrip 'tijdseconomie' ook tot uitdrukking dat tijd aan beperkingen en verde
lingsmechanismen onderhevig is. Tijd kan aldus worden opgevat als onderwerp 
van ruil en kapitaalverwerving, hetgeen de vraag oproept naar het genderkarakter 
van de tijdseconomie. 

2.7 Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de machtstheoretische raamwerken, die binnen vrouwen
studies in de sociale wetenschappen zijn uitgewerkt en toegepast, de revue gepas
seerd. Na een beschrijving van de kernconcepten is voor elke theorie nagegaan 
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actor het primaat te krijgen. Vrouwen verschijnen als competente geïnformeerde 
individuen die in hun handelingsruimte zijn beperkt door stractuurkarakteristie-
ken. Zoals we hebben gezien is Giddens' conceptuele onderscheid tussen macht, 
norm en betekenis voor wat betreft sekse/gender discutabel. Bourdieu - tenslotte -
stelt dat we niet eerst actor en structuur moeten onderscheiden om ze vervolgens 
weer aan elkaar te verbinden. De habitus is het concept dat de immanente ver
bondenheid tot uitdmkking brengt: het is gesocialiseerde subjectiviteit en beli
chaamde dispositie. Vrouwen verschijnen ook hier als competente individuen die 
strategisch opereren in een strijdveld waarin zij een positie van relatieve onmacht 
innemen. Het probleem is echter dat het habitusconcept niet eenvoudig is te be
werken tot een operationaliseerbare empirische categorie. 

Uit de verschillende sociale theorieën blijkt dat de verbinding tussen actor en 
structuur gevonden moet worden bij de wijze waarop mensen 'medeplichtig' zijn, 
'instemmen' met de verhoudingen, 'consensus' wordt gecreëerd etcetera. Instem
ming ('acquiescence') als aspect van subjectiviteit en maatschappelijkheid is het 
scharnier tussen wil en lot.83 

Macht en gender 

Een van de machtsvragen betreft de conceptuele verwevenheid van gender en 
macht. Hoe te voorkomen dat 'macht' een imperialistisch concept wordt ten aan
zien van gender (alles is macht), en vice versa, hoe te voorkomen dat 'gender' 
het machtsconcept omvat in een totaliserende betekenis (alle macht is gender)? 

Davis (1988) werpt de vraag op of gender wel een centrale ingang kan zijn 
om de asymmetrische machtsverhoudingen tussen de seksen te analyseren. Nee, 
zo stelt zij, gender beschrijft sekseverschillen, maar verklaart niets inzake de 
hiërarchisering van deze verschillen. Dit betekent dat in deze opvatting gender 
niet direct is gerelateerd aan machtsverschillen. Bovendien is gender niet de enige 
machtsverhouding die bepalend is in de relaties tussen de seksen; ook andere 
machtstructuren zoals etniciteit en klasse, en andere machtsverhoudingen zoals 
professional/leek bepalen de inhoud van de sekse-asymmetrie. 

Gender is niet het enige principe dat inhoud geeft aan de verhoudingen tussen 
mannen en vrouwen. Dit neemt echter niet weg dat gender - opgevat als struc
tuurprincipe - een bepalende factor is in de vormgeving en inhoud van sekse
verhoudingen, waarbij gender zelf ook weer betekenis en inhoud krijgt in relatie 
tot een historisch specifieke context. Davis' stelling dat gender geen goede ingang 
is voor analyse van sekseverhoudingen schept verwarring. Want als gender dat 
niet is, welk structuurprincipe dan wel? Gender is - in ieder geval binnen het 
kader van vrouwenstudies - opgevat als een vorm van macht en impliceert voor-
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op welke wijze deze vruchtbaar is gebruikt binnen vrouwenstudies en arbeids-
studies, om te eindigen met een beschouwing van de onderzoeksvragen die het 
raamwerk oplevert in het kader van vraagstukken inzake sekse/gender en arbeid. 
Nu we deze lange exercitie achter de rug hebben, kunnen de belangrijkste bevin
dingen, die van waarde kunnen zijn voor de volgende hoofdstukken worden sa
mengevat. Dit gebeurt aan de hand van de volgende kwesties: de vraagstukken 
inzake actor/structuur en gender/macht, en de in het vorige hoofdstuk geschetste 
lacunes inzake het onderzoek naar sekse/gender en arbeid (subject, cultuur en 
arbeidsconstructie). 

Actor en structuur 

Een van de problemen die in de inleiding op dit hoofdstuk zijn geformuleerd, 
betreft de wijze waarop vrouwen binnen een machtsanalyse verschijnen. Hoe de 
positie van vrouwen te analyseren zonder ze te schetsen als slachtoffers of incom
petente individuen? Deze vraag heeft niet alleen een theoretisch karakter, maar is 
vanuit een feministisch standpunt ook politiek en moreel geladen. Hoe te balance
ren tussen 'eigen schuld' en 'schuld van het systeem (of van mannen)'? Deze 
kwestie voert terug naar het klassieke sociologische probleem van de verhouding 
tussen handelende actor en het systeem. 

Van de behandelde theoretische raamwerken zijn alleen die van Giddens en 
Bourdieu in staat om dit probleem bevredigend op te lossen. Lukes' grote pro
bleem schuilt in het concept 'latente belangen', de 'ware' belangen van een indi
vidu die door tussenkomst van machtsuitoefening niet door het individu gekend 
worden. Vanuit dit kader verschijnen vrouwen als mensen die niet geïnformeerd 
zijn over hun ware belangen. Elias stelt dat het handelen altijd tot stand komt 
binnen een maatschappelijke context en daarmee zelf bijdraagt aan het instand
houden van die context. Maar in de uitwerking lijkt een vrij mechanisch beeld te 
ontstaan van het individu dat gedrag, opvattingen en stijlen aanpast aan verande
rende omstandigheden. Vrouwen verschijnen als rusteloze speelballen op de gol
ven van de maatschappelijke veranderingen die zij niet kunnen overzien. Foucault 
stelt dat macht circuleert in zijn uitoefening waarin een ieder ontwerper en onder
worpene is. Dit is een principiële stelling, maar in de concrete uitwerking wordt 
hier vooral accent gelegd op 'dressuur', de wijze waarop subjectiviteit tot stand 
komt onder invloed van machtsprocessen. Vrouwen verschijnen als de vele vrou
welijke subjectposities die zij kunnen innemen. Giddens stelt het actor/structuur-
probleem in het centrum van zijn werk. Met behulp van noties als structuratie en 
dualiteit is het probleem in theoretische zin opgelost: geen actor zonder structuur, 
geen structuur zonder handelen. Maar, in laatste instantie blijkt de handelende 
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alsnog een hiërarchie tussen m/v, een hegemonie van het mannelijke. Ook de an
dere machtstructuren en machtsverhoudingen dragen een genderlading en vormen 
zo tezamen een configuratie. Sekse/gender is niet altijd de doorslaggevende factor 
in deze configuratie van verhoudingen tussen de seksen; arbeidsverhoudingen en 
politieke verhoudingen bijvoorbeeld zijn in bepaalde constellaties van doorslagge
vend belang. Gender is echter wel de intermediair, het bindmiddel dat een sa
menhangende betekenis verleent aan de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. 
Dit laat het inzicht dat de asymmetrie nooit is te reduceren tot uitsluitend gender 
onaangetast. Het is van belang dat de theoretische raamwerken ruimte creëren om 
deze interferentie tussen verschillende structureringsmomenten te conceptualise
ren. In dit opzicht zijn alleen de inzichten van Foucault, Giddens en Bourdieu 
bruikbaar. 

Macht, arbeid en sekse/gender: subjectiviteit en instemming 

Welke mogelijkheden bieden de verschillende theoretische kaders om de drie in 
hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoekstrajecten in te kleuren? Achtereenvolgend 
komen de onderzoeksterreinen subjectiviteit/identiteit, cultuur en arbeidsvermogen 
aan de orde. 

Vrijwel alle theoretische raamwerken zijn min of meer bruikbaar voor een be
ter inzicht in de vraagstukken omtrent de functies en betekenissen van identiteit in 
relatie tot sekse en arbeid. Lukes' derde dimensie refereert daarbij vooral aan 
hegemoniale machtsprocessen die diep doordringen in werkelijkheidsopvattingen 
en zelfbeelden van mensen. Onder invloed van deze processen worden de verhou
dingen als natuurlijk en vanzelfsprekend voorgesteld en ervaren; de posities en 
hun onderlinge relaties zijn onvermijdelijk. Identiteit verwijst in dit geval vooral 
naar identificatie van personen met de belangen en beelden van de machtigen. 
Vanuit dit raamwerk komt de vraag naar voren op welke wijze 'natuurlijke' ver-

;; houdingen zijn verweven met zelfopvattingen van mensen, en hoe de bestaande 
verhoudingen hun 'natuurlijkheid' verwerven en bestendigen. Het werk van Elias 
j attendeert op het gegeven dat het wij-beeld van de ondergeschikten in belangrijke 
j mate wordt ingekleurd door het zij-beeld dat de meer machtigen van de onderge-

/ schikte groep hebben. Identiteit verwijst ook hier naar identificatie met het beeld 
van de anderen, maar dan in sterkere mate verwoord vanuit een veranderings
perspectief. Foucault stelt het subject decentraal, namelijk als een effect van dis
cursieve praktijken, en als effect van invoeging in de orde. Identiteit heeft altijd 
een geconstrueerd karakter; identiteit is niet, maar komt tot stand in specifieke 
situaties. Dit opent mogelijkheden om verschillende structuurmomenten (sekse, 
etniciteit) en machtsverhoudingen (werknemer/werkgever, leek/professional) in 
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het onderzoek te betrekken. Giddens' raamwerk stelt vooral de wederkerige rela
tie tussen actor en structuur aan de orde. De actor is slechts subject in een 
structuur die in het handelen zelf weer gereproduceerd wordt. Actoren zijn com
petente wezens die echter niet altijd volledig geïnformeerd zijn over de gevolgen 
van hun handelen die weer voorwaarden vormen voor toekomstig handelen. Het 
onderscheid discursief bewustzijn en praktijk bewustzijn (naast het onbewuste) is 
wellicht bruikbaar om inzicht te krijgen in de verschillende soorten strategieën 
die actoren hanteren, en de wijze waarop zij zichzelf en anderen daarin defini
ëren. Bourdieu heeft het vooral over de habitus als de actief scheppende verhou
ding tot de wereld die tegelijkertijd een gesocialiseerde vorm van subjectiviteit is. 
Dit roept vragen op naar de verschillende disposities, hun onderlinge verweven
heid en de wijze waarop mensen zichzelf in deze positioneren. Wanneer is ie
mand vrouw, wanneer werknemer, collega, of professional? 

We kunnen dus concluderen dat alle behandelde raamwerken vragen oproepen 
die het onderzoekstraject van identiteit kunnen inkleuren. Wanneer we dit echter 
vervolgens combineren met de hiervoor geformuleerde conclusies ten aanzien van 
de machtsvragen blijven slechts enkele theoretische kaders interessant. Het werk 
van Lukes en Elias laat te weinig ruimte om te differentiëren tussen de verschil
lende structuurmomenten en machtsverhoudingen, en zijn in dit verband te sta
tisch in hun machtsanalyse in termen van, respectievelijk, machtigen/rninder-
machtigen en ge vestigden/buitenstaanders. Het werk van Foucault, Bourdieu en 
Giddens laat een dergelijke differentiatie wel toe. Van deze heeft het raamwerk 
Foucault echter een sterk accent op een deterministische benadering van het ac-
tor/structuur-vraagstuk. Het werk van Bourdieu is echter in staat om de relatie 
tussen 'instemming' (verbinding tussen actor en structuur) en subjectiviteit als 
werkelijkheid en als probleem te stellen. 

Iets vergelijkbaars doet zich voor in de uiteenzetting over het tweede onderzoeks
traject van cultuur als institutionele processen van betekenisgeving: concepten uit 
vrijwel alle theoretische raamwerken zijn min of meer te gebruiken om een nade
re invulling te geven van het onderzoekstraject. Lukes' tweede dimensie van 
macht - some issues are organized out - heeft nadrukkelijk betrekking op de 
machtsprocessen die verlopen via de reguleringsmechanismen. Regulering legt 
institutionele gewoonten vast die veelal in het voordeel zijn van diegenen die in 
een machtspositie verkeren. De cultuur van een organisatie is niet alleen een 
verzameling van gearticuleerde normen en waarden, maar ook het geheel van alle 
procedures en ongeschreven regels die de betrokkenen het gevoel geven 'zo gaan 
de dingen hier nu eenmaal'. Vrouwen kunnen door de mobilization of bias in het 
nadeel zijn, maar tevens door hun relatief geringe toegang tot de regelgevende 
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organen. Het werk van Giddens is vooral bruikbaar door de wijze waarop hij in
vulling geeft aan de drie vormen van regels: communicatieregels, machtsregels en 
normatieve regels. Deze regels leggen betekenissen vast, maar ook de normen en 
de macht die deze betekenissen funderen. Het raamwerk maakt tevens duidelijk 
dat in de toepassing van de regels de structurele verhoudingen worden gereprodu
ceerd als onbedoeld bijeffect van de handeling. Foucaults disciplinering geeft een 
heel specifieke kleur aan het onderzoekstraject: 'cultuur' is dan vooral het proces 
van normalisering, het standaardiseren, en vergelijken van prestaties, de onder
werping aan de discipline, het ontwikkelen van de 'natuurlijke norm' die nauw 
aansluit bij de capaciteiten van medewerkers. Het idee van de 'natuur' is echter 
niet vrij van een genderlading: de vrouwelijke natuur betekent iets anders dan de 
mannelijke natuur. Bovendien, zo is reeds enkele keren gebleken (in de studies 
van De Haan en van Pringle), wordt de vrouwelijke natuur geacht buiten het 
werk te ontstaan. De natuurlijke norm van Foucault refereert echter vooral aan 
het optimaliseren van inspanningen en vaardigheden door training in het werk. 
Ten slotte, blijken Bourdieu's inzichten bruikbaar om beter inzicht te krijgen in 
de vanzelfsprekendheden die de posities in een veld onderling structureren en te
gelijkertijd de waarneming van de werkelijkheid vanuit die posities organiseren. 
In dit verband kan cultuur worden opgevat als de 'eeuwige dialectiek van positie 
en dispositie'. Wat is de werking van deze dialectiek? Met behulp van de concep
ten doxa, orthodoxy en heterodoxy kunnen de verschillende posities binnen een 
bedrijfscultuur verder worden ingevuld: welke regels (orthodoxy) en welke oppo
sities (heterodoxy) ten aanzien van sekse/gender zijn gearticuleerd en welke zijn 
de niet gearticuleerde regels (de doxa) die de organisatie reguleren? 

Het laatste onderzoekstraject - de arbeidsvertogen en haar arrangementen - is 
niet zo eenvoudig in te vullen vanuit de verschillende theoretische raamwerken. 
Enerzijds kunnen we constateren dat Foucaults concept van vertoog een bruikbaar 
concept is om het probleem te benoemen: er zijn bepaalde aannames inzake ar
beid (de normwerknemer) die een sterke organiserende kracht uitoefenen op de 
maatschappelijke organisatie van de arbeid. Definities van werknemer beïnvloe
den alle deelnemers aan de arbeid. Aan de andere kant is het niet goed mogelijk 
om met behulp van de theoretische raamwerken het concrete vraagstuk van de 
verdeling van betaald werk en zorgtaken en de daaraan ten grondslag Eggende 
maatschappelijke arrangementen verder in kaart te brengen. Concepten van Fou
cault en Bourdieu kunnen het probleem wel als zodanig stellen, maar niet bijdra
gen aan de inhoudelijke uitwerking. Wellicht hangt deze constatering samen met 
het gegeven dat het laatste onderzoekstraject specifiek verwijst naar sekse/gender-
verhoudingen, terwijl de andere twee ook 'algemeen' toepasbaar zijn op machts-
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en arbeidsverhoudingen. Immers cultuur en identiteit zijn niet voorbehouden aan 
de relaties tussen de seksen. De arbeidsdeling naar betaalde baan en onbetaalde 
zorg is echter wel primair een vraagstuk omtrent sekse als maatschappelijk orde
ningsprincipe, en is ook in seksespecifieke zin relevant. In dit verband is het niet 
verbazingwekkend dat sekse- en arbeidsstudies wel kunnen aansluiten bij bestaan
de inzichten omtrent cultuur en identiteit, maar zelf motor moeten zijn in de 
formulering van inzichten in de arbeidsdeling en de macht van arbeidsvertogen. 
Voor de generalisten onder de sociale wetenschappers, voor 'de heren van de 
macht' is sekse, in tegenstelling tot macht en arbeid, vooralsnog niet veel meer 
dan een variabele. 

Tot zover een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit dit hoofdstuk. 
De toepassing van machtstheorieën heeft een ruime opbrengst in nieuwe vragen 
en concepten opgeleverd. Zoals gezegd is de selectie en volgorde van bespreking 
van de theoretische raamwerken gebaseerd op ontwikkelingen binnen vrouwenstu
dies. De vraag is echter, hoe deze ontwikkelingen zelf te beoordelen? Zijn wel
licht ook nog andere benaderingen van macht noodzakelijk om door te dringen tot 
de grondslagen van arbeidsverhoudingen? Onder meer deze vraag zal worden be
antwoord in het volgende hoofdstuk dat handelt over aanwijzingen voor toe
komstig onderzoek, in het bijzonder de conceptualiseringen van arbeid, macht en 
sekse/gender. 
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3 Pluriformiteit als grondbeginsel 
Stellingname inzake arbeid, macht en sekse 

Aan welke voorwaarden zou toekomstig onderzoek moeten voldoen? Voordat de 
nieuwe onderzoekstrajecten in het volgende hoofdstuk worden uitgewerkt, is het 
noodzakelijk om op basis van de bevindingen uit voorgaande hoofdstukken te re
flecteren op het gebruik van de drie kernconcepten van voorliggende studie: ar
beid, macht en sekse/gender. Zoals we nog zullen zien zijn zij in sterke mate met 
elkaar verweven: de verdieping van kennis inzake arbeid kan niet zonder een ge
differentieerde conceptualisering van zowel macht als sekse/gender. 

3.1 Opening van de black box: de homo economicus als winkel
dochter in het sekse/arbeidsonderzoek 

In hoofdstuk 1 is naar voren gekomen dat de hoofdstroom van het onderzoek naar 
sekse en arbeid wordt gekenmerkt door een economische en statistische benade
ring van arbeidsvraagstukken. Deze statistische benaderingen geven een goed 
beeld van globale veranderingen of van een gebrek aan verwachte veranderingen. 
Daarbij is het concept menselijk kapitaal het sleutelbegrip in de verklaringen van 
de samenhang tussen de statistische verschijnselen. Ook is naar voren gekomen 
dat deze verklaringen op basis van menselijk kapitaal een beperkt bereik hebben. 
Dan blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen toch lager in de hiërarchie komen dan man
nen met eenzelfde opleidingsgraad. Mede naar aanleiding van de beperkte verkla
ringskracht wordt het begrip steeds meer gespecificeerd en verfijnd, en de daar
van afgeleide statistische kennis steeds verdergaand gedifferentieerd (zie bijvoor
beeld Van de Burg 1992). De verklaringskracht van het begrip wordt daardoor 
echter nauwelijks verhoogd (zie bijvoorbeeld in Bos-Boers 1992). Maar, en dat is 
in het licht van voorliggende studie belangrijker, deze verdergaande differentiatie 
kan geen inzicht geven in de processen die zich afspelen tussen de verschillende 
afhankelijke en onafhankelijke variabelen. De toevoeging van meer variabelen 
geeft geen toegang tot het proces dat zich tussen hen voltrekt; dit blijft een geslo
ten hoofdstuk, een zwarte doos in de hele kennisopbouw. Voor een belangrijk 
deel is dit een direct gevolg van de keuze voor een statistische benadering van het 
seksevraagstuk: het ligt in de aard van het kwantificeren om elementen zoveel 
mogelijk te reduceren tot een meetbare eenheid, hetgeen het empirisch veld van 
deze studies inperkt. Veel informatie over feitelijke processen gaat daarmee ver-
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loren. Om meer inzicht te krijgen in de zwarte doos tussen afhankelijke en onaf
hankelijke variabele is een andere benadering, vanuit een meer antropologisch 
perspectief, wellicht bruikbaar. 

Wellicht hebben de neoklassieke vraagstellingen, die in hun aard zijn beperkt 
door de statistische methoden, hun optimale kennisproduktie bereikt voor wat be
treft deze fase in de kennisontwikkeling. Immers, de neoklassieke economische 
benadering is een wetenschappelijk model dat bij uitstek de technische rol van 
sociale wetenschap (De Vries & Harbers 1983) vervult. Dit is de rol die sociale 
wetenschappen vervullen wanneer zij technische informatie aandragen op basis 
waarvan besluiten genomen kunnen worden voor een reeds elders geformuleerde 
problematiek. Met andere woorden, het is een probleemoplossende vorm van on
derzoek dat wordt uitgevoerd binnen de contouren van heersende manieren van 
denken. Sociale wetenschappen kunnen daarnaast ook een culturele rol vervullen, 
dat wil zeggen, zij kunnen ook deelnemen aan en voeding geven aan debatten 
over verschillende visies op een bepaalde problematiek. Gezien de staat van de 
theorievorming en de maatschappelijke ontwikkelingen inzake sekse en arbeid is 
wellicht het onderzoek dat een culturele rol kan spelen, met andere woorden, on
derzoek dat aanzet tot verandering van perspectieven en probleemdefinities, van 
groter belang. Het neoklassieke theoretisch kader biedt weinig aangrijpingspunten 
om nieuwe perspectieven en vraagstukken, die betrekking hebben op de relaties 
tussen de variabelen en de onderliggende maatschappelijke verschijnselen, tot 
ontwikkeling te brengen. De bekende probleemformuleringen in termen van men
selijk kapitaal kunnen weinig bijdragen aan de vraag naar nieuwe inzichten, om
dat zij teveel uitgaan van een consensus over een aantal basisaannamen, in het 
bijzonder betreffende het subjectbegrip dat is verscholen in het individueel keuze
model. 

De homo economicus is allang niet meer wat hij is geweest. De aanvankelijke 
vooronderstelling dat het gedrag primair wordt geleid door 'rational choke' is 
ook onder economen enigszins ter discussie gesteld: niet alle menselijke gedra
gingen kunnen worden teruggevoerd tot rationele keuzeprocessen die gericht zijn 
op de realisering van de eigen belangen. Keuzes worden gemaakt binnen een con
text die niet vrij is van restricties. In deze context zijn niet-rationele drijfveren 
(bijvoorbeeld menselijke verlangens) gereduceerd tot één van die restricties. Het 
nieuwe beeld van de homo economicus, dat mede naar aanleiding van deze com
mentaren is ontwikkeld, is weliswaar niet een puur rationeel personage en biedt 
ook ruimte aan andere menselijke hoedanigheden, maar het blijft uitgaan van een 
individu dat prioriteit geeft aan het realiseren van zijn of haar belangen. Keuzes 
worden geacht te verlopen volgens winst- en verhesrekening. Kinderen, bijvoor
beeld, zijn in dat raamwerk een vorm van inkomstenderving, waar een andere 
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'winst' (die niet nader benoemd kan worden) tegenover moet staan. Deze 'filoso
fie van het economisch handelen en het economisch subject, die antropologisch 
ongefundeerd is' (Bourdieu in: Heilbron & Maso 1983: 329-330) brengt een 
calculerend subject in stelling, dat een schrale weerspiegeling is van de complexi
teit van het alledaagse leven van mensen. De veronderstelling dat het menselijk 
handelen wordt gedreven door een bewust nastreven van een maximalisatie van 
eigen voordeel geldt als een axioma, een onbewezen, maar als grondslag aanvaar
de, stelling die het hele economische bouwwerk fundeert. Deze stelling is in alle 
eenvoud niet houdbaar, ook niet wanneer het concept 'belang' zodanig wordt op
gerekt dat begrippen als 'zorg', 'liefde' en 'geluk' daarvan deel uitmaken. Vraag 
is of maatschappelijke processen geleid worden door en herleid kunnen worden 
tot keuzen van individuen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de kritiek tweeledig is: ten eerste, op de 
vooronderstellingen en de concrete invulling van het model, en ten tweede, op 
het wetenschappelijk wereldbeeld ervan. In het eerste geval kan gewezen worden 
op de mogelijke bias in de vastgestelde preferenties, die als universeel naar voren 
worden geschoven, maar feitelijk vooral overeenkomsten vertonen met normen en 
waarden van een westerse wereld, waarin het mannelijke beeld dominant is. Het 
individueel keuzemodel is geen universeel geldend handelingskader; bovendien 
worden keuzen niet altijd door hetzelfde arsenaal aan preferenties ingegeven. De 
tweede vorm van kritiek handelt niet over de operationalisering van het model, 
maar heeft betrekking op de aard van de kennis. De kennis die dit model oplevert 
behelst voornamelijk een beschrijving van een netwerk van factoren, maar biedt -
in tegenstelling tot het stereotiepe beeld van deze tak van de wetenschappen -
geen verklaringen van de wijze waarop deze factoren een rol spelen. 

Feministische kritieken 

Recentelijk is meer aandacht ontstaan voor het analyseren van de genderlading 
van de economische theorie (zie voor Nederland bijvoorbeeld Hagenaars 1988, 
Kuiper 1992, Bloem e.a. 1992). Het hierboven geschetste subjectopvatting wordt 
door enkele auteurs als masculien gekenschetst. Met behulp van socialisatietheo
rieën en psychoanalytische inzichten wordt aangetoond dat de homo economicus 
de meeste traditionele idealen van mannelijkheid in zich verenigt. 'Afstandelijk
heid, rigide wiskundige redeneringen en het ontbreken van een binding met de 
(sociale) omgeving spelen in deze idealen een belangrijke rol' (Bloem e.a. 1992: 
170). De herwaardering van 'het vrouwelijke', dat voorheen in de theorievorming 
is uitgesloten, zal - aldus de auteurs - leiden tot een alternatieve economische 
theorievorming. 
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Het probleem dat zich in deze reconstructie voordoet, is de veronderstelling 
dat 'mannen' zich door rationele keuze en expliciete belangenmaximalisatie laten 
leiden. Deze stelling is in absolute zin natuurlijk net zo min waar, als de stelling 
dat vrouwen niét worden geleid door het streven naar maximalisatie van belan
gen, door abstracties of door wiskundige redeneringen, maar vooral oog zouden 
hebben voor hun sociale omgeving.84 Een dergelijke reconstructie versterkt de 
seksedichotomie die men eigenlijk wil ondermijnen; het construeert zelf een 
essentieel verschil tussen mannen en vrouwen. Wellicht is het 'waar' dat een 
denken in termen van belangen en rationele keuzen meer in overeenstemming is 
met het denken van 'mannen', maar dan betreft het een beperkte categorie die 
zeer vele andere mannen, die niet in een hegemoniale en westerse positie verke
ren, uitsluit. Wellicht is het adequater om deze denkwijzen niet te benoemen in 
termen van 'masculinisme' maar in termen van westers 'modernisme', met het 
daaraan inherente streven naar rationele beheersing en de daaraan inherente 'wit'-
mannelijke hegemonie. 

Bovenstaande commentaren pleiten voor andere benaderingen van arbeidsvraag
stukken die kunnen bijdragen aan een herstel van complexiteit, herstel ook van 
het idee dat het om levende mensen gaat, om meer dan mechanisch handelende, 
welbewust eigen belangen nastrevende 'individuen/actoren'. Ook in een econo
misch gedomineerd veld, zoals het veld van de arbeid, spelen vele systemen een 
rol. Naast de economische systemen die verbonden zijn met winst en verhes, 
wordt het veld beheerst door betekenissystemen die verbonden zijn met zingeving 
en legitimatie (o.a Clegg 1989). Economie en semiotiek zijn met elkaar verwe
ven. 

Mensen werken omdat het ze leuk vinden (of niet), omdat het hen een identi
teit verschaft (of niet), omdat ze dat verplicht zijn, omdat het het leven van zin 
kan voorzien (of niet), omdat ze willen deelnemen aan het maatschappelijk leven, 
omdat ze invloed willen hebben, omdat ze niets beters te doen hebben, etcetera. 
Het economisch vertoog in termen van belangenmaximalisatie is niet in staat om 
deze diversiteit in menselijke drijfveren en processen weer te geven. Hetzelfde 
geldt voor factoren aan de kant van de organisaties. Een organisatie kan alleen 
goederen produceren als het menselijk handelen is georganiseerd (en beheerst), 
en het produceren als zinvol wordt ervaren. De organisatie moet haar bestaan en 
haar regulering legitimeren. Dit gebeurt niet alleen langs de lijn van economische 
systemen, maar ook in de vorm van een cultuur waarin verhalen circuleren over 
het belang van het bedrijf en haar maatschappelijk taak. De organisatie wordt niet 
alleen gestuurd door economische processen, maar ook door de noodzaak deze 

145 



veelvormige potentiële menselijke energie om te zetten in een produktieproces, 
met andere woorden door een beheersingssysteem. 

Daarvoor is meer nodig dan een economische regulering; ook een sociale en 
semiotische regulering zijn van fundamenteel belang voor het organiseren van de 
arbeidsorganisatie. Om de black box te openen en inzicht te krijgen in de proces
sen die zich afspelen tussen verschillende variabelen (participatie, sekse, functie
structuur, beloning en dergelijke) is het noodzakelijk om ook in te gaan op de 
werking en inhoud van betekenissystemen. Een veelheid aan factoren is in het 
spel, die slechts in beperkte mate met behulp van kwantificeerbare methoden be
licht kunnen worden. Een analyse vanuit een meer kwalitatief machtsperspectief 
kan wellicht een deel van deze vraagstukken ontsluiten. Voorwaarde daarbij is 
dat een brede conceptualisering van macht wordt toegepast in een analyse waar
van zowel de culturele als de economische processen deel uitmaken. 

3.2 Conceptualiseringen van macht: de vis en de biljartbal 

Op welke wijze zou toekomstig onderzoek gebruik moeten maken van inzichten 
uit de machtstheorieën, met andere woorden: hoe macht te conceptualiseren in 
het onderzoek naar sekse en arbeid? Kunnen de ontwikkelingen in het denken 
over macht binnen vrouwen/genderstudies als richtsnoer dienen? 

De verschillende theoretische raamwerken die in hoofdstuk 2 zijn besproken, 
geven een ontwikkeling te zien die in zekere zin een vooruitgang is. Met behulp 
van deze theorieën ontstaat steeds meer inzicht in de complexiteit van sociale 
werkelijkheid zonder deze te reduceren tot eenvoudige schemata' s. Maar deze 
vooruitgang - en dat is de keerzijde - is ten dele ook schijn; het is namelijk ten 
dele een effect van de reconstructie zelf. Het is een illusie te denken dat latere 
raamwerken ook alle voordelen van voorgaande modellen incorporeren en daar 
nog iets aan toevoegen. Zo mag de theorie van Foucault leiden tot een meer ver
fijnde machtsanalyse dan de inzichten van Lukes, die zelf een stap voorwaarts 
zijn in vergelijking met het schema van Bachrach & Baratz, het feit blijft dat 
macht niet alleen subtiel en fijnzinnig is. Macht werkt ook nog steeds langs de 
primaire lijnen van bezit, economische positie en kapitaalverdeling. Met betrek
king tot seksevraagstukken is deze concrete, zichtbare en kwantificeerbare vorm 
van macht niet te verwaarlozen, hoewel dat niet blijkt uit de stand van theorie
vorming binnen vrouwen/genderstudies. De toenemende aandacht voor machts
analyses in termen van vrouwelijke subjectiviteit is hand in hand gegaan met een 
vermindering van aandacht voor de materiële dimensie van machtsverhoudingen 
tussen de seksen. Na het verdwijnen van het marxistisch raamwerk uit de femi-
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nistische analyses is de interesse voor (sociaal-)economische dimensies van 
machtsverhoudingen nagenoeg uit de onderzoeksvragen verdwenen.85 

Hoe valt dit te rijmen met de conclusie uit de eerste paragraaf dat vrouwenar-
beidstudies teveel vanuit een economistische visie zijn uitgewerkt? Bieden zij dan 
niet de gevraagde inzichten in de materiële dimensies van de machtsverhoudingen 
tussen de seksen? In de huidige economische modellen blijkt eveneens weinig 
plaats te zijn voor een analyse van de materiële dimensies van machtsverhou
dingen. De gangbare hedendaagse economische benadering gaat nauwelijks in
houdelijk in op het complexe vraagstuk van macht en machtsverhoudingen en is -
zoals hiervoor reeds is betoogd - gefundeerd in nogal schrale antropologische uit
gangspunten. Ontwikkelingen in de sociale theorievorming gaan voor een belang
rijk deel aan de economische benadering voorbij, met als gevolg dat de theorie
vorming inzake de machtsdimensies van de economische verhoudingen vrijwel 
niet tot ontwikkeling komt. 

Het hier ingenomen standpunt is tweeledig. Ten eerste, het spectrum van 
machtstheorieën in vrouwen/genderstudies kan van nut zijn voor een verbreding 
van kennis inzake economische verhoudingen (vergelijk de 'schrale antropologi
sche uitgangspunten'). Economische verhoudingen zijn niet alleen strikt econo
misch van aard en kunnen met behulp van andere dan strikt economische model
len geanalyseerd worden. En andersom, ten tweede, kunnen economische vraag
stukken een verbreding geven aan de machtsanalyses van de genderverhoudingen 
(vergelijk het gebrekkige inzicht in de materiële dimensies van sekseverhoudin
gen). Het eerste deel van de stelling is in voorgaande paragraaf reeds uitgebreid 
aan de orde gekomen. Hieronder volgt een uiteenzetting over het tweede deel. 

Oude theorieën in een nieuwe context 

Wellicht is het moment aangebroken om machtstheorieën van oudere datum, die 
primair zijn gericht op macht in relatie tot bronnen en waarneembare processen, 
macht als persoonlijk bezit en macht als het vermogen een ander te dwingen 
(Weber, Dahl), opnieuw in de discussies binnen vrouwen/genderstudies te betrek
ken. Het beeld dat langzaam ontstaat is een duale interpretatie van macht, waarbij 
de ene benadering vooral is gericht op bronnen, bezit en acties, en de andere 
benadering primair is georiënteerd op het procesmatige en contingente karakter 
van macht, taal en subjectiviteit. Deze twee centrale benaderingswijzen van 
macht zijn door Foucault 'soevereine macht' en 'disciplinaire macht' genoemd. 
Clegg (1989) herleidt deze twee visies op macht tot de inzichten van Machiavelh 
(zestiende eeuw) en Hobbes (zeventiende eeuw). De analyse van Hobbes is ge
richt op soevereiniteit als centrum van de macht, orde en causaliteit; de analyse 
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van Machiavelli draait om strategieën en werking van macht in de vorm van alli
anties en netwerken. 

In de sociale theorievorming vormt - in tegenstelling tot vrouwen/genderstudies -
het eerste interpretatiekader de dominante stroom: van Weber tot Bachrach en 
Baratz en Lukes zijn een aantal vooronderstellingen onveranderd: het idee van 
een centrale macht die beperkingen oplegt aan minder machtigen, het idee dat 
macht (al dan niet doelbewust) oorzaak is van gebeurtenissen. De metafoor die 
wel voor deze benadering van macht wordt gebruikt is die van de biljartbal 
(Clegg 1989). Daarbinnen vallen theorieën omtrent macht als bezit van persoon 
of collectief (de bal) en macht als regulering (de regels van het spel). Het komt 
overeen met het beeld van een biljartbal die in beweging is gezet, en andere bal
len raakt, beïnvloedt of belemmert. Causaliteit in de vorm van 'als A ... dan B' 
ligt in de kern van dit cluster van theorieën. Machtsprocessen hebben een oor
sprong, een doel en een effect dat er niet geweest zou zijn als er geen sprake was 
van machtsuitoefening. Machtsuitoefening is een - al dan niet waarneembare - ge
beurtenis. Het is een zero-sum benadering van macht, waarbij een toename van 
macht van de een leidt tot een relatieve vermindering van de macht van de ander. 
Binnen dit stramien zijn nog vele onderdelen omstreden, zoals bijvoorbeeld de 
vraag of macht intentioneel dan wel met-intentioneel is, de vraag of macht een 
vermogen dan wel een actie is, etcetera. Steeds is echter een centrum van macht 
verondersteld, dat geacht wordt oorzaak te zijn van bepaalde bewegingen en ont
wikkelingen. Ten aanzien van de eerste benadering levert Webers definitie van 
macht nog steeds goede diensten als referentiepunt: 'Macht bedeutet jede Chance, 
innerhaïb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstand 
durchzusetzen, gleichviel woraufdiese Chance beruht' (Weber, Wirtschaft und 
Gesellschaft I, 3e druk, 1976: 28). Iemand (iets) heeft macht als zij of hij in een 
sociale verhouding haar of zijn eigen wil kan doorzetten ook tegen iemands weer
stand in. 
- In het tweede interpretatiekader staan strategieën van macht, in het bijzonder 
de relatie tussen taal en macht, centraal. Deze machtsopvatting verwijst naar 
machtsprocessen die maatschappelijk leven mogelijk maken. Macht wordt primair 
benaderd als toestand, constitutief voor maatschappelijk leven. Processen van 
betekenisgeving en subjectiviteitsposities vormen daarbinnen het centrale object ^ v 

van de machtsanalyses. Deze interpretatie van macht komt overeen met het beeld 
van de vis in het water die geen weet heeft van het water en de krachten die her||, 
het leven mogelijk maken; een vis die zich zwemmend voegt in de vanzelfspre
kendheid van het water. Macht heeft geen oorsprong van waaruit het wordt uitge
oefend, maar macht circuleert in (alledaagse) praktijken. Het is een machtsvorm 
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die mogelijkheden creëert, mogelijkheden tot subjectiviteit en betekenisgeving. 
Maar het is tevens een machtsvorm die aldoordringend en alomtegenwoordig is. 

Het tweede interpretatiekader verschilt op belangrijke punten van het eerste 
beeld. Het is de macht die geen centrum heeft maar op diffuse wijze het maat
schappelijk leven structureert; het is geen macht in termen van oorzaak en ge
volg, maar een macht die werkt via de lijnen van vele strategieën en circuleert in 
netwerken. 

De eerste interpretatie van macht vinden we terug in de modellen van Elias, 
Giddens (macht is het vermogen uitkomsten te verzekeren wanneer de verwerke
lijking ervan afhangt van het handelen van anderen) en ook in het werk van 
Lukes (de machtigen zijn in staat wensen van minder-machtigen zodanig vorm te 
geven dat deze hun plaats in de maatschappelijke orde als natuurlijk aanvaarden). 
Hoewel de 'natuurlijke' orde in Lukes raamwerk verwijst naar de tweede inter
pretatie van macht (de minder-machtige die zijn plaats als natuurhjk accepteert, is 
als de vis in het water), veronderstelt Lukes een machtscentrum buiten de wer
king van die macht, dat wil zeggen een actor die zelf niet onderworpen is aan 
deze machtsvorm, maar ontwerper c.q. uitvoerder is. Zijn drie dimensies verwij
zen naar verschillende lagen van één machtsstructuur; ergens is een centrum van 
macht gelokaliseerd als bron en oorzaak van ontwikkelingen. Om deze redenen 
behoort dit theoretisch model uiteindelijk tot het domein van de eerste interpreta
tie, de biljartbal bewegend onder de krachten van de andere ballen. 

De tweede interpretatie verwijst vooral naar het werk van Foucault en heeft 
bijvoorbeeld overeenkomsten met Bourdieu's begrip symbolisch geweld: de orde 
is zo diep geworteld dat zij niet meer hoeft te worden gerechtvaardigd. Er is 
noch sprake van doelbewuste dwang, noch van bewuste instemming, maar wel 
van strategieën die onbedoelde effecten teweeg brengen die er mede toe leiden 
dat de verhoudingen stabiel zijn. Deze tweede optie kan als progressief naar 
voren komen doordat theorievorming over machtsprocessen in belangrijke mate is 

iftgekleurd vanuit het eerste perspectief. Dit betekent echter absoluut niet dat de 
tweede interpretatie de eerste kan vervangen. Beide interpretatiekaders moeten 
naast elkaar voortbestaan, omdat ze beiden een werkelijkheidswaarde hebben. 

Gesteld kan worden dat beide visies - de biljartbal en de vis - deel moeten uit
maken van het onderzoeksterrein, al zijn hun premissen enigszins tegenstrij

d i g . 8 6 Er is niet één definitie van macht, maar er zijn meerdere werkbare inter
pretaties. In het eerste model verschijnen de machtsverhoudingen tussen mannen 

$|§i vrouwen als een ongelijkheid in posities, in bronnen en in mogelijkheden om 
s ,;4e loop der dingen te beïnvloeden; het zijn de mannen die in posities verkeren 

van waaruit zij beter in staat zijn de wereld naar hun hand te zetten dan vrouwen. 
In het tweede model komen vooral vragen op de voorgrond die betrekking heb-
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ben op de werking van macht onder meer via betekenissen van mannehjkheid en 
vrouwelijkheid. De machtsverhoudingen tussen de seksen verschijnen hier vooral 
als resultaat van machtsbewegingen waaraan zowel vrouwen als mannen zijn on
derworpen, in het bijzonder als gevolg van de noodzaak subject te zijn in het 
maatschappelijk leven. (Subjectposities en de constructies van identiteit vervullen 
hierin een sleutelrol; subjectiviteit is geen gegeven, maar is contextueel en komt 
steeds weer opnieuw tot stand onder invloed van historisch-specifieke machtspro
cessen (onder meer genderverhoudingen). Subjectiviteit is altijd bemiddeld door 
sekse/gender en leidt met andere woorden tot gendered identiteit. 

Wat betekent dit voor het onderzoek naar sekse en arbeid? 
Machtsconcepten die uitgaan van een partij A die meer macht bezit dan partij 

B en daarom in staat is B iets te laten doen, eventueel tegen diens wil in, kunnen 
wel verklaren waarom vrouwen genoegen nemen met een werkweek die minder 
uren omvat dan zij eigenlijk zouden willen, maar kan niet verklaren waarom 
crècheleidsters vaststellen dat een veertigurige werkweek voor groepsleidsters te 
zwaar is, en aan hen vervolgens een dertigurig contract wordt aangeboden. Het 
kan evenmin verklaren waarom deze crèchemedewerkers minder betaald krijgen 
dan loodgieters en meisjes desondanks kiezen voor een HBO-J opleiding, en later 
zich ten volle en met plezier verbinden aan een coördinerende functie, terwijl hun 
mannelijke collega met vergelijkbaar werk een leidinggevende functie vervult. 
Het klassieke machtsconcept kan verklaren waarom mensen iets tegen hun zin in 
doen, maar niet waarom zij met overtuiging instemmen met een situatie die niet 
in overeenstemming lijkt met hun belangen. Om hierin inzicht te ontwikkelen is 
het noodzakelijk om los te komen van het denken in termen van macht als bezit, 
belang en intentie, en ruimte te creëren voor andere machtsanalyses die betrek
king hebben op alledaagse praktijken waarin mensen tot subject worden. 

Wat betekent dit voor de voorwaarden waaraan conceptuaüseringen van macht 
moeten voldoen? In het vrouwenstudiesonderzoek is reeds een aantal voorwaar
den geformuleerd waaraan machtsconcepten moeten voldoen. De machtsbenade
ring dient vrouwen niet alleen als slachtoffers in beeld te brengen, maar juist 
laten zien dat zij competente individuen zijn die, in weerwil van de machtsver
houdingen, in staat zijn om adequaat te handelen en een goed begrip hebben van 
hun realiteit. Het moet ruimte creëren voor een gedifferentieerde aanpak, waarbij 
niet alleen gender, maar ook andere ordeningsprincipes deel uitmaken van de 
analyse. Bovendien moet de machtsanalyse zowel dwang en agressie, als de pro-
duktieve kanten van macht analyseerbaar maken. Tot slot kan verwacht worden 
dat een machtsanalyse tevens inzicht biedt in één van de meest intrigerende 
fenomenen op het terrein van vrouw en arbeid: het gegeven dat mannen er gedu-
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rende de gehele geschiedenis in zijn geslaagd om hun werkzaamheden als belang
rijker te definiëren dan die van vrouwen. Waarom vrouwen daarin duurzaam heb
ben toegestemd is zo mogelijk een nog groter raadsel' (Van Doorne-Huiskes 
1990: 17). Een gedifferentieerde conceptualisering van macht dient deze laatste 
vraag naar instemming en commitment als probleem te kunnen stellen. Samenge
vat dient de machtsbenadering aan vier voorwaarden te voldoen: het moet vrou
wen als handelend subject benaderen, en moet vervolgens die subjectiviteit als 
probleem kunnen stellen, het dient niet alleen dwang maar ook instemming als 
probleem te stellen en het moet de verwevenheid van verschillende ordeningsprin
cipes en machtsverhoudingen als vraag kunnen stellen. De vis en de biljartbal 
dienen beiden vertegenwoordigd te zijn. 

Een nieuw model nader bekeken 

De twee interpretaties van macht lijken te functioneren als het beroemde plaatje 
van de heks en de dame: öf het ene beeld is zichtbaar, öf het andere, maar de 
gelijktijdige waarneming van beiden lijkt uitgesloten. Het ene machtsperspectief 
lijkt het andere uit te sluiten, omdat het ene uitgaat van vooronderstellingen die 
de andere fundamenteel bekritiseerd. Vraag is echter of het toch niet mogelijk is 
om aan beide visies gelijktijdig recht te doen binnen het sociaal-wetenschappelijke 
onderzoek. 

De Amerikaans socioloog Clegg, specialist in organisatietheorieën, heeft in 
zijn Frameworks of Power (1989) getracht de verschillende interpretaties van 
macht binnen één raamwerk uit te werken. Dit raamwerk (toegespitst op organi
satievraagstukken) zal in hoofdlijnen worden besproken; een uitgebreide behande
ling op deze plaats voert te ver.87 Zijn framework of power bestaat uit verschil
lende circuits van macht. Deze circuits moeten niet worden opgevat als de ver
schillende lagen of dimensies van één machtstructuur (vergelijk Lukes' drie di
mensies), maar als verschillende circuits die onafhankelijk van elkaar (kunnen) 
functioneren. Elk circuit heeft een eigen vorm van macht, die relatief autonoom 
functioneert, maar er zijn ook verbindingen tussen de verschillende circuits. 

Clegg onderscheidt drie circuits van macht: episodic power relations (op het 
niveau van handelen, waarin vooral causale macht circuleert; het eendimensionale 
model), rules ofpractice (op het niveau van sociale integratie waarin disposi-
tionele macht circuleert) en domination (op het niveau van systeemintegratie 
waarin de 'facilitative' macht circuleert). In schema: 
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Focus Level of Circuit Type of Power 

Episodic Power Relations Agency Causal 

Rules of Practice Social Integration Dispositional 

Domination System Integration Facultative 

(Bron: Clegg 1989: 214) 

Het eerste circuit is het bekende machtscircuit waarin A macht uitoefent over B, 
waarbij ^ niet alleen een menselijke actor is, maar ook een organisatie kan zijn. 
In het tweede circuit hebben machtsprocessen betrekking op het realiseren van 
een sociale integratie van actoren tot een geregelde eenheid, dat constitutief is 
voor A en B. De posities van A en B zijn niet gegeven, maar resultaat van een 
krachtsverhouding in een sociale eenheid, waarbij verschillende posities en de 
daarbij behorende disposities zijn uitgekristalliseerd. Zonder dit netwerk was het 
niet mogelijk om een A en B te onderscheiden, die in het eerste circuit in een 
bepaalde machtsrelatie tot elkaar staan. Het derde machtscircuit betreft de sys
teemintegratie met behulp van disciplinaire technieken, die leiden tot gewaardeer
de vormen van produktiviteit. Deze technieken oefenen controle uit op gedrag en 
dispositie van werknemers omdat ze leden zijn van de organisatie. Een lid van 
een organisatie is tegelijkertijd een sprekend subject, een werkend subject en een 
belichaamd subject binnen die organisatie. Het handelt hier om de machtsproces
sen die samenhangen met een disciplinering van de arbeidskrachten (werkend en 
belichaamd subject) tot een soepel lopend geheel dat in staat is de gevraagde 
produktie te leveren.89 

Het voordeel van dit model in termen van machtscircuits is het uitgangspunt 
dat de drie circuits onder bepaalde omstandigheden relatief onafhankelijk zijn, 
maar dat ze tegehjkertijd ook door en met elkaar zijn verbonden en veranderen. 
Macht in het eerste circuit zegt iets over de machtsrelaties tussen een bestaande A 
en B, een machtsanalyse in het tweede circuit geeft inzicht in het relationele veld 
dat zowel A als B constitueert en in positie brengt, en de machtsanalyse van het 
derde circuit zegt iets over de technieken van discipline en produktie. De regule
ringsstelsels, de rules of practice van het tweede circuit, hebben in het gehele 
raamwerk een belangrijke functie. Rules fixing relations of meaning and mem-
bership leggen bepaalde betekenisrelaties en relaties tussen participanten vast. 
Deze 'geijkte relaties' vormen vervolgens verplichte knooppunten (Obligatory 
Passage Points)90, waar de machtsstromen door heen gaan. Er zijn legio voor-
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beelden van deze vorm van machtswerking: het functiewaarderingssysteem dat 
ijkpunten vastlegt, het promotiesysteem dat condities vastlegt, het arbeidspatroon 
dat een bepaalde definitie van werknemer vastlegt en veronderstelt, en dergelijke. 
Het zijn de regels van het spel die als vanzelfsprekend legitiem zijn en niet ter 
discussie staan, maar bepalend zijn voor de reproduktie van de krachtsverhoudin
gen (A ten opzichte van B), maar zelf ook steeds weer, onder invloed van de 
machtsstromen in de andere circuits, aan veranderingen onderhevig zijn. 

De regels van praktijken zijn zo belangrijk, omdat zij de kern vormen van - in 
termen van Bourdieu - de illusio die bepaalt dat de 'dingen gaan zoals ze gaan' 
en mensen zich subject voelen in hun sociale omgeving. Binnen het raamwerk 
van Clegg is het tweede circuit van grote betekenis, omdat het ondersteunend is 
voor de andere twee circuits. De 'facilitative' macht circuleert weliswaar in de 
inhoud van betekenissen, subjectiviteit en discipline (derde circuit), maar kan 
alleen effectief zijn door de macht die circuleert in de verankering van deze bete
kenissen. Ook de 'episodic' macht (eerste circuit), bijvoorbeeld de macht van een 
werkleider ten opzichte van een werknemer, kan alleen effectief zijn onder voor
waarde dat de relaties gereguleerd zijn, met andere woorden als de relatie werk
leider/ werknemer als betekenisvol en legitiem is erkend. De agency van A - het 
vermogen om doelbewuste machtshandelingen uit te voeren - is geen geïsoleerd 
verschijnsel, maar resultaat van discipline en onderwerping aan regelgeving. 

De knooppunten (Obligatory Passage Points) leggen bepaalde definities vast en 
produceren aldoende een 'institutioneel isomorfisme', waarbij bepaalde betekenis
sen worden toegelaten en bepaalde relaties worden vastgelegd, en andere worden 
uitgesloten. Op deze wijze ontstaat een zekere institutionele eenvormigheid en 
stroomlijning (isomorfisme) in het organisatorische veld. Om inzicht te krijgen in 
de achtergronden van de instemming van mensen is het noodzakelijk om kennis te 
verwerven inzake de machtswerking van dit reguleringsstelsel. Het functiewaar
deringssysteem kan wellicht als illustratie dienen. Het systeem legt bepaalde 
krachtsverhoudingen vast waardoor A en B bepaalde handelingen kunnen uitvoe
ren en A in staat is het handelen van B te beïnvloeden (eerste circuit; causal 
power). Het functiewaarderingssysteem wijst posities toe aan de hand van beteke
nissen die worden toegekend aan bepaalde handelingen, opleidingen en dergelij
ke. Het zorgt voor sociale integratie, een netwerk van sociale verhoudingen 
tussen actoren, waarbij A in een hiërarchische positie ten opzichte van B is gepo
sitioneerd (tweede circuit; dispositional power). Daarmee structureert het systeem 
de waarnemirïg en waardering van personen en produkten, hetgeen tegelijkertijd 
leidt tot een institutionele eenvormigheid. Tegelijkertijd heeft een functiewaar
deringssysteem relaties met de disciplinering van alle krachten tot een geïnte
greerd systeem, zodat een adequaat produktiesysteem in stelling wordt gebracht 
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en in stand wordt gehouden (derde circuit; facilitative power). Geconcludeerd kan 
worden dat een functiewaarderingssysteem functioneert als een verplicht knoop
punt tussen de verschillende circuits van macht in arbeidsorganisaties. 

Kan dit model van Clegg voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden inzake 
conceptuahseringen van macht? 

Het is heel goed mogelijk om binnen dit raamwerk de positie van vrouwen te 
analyseren als machtsongelijkheid, zonder vrouwen hun competentie te ontnemen 
(voorwaarde 1). In het eerste machtscircuit zijn vrouwen evenals mannen perso
nen die strategisch handelen binnen de beperkingen die het totale raamwerk hen 
stelt. Vrouwen nemen andere posities in dan mannen, hebben minder beschikking 
over machtsmiddelen en -bronnen, maar zijn principieel in staat om strategisch te 
handelen. Zoals we in hoofdstuk 1 hebben gezien zijn er vele middelen die wor
den ingezet om een arbeidsorganisatie te stroomlijnen, die niet altijd even positief 
uitwerken voor vrouwen (voorbeelden variërend van dead-end jobs tot seksese
gregatie en bemoeienis met de organisatie van het privéleven). Het handelt hier 
over expliciete doelgerichte handelingen van het management, gebaseerd op het 
economisch profijtbeginsel, die de posities van vrouwen kunnen benadelen. Het is 
ook op dit niveau dat verzet en tegenstrategie gearticuleerd kunnen worden. 

Binnen het model van drie machtscircuits is het vraagstuk van subjectiviteit en 
macht (voorwaarde 2) gelokaliseerd in het tweede circuit, rules fixing relations of 
meaning and membership. De regels bepalen wie tot een bepaalde positie be
hoort, wie of wat 'lid' is, wie of wat 'vrouw' is, wie of wat 'directeur' is, etcete-
ra. Deze regels zorgen tegelijkertijd voor een stroomlijning van menselijke ener
gie tot een sociale organisatie die werkbaar is. Vraag is dan langs welke regels 
komt dit netwerk van posities tot stand, welke betekenissen worden aan een posi
tie gehecht en op welke wijze worden posities en betekenissen aan personen toe
gewezen? In dit circuit worden sekseverschillen en -ongelijkheden in de arbeids
organisaties tot stand gebracht en in stand gehouden, bijvoorbeeld door de regels 
die bepaalde betekenissen van vrouwelijkheid ten opzichte van mannelijkheid 
vastleggen. 

De vraag inzake instemming (voorwaarde 3) verwijst vooral naar het tweede 
en het derde machtscircuit. Vooropgesteld dient te worden dat instemming beslist 
niet hetzelfde is als gehoorzaamheid. Gehoorzaam is iemand die, al dan niet met 
overtuiging, de regels van een meer-machtige bewust als regels accepteert (dit 
betreft de machtsprocessen uit het eerste circuit). Zoals we in hoofdstuk 1 hebben 
gezien, vertonen vrouwen veelal meer dan mannen regelvolgend gedrag, hetgeen 
gezien kan worden als een strategie voor onzekerheidsreductie. Het vraagstuk van 
de instemming heeft echter betrekking op de wijze waarop mensen hun alledaagse 
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leven ervaren en aanvaarden als vanzelfsprekend. Het gaat hier om verhoudingen 
van mensen ten opzichte van elkaar; verhoudingen die ontstaan door de wijze 
waarop mensen subject zijn in een maatschappelijk krachtenveld. Mensen nemen 
een positie in, en bezien hun werkelijkheid vanuit deze dispositie, die zij tot op 
zekere hoogte als de gewone orde ervaren en aanvaarden. Deze 'natuurlijke' orde 
is geen gegeven, maar komt tot stand; mensen leren de werkelijkheid, waargeno
men vanuit een bepaalde positie, als de werkelijkheid aanvaarden. Deze werke
lijkheid is altijd ook een gendered werkelijkheid, waargenomen en waargemaakt 
vanuit gendered subjectiviteit. Vraag is dus hoe dit proces verloopt; hoe grijpen 
socialisatie en (zelfselectie op een zodanig wijze in elkaar dat een werkbare en 
voor mensen leefbare organisatie ontstaat? 

Tot slot kan de macht die circuleert binnen en tussen de verschillende circuits 
betrekking hebben op verschillende verhoudingen, zonder dat bij voorbaat vast
staat welke verhouding het meest vooraanstaand is (voorwaarde 4). De analyse 
kan in principe handelen over genderverhoudingen, arbeidsverhoudingen en pro
fessionele verhoudingen. Vraag is juist op welke wijze het sociale veld mensen in 
een bepaalde positie (werkgever, man, professional) stelt en een bepaalde machts
structuur activeert. Hoe ontstaat in een organisatie een stroomhjning in de ver
houdingen en welke betekenissen/definities van een bepaalde situatie worden 
daarmee uitgesloten? Mensen staan in een bepaalde verhouding tot elkaar binnen 
een netwerk waarin individuen meerdere (subjectposities innemen. Dit netwerk 
is geen plat vlak, gestructureerd naar één verhouding, maar een permanent bewe
gend driedimensionale (theoretische) ruimte. De vraag is dan, welke aspecten van 
het veld de werkgever tot de baas maken, of een vrouw tot werknemer. Deze 
vragen kunnen met behulp van dit model verder tot ontwikkeling worden ge
bracht; het geeft echter geen nadere informatie over de wijze waarop verschil
lende structuurprincipes en machtsverhoudingen in elkaar zijn verweven. 

Vooralsnog kunnen we concluderen dat het model van Clegg kan beantwoorden 
aan de gestelde voorwaarden. Het model biedt in principe gelegenheid om een 
machtsanalyse in termen van de biljartbal als ook een analyse in termen van de 
vis in het water uit te voeren, althans voor wat betreft verhoudingen binnen 
arbeidsorganisaties. 

3.3 Vrouwen, sekse en gender: de paradox van de ondermijning 

Tot nu toe zijn twee vereisten voor het toekomstig onderzoek gedestilleerd, na
melijk de relativering van de homo economicus, en de conceptualiseringen van 
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macht. Een derde, en laatste, vereiste heeft betrekking op de wijze waarop het 
concept sekse/gender theoretisch en methodisch invulling krijgt. De theoretische 
progressie binnen arbeidsstudies van 'de vrouw', naar 'vrouwen', 'sekse' en 
'gender' (zie hoofdstuk 1), waarbij steeds meer inzicht ontstaat in de grondslagen 
van sekseongelijkheid in de arbeid, maakt een differentiatie mogelijk. De ver
schillende conceptualiseringen kunnen allen bijdragen aan een verdere kennisont
wikkeling. 

Het analyseren van sekse als ordeningsprincipe betekent het verrichten van 
onderzoek naar steeds opnieuw optredende scheidingen tussen mannen en vrou
wen, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Sekse is een van de 'grondstoffen' voor 
machtsprocessen die bijdragen aan de fundering van de maatschappelijke orde
ning. Het methodische probleem dat zich daarbij echter voordoet, is dat het 
sekseonderscheid zelf ook steeds weer opnieuw in onderzoeken wordt gereprodu
ceerd. Waarom is steeds weer de conclusie dat vrouwen andere keuzen maken, 
terwijl de keuzepatronen van mannen en vrouwen meer gelijkenis vertonen dan 
verschillen (vergelijk Willemsen & Rojahn 1992)? Waarom krijgen vrouwen in 
enkele onderzoeken meer 'vrouwelijkheid' aangemeten, dan door de gegevens 
gerechtvaardigd wordt? Waarom, bijvoorbeeld, wordt techniek in het onderzoek 
als mannelijk genormeerd en zorg als vrouwelijk? Hoe ooit te ontsnappen aan de 
dichotomie en hiërarchie van sekse wanneer deze ordening steeds weer wordt 
'teruggelezen' in het onderzoeksmateriaal? Het gaat er om te onderzoeken welke 
technieken als mannelijk genormeerd zijn, en welke technieken in welke (maat
schappelijke) context als vrouwelijk (en dus als niet-'technisch'). Evenzo gaat het 
er om na te gaan onder welke voorwaarden mannen en vrouwen vergelijkbare 
keuzes maken, en onder welke condities zij verschillende keuzes maken. Wan
neer sekse als een bij voorbaat bekende categorie fungeert, sluipen veelal essenti
alistische noties in het onderzoek en haar vooronderstellingen. Op lange termijn 
zou dit waarschijnlijk contraproduktief kunnen zijn voor de kennisontwikkeling. 

In hoofdstuk 1 is gesteld dat het onderzoeksterrein van sekse/gender en arbeid 
tot nu toe relatief veel gegevens heeft opgeleverd over de processen op de ar
beidsmarkt, over de aanbod- en vraagfactoren, en gegevens over sekseverschillen 
in loopbanen, maar relatief weinig inzicht heeft geboden in de vraag hoe de ver
schillen tussen de seksen binnen de arbeid tot stand komen en steeds opnieuw lei
den tot sekseongelijkheid. Voor de meeste studies is sekse een gegeven: er zijn 
mannen en er zijn vrouwen, die statistisch-significante verschillen vertonen, die 
verschillen in loopbanen en in keuzeprocessen. Door sekse als een gegeven te be
handelen, en sekse op het niveau van vooronderstellingen als hèt verschil te han
teren dat in het materiaal wordt teruggelezen, heeft de ontwikkelde kennis een 
beperkte reikwijdte. Dat wat verklaard moet worden, het ontstaan van seksever-
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schillen, is zelf reeds deel van de verklaring. Om meer diepgaand inzicht te krij
gen in de ondergrond van sekseongelijkheid in de arbeid is het wellicht zinvol om 
bekende scheidslijnen en dichotomieën te vermijden en 'onbevooroordeeld' waar 
te nemen wanneer, op welk moment en onder welke condities een bepaalde de
marcatie ontstaat, een bepaald verschil tot stand komt. Dit kan betrekking hebben 
op mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar ook op arbeid en niet-arbeid, ge
schoold en ongeschoold, kortom alle scheidingen die een zekere parallellie verto
nen met de scheiding 'mannen' en 'vrouwen'. Idealiter zou sekse/gender met eni
ge omzichtigheid gehanteerd moeten worden, om te voorkomen dat het niet alle 
andere mogelijke verklaringen opslokt. Anderzijds, echter, is er voor wat betreft 
arbeidsvraagstukken niet veel reden om te vrezen voor een buitenproportionele 
accentuering van sekseverschillen of voor de negatieve effecten van een catego
rale benadering, zolang de loonkloof tussen vrouwen en mannen ruim 20% be
draagt (Schippers 1987. In 1989 was het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen 
77,1 % van dat van de mannen; SCP 1993). De cijfers spreken wat dit betreft 
voor zichzelf. 

Een van de uitgangspunten van deze studie is dat sekse betekenis krijgt binnen 
historisch specifieke contexten. De context wordt in belangrijke mate bepaald 
door andere structuurprincipes (etniciteit) en machtsverhoudingen. Hoe kunnen 
we inzicht krijgen in de relaties tussen sekse/gender en andere ordeningsprin
cipes?91 Tot nu toe is sekse in het arbeidsonderzoek een weinig gedifferentieerde 
categorie. Ondanks de vele verklaringen dat ook andere machtsprincipes (etnici
teit, klasse) in de analyses moeten worden betrokken, gebeurt dit nog maar zijde
lings in de onderzoekspraktijk. Gesteld kan worden dat etniciteit, zeker wat be
treft arbeidsvraagstukken, een relevante onderzoekscategorie vormt. De maat
schappelijke arbeidsdeling verloopt niet alleen via de seksen, maar eveneens via 
de etnische scheidingen tussen wit-westers en 'anders'. Definities van 'respectabel 
werk' voor vrouwen kunnen in aanzienlijke mate uiteenlopen tussen de verschil
lende etnisch-culturele groepen. Voor de één is het verrichten van lopende-band-
werk in naar sekse gemengde ruimten niet acceptabel, terwijl door anderen het 
schoonmaken van wc's in ziekenhuizen als niet respectabel wordt ervaren. Ook 
de verschillen in sociaal-maatschappehjke achtergrond (de 'klassen') zijn direct 
verweven met de arbeidsmarkt en arbeidsdeling. In hoeverre zijn de mechanis
men die zich in de onderste regionen van de markt afspelen anderen dan die zich 
in de hogere echelons voordoen? Is dit verschillend voor vrouwen met uiteenlo
pende etnische achtergronden? Wellicht spelen, bijvoorbeeld, andere machtspro
cessen in de situatie van een vrouw van de schoonmaakploeg, dan in de situatie 
van een vrouwelijk manager in het middenkader van een bedrijf. Zijn alle vor-
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men van sekseongelijkheid en de daaraan ten grondslag liggende mechanismen 
identiek, ongeacht het niveau in de arbeidshiërarchie en/of de etnische identiteiten 
die in het geding zijn? Dit vraagstuk is tot nu toe in het Nederlandse onderzoek 
weinig uitgewerkt. 

Het is van belang om de categorie sekse behoedzaam te hanteren en als een 
complex veld van betekenissen te zien en zodoende te voorkomen dat het wordt 
gereduceerd tot de enkelvoudige lijn van de dichotomie. Om sekse meer te laten 
zijn dan een sociologische variabele, is het noodzakelijk om 'macht' als tweede 
concept in de analyse te betrekken; zoals we hebben gezien, een gedifferentieerde 
conceptuahsering van macht. 

Tot zover de voorwaarden voor onderzoek, zoals die zijn gedestilleerd uit de 
voorgaande hoofdstukken. Deze voorwaarden hebben betrekking op de drie kern
concepten van deze studie: de conceptuahsering van arbeid, van macht en van 
sekse/gender. In het totale onderzoeksterrein van arbeid en sekse/gender zou - ten 
eerste - arbeid moeten worden benaderd als een complex veld dat vraagt om een 
gedifferentieerde aanpak waarin naast het kwantitatieve onderzoek een kwalita
tieve benadering onmisbaar is. Een tweede vereiste is een pluriform machtscon
cept, waarmee naast dwang en instemming ook de vanzelfsprekendheid van het 
dagelijkse analyseerbaar is. Als derde voorwaarde luidt de stelling, dat sekse 
geen vanzelfsprekendheid is, maar juist deel uitmaakt van het te onderzoeken 
object. Deze drie stellingen hangen ten nauwste met elkaar samen: de black box -
deze winkeldochter van de economische interpretatie - ontstaat door een onpro
blematische opvatting van sekse en subjectiviteit, gekoppeld aan een machtscon
cept dat voornamelijk verwijst naar bronnen en machthebbers. Om de black box 
van de arbeid te openen is het noodzakelijk om een gedifferentieerde benadering 
van beide andere kernconcepten, sekse en macht, te hanteren. Een van de eerste 
vragen die een geopende black box oproept is het probleem van de 'instemming', 
hetgeen weer verwijst naar zelfopvattingen en positionering van vrouwen en man
nen. Macht en sekse zijn - dat is niet verwonderlijk - de kernen in de problemati
sering van de arbeidsverhoudingen. Slechts wanneer arbeid en sekse als onbeken
den en te onderzoeken objecten worden benaderd, kan onderzoek recht doen aan 
de complexiteit van het verschijnsel arbeid. 

Wat betekent dit concreet voor het onderzoek? De geformuleerde stelling 
vormen een toetssteen in de hierna volgende beschrijving van de toekomstige 
onderzoekstrajecten subject/identiteit, cultuur en arbeidsvertogen. 
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4 Differentie en de economie van het dagelijks 
leven 

Nieuwe onderzoekstrajecten 

In dit hoofdstuk wordt getracht enkele trajecten voor toekomstig onderzoek te 
ontwikkelen aan de hand van de kennis opgedaan in de voorgaande hoofdstukken. 
De verschillende lijnen die zijn uitgezet worden hier weer bij elkaar gebracht. 

In de historische reconstructie van het onderzoeksveld (hoofdstuk 1) hebben 
we gezien dat binnen het arbeidsonderzoek een ontwikkeling heeft plaatsgevonden 
waarin het vrouwenvraagstuk langzaam is overgegaan in een seksevraagstuk. De 
analyse van genderconstructies maakt - zij het mondjesmaat - ook deel uit van het 
onderzoeksterrein inzake arbeid. Aan het eind van hoofdstuk 1 is de veronder
stelling geuit dat nieuwe vraagstukken die zijn geïnspireerd op de theorie-ontwik
kelingen binnen vrouwen/genderstudies, een bijdrage kunnen leveren aan een ver
dieping van de kennis inzake sekse en arbeid.92 Dit heeft geleid tot de formu
lering van de drie probleemvelden c.q. onderzoekstrajecten subject/identiteit, 
cultuur en arbeidsvertogen die in hypothetische zin als richtsnoer voor toekomstig 
onderzoek fungeren. In dit hoofdstuk wordt getracht deze hypothesen nader te 
onderzoeken en te verbinden met de suggesties uit hoofdstuk 2 en de conceptuele 
aanwijzingen uit hoofdstuk 3. Voor deze eerste verkenning van de drie onder
zoekstrajecten zal incidenteel gebruik worden gemaakt van buitenlands (met name 
Angelsaksisch) onderzoek. 

Om te beginnen moet gesteld worden dat de drie probleemvelden een zekere 
overlap vertonen, in het bijzonder het vraagstuk van de cultuur als institutioneel 
proces van betekenisgeving en het identiteitvraagstuk zijn direct aan elkaar ge
bonden. Niettemin worden ze hier - vanwege de systematiek van het betoog -
analytisch van elkaar gescheiden. Van elk van deze trajecten zal eerst de her
komst worden bekeken door de vraag te beantwoorden welke bijdrage het vraag
stuk heeft (gehad) in de ontwikkeling van vrouwen/genderstudies. Daarna volgt 
een schets van het betreffende vraagstuk voor wat betreft arbeidsonderzoek, 
waarbij veelal ook gebruik is gemaakt van buitenlands onderzoek. 
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4.1 Subjectiviteit en identiteit als differentie-

Zoals we in hoofdstuk 1 reeds hebben gezien is subjectiviteit/identiteit een van de 
centrale onderzoeksterreinen en -concepten binnen vrouwen/genderstudies. De 
vraag, wat is vrouwelijke subjectiviteit, is niet alleen relevant voor filosofen 
(Braidotti 1991, Van der Haegen 1989, Van Heijst 1992), maar ook voor sociolo
gen, psychologen, biologen en historici. Wanneer we niet langer uitgaan van 
natuurlijke categorieën vrouwen en mannen, komt de volgende vraag aan het 
licht: op welke wijze worden 'vrouwen' tot vrouwen (en 'mannen' tot mannen)? 
Met andere woorden, wat is de betekenis van vrouwelijkheid in de verschillende 
contexten en op welke wijze is deze betekenis gerelateerd aan maatschappelijke 
praktijken en aan de zelfbeleving van vrouwen? Identiteit verwijst dus tegelijker
tijd naar posities in een maatschappelijke ordening en naar de wijze waarop men
sen in deze posities 'huizen', met andere woorden, hoe zij de positie beleven, 
hun zelfopvattingen en hun waarneming en definities van de werkelijkheid (Bour-
dieu). Deze identiteit (m/v) blijkt nooit eenvoudig te zijn, maar vol van tegen
strijdigheden en inconsistenties, ingegeven door de vele posities die mensen inne
men in wisselende contexten. Niettemin ervaren mensen zichzelf als een zelf, be
leven zij zichzelf als een coherent geheel (zie onder meer Ewing 1990). Deze 
eenheid is echter niet vanzelfsprekend, maar moet steeds weer opnieuw gecon
strueerd worden. De posities die mensen innemen ten aanzien van sekse/gender 
en ten aanzien van beroep kunnen in dit verband stabiliserende effecten hebben. 
Mensen (re)presenteren zichzelf als vrouw of man, als lid van een bepaald be
roep, en vormen daarin een 'zelf. 

Waarom is het subjectvraagstuk van belang voor onderzoek naar sekse en ar
beid? In de voorgaande paragraaf is vastgesteld dat het onderzoek vanuit het 
perspectief van de homo economicus slechts een beperkt bereik heeft, en dat een 
meer antropologische benadering nieuw licht kan werpen op de ongelijkheid tus
sen de seksen in de arbeid. Onderzoek naar identiteitsconstructies is daarbij een 
van de mogelijkheden. Het subjectvraagstuk kan ook een ingang zijn voor een be
ter begrip van de instemmingsrelatie, omdat de samenhang tussen (subjectposi
ties, zelfbeelden en werkelijkheidsopvattingen. De subjectieve identiteit van een 
individu draagt alle sporen zijn of haar posities in het maatschappelijk krachten
veld van verhoudingen, maar is daar geen direct produkt van. De positie in de 
ongelijkheidsverhoudingen is verbonden met de identiteit. Tegelijkertijd kan 
gesteld worden dat het duurzame karakter van identiteitsposities mogelijkerwijs 
bijdraagt aan de permanente reproduktie van de ongelijkheid, mede omdat de ver
houdingen - bezien vanuit een bepaalde positie - zich voordoen als een legitieme 
orde. Subjectiviteit van vrouwen vertoont sporen van haar positie als vrouw in 
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het maatschappelijk krachtenveld, maar is daar geen directe weerspiegeling van, 
en tegelijkertijd is haar vrouwelijke subjectiviteit mogelijk een van de factoren 
die bijdragen aan de reproduktie van het maatschappelijke krachtenveld en de 
daarin opgeslagen sekseongelijkheid. De vervlechting van subjectieve identiteit 
(ook wel ik-identiteit genoemd) en objectieve identificatie (ook wel sociale identi
teit genoemd) is daarbij van cruciale betekenis. Of, in termen van Clegg (1989), 
men zou kunnen stellen dat een lid van een organisatie op verschillende wijzen 
subject is: hij/zij is een sprekend subject, een werkend subject en een belichaamd 
subject. Het individu is dus zowel subject, in een bepaalde dispositie, als ook 
onderwerp van disciplinering, omdat het lid is van de organisatie. Een van de re
sultaten is dat individuen zich in hoge mate voegen naar hun posities binnen de 
organisatie, omdat zij betekenis toekennen aan hun eigen aanwezigheid en aan 
hun activiteiten, en deze betekenis ook 'erkend' willen zien. Zoals gezegd is die 
betekenis niet vaststaand, maar krijgt deze een zekere stabiliteit in relatie tot 
gender en beroep. Deze subjectiviteitsposities zijn tevens aangrijpingspunt voor 
de (bewuste en onbewuste) strategieën die actoren ontplooien. Uitgangspunt zou 
moeten zijn dat mensen redelijk zijn, zonder altijd rationeel te moeten zijn. Deze 
redelijkheid is tevens deel van hun ontologische medeplichtigheid (Bourdieu) aan 
de reproduktie van verhoudingen en posities. Het is deze duale opvatting van sub
jectiviteit die nader onderzoek verdient in relatie tot arbeid. 

Uit bovenstaande betoog valt op te maken dat een benadering vanuit subjectivi-
teitsvraagstukken een bijdrage kan leveren aan een beter inzicht in het verloop en 
de werking van machtsprocessen op het terrein van arbeid en sekse. Recentelijk 
ontstaat ook binnen arbeidsstudies steeds meer belangstelling voor het subjectbe
grip (zie onder andere Clegg 1989, Doorewaard 1989). Deze aandacht is vooral 
resultaat van nieuwe inzichten in machtsprocessen. Wanneer eenmaal het inzicht 
doorbreekt dat arbeidsverhoudingen niet zijn te herleiden tot een simpele dichoto
mie van conflict dan wel consensus, ontstaat belangstelling voor de vraag waarom 
mensen instemmen met een situatie of verandering die niet in overeenstemming 
lijkt met hun belangen. Aan de ene kant leidt dit tot vragen naar de wijze waarop 
organisaties er in slagen de arbeidskracht van werknemers te mobiliseren en de 
werknemers te committeren (denk bijvoorbeeld aan de 'produktie van instem
ming' van Burawoy, en de 'management by seduction' van Doorewaard), maar 
aan de andere kant leidt het tot de vraag wat werknemers ertoe beweegt om zich 
te verbinden aan een bepaalde taak, functie, beroep en organisatie (bijvoorbeeld 
'subjectieve identificatie' van Sierksma). Wil een discipline een kans van slagen 
hebben dan moeten mensen zich kunnen identificeren met de doelen die daaraan 
ten grondslag liggen. 
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Het zijn vooral deze laatste vraagstukken die duidelijk maken dat identiteit ook 
een belangrijk onderzoeksterrein is in het kader van arbeidsvraagstukken. Waar 
het om gaat is inzicht te krijgen in het samenspel tussen de vele posities die 
mensen innemen, de betekenissen die daaraan zijn verbonden en het zelfbesef dat 
zij daaraan ontlenen, in een poging meer te begrijpen van een van de grondstof
fen waarop organisaties draaien: identiteit. Mensen zijn werknemers in relatie tot 
de werkgever, zijn collega's ten opzichte van elkaar, ze zijn ondergeschikten ten 
opzichte van het management en de bazen, ze zijn beroepsbeoefenaren ten op
zichte van leken, en ze zijn man of vrouw, met een specifieke sociaal-economi
sche positie en een etnisch-culturele achtergrond. Identificatie verwijst zowel naar 
het proces waarin mensen zich verenigen en verbinden met hun beroep en hun 
functie (subjectieve identificatie), als ook naar het proces waarin mensen een spe
cifieke positie en identiteit krijgen toegewezen (objectieve identificatie). Dit gaat 
niet geheel zonder (ogenschijnlijke) tegenstrijdigheden, zoals uit het volgende 
voorbeeld zal blijken. Uit het onderzoek van Bontius (1984) komt naar voren dat 
in de opleiding van enkele verzorgende beroepen het accent juist wordt gelegd op 
de ontwikkeling van een zakelijke beroepshouding, en minder op instrumentele 
vaardigheden of cognitieve kennis. De studenten (meest meisjes) moeten leren 
hun zorgactiviteiten te disciplineren. Zakelijkheid staat hier voorop. Maar dit 
geschiedt omdat de subjectieve identificatie met zorg te sterk is ontwikkeld; de 
meisjes beginnen de opleiding met rooskleurige beelden over het verzorgen van 
mensen. Uit het onderzoek van Van der Arend (1992) naar beroepscodes in de 
verpleging blijkt, daarentegen, juist dat het dienstbaarheidsideaal de centrale 
morele code is. Dit accent op dienstbaarheid is geen rooskleurige weergave van 
het beroep, maar onder meer resultaat van een professionaUseringsstrijd die in het 
verleden is gevoerd tussen verpleegkundigen en andere medische professies.94 

Vraag is wat deze tegenstrijdige posities betekenen voor de wijze waarop een 
verpleegkundige haar of zijn beroep en haarzelf of hemzelf in het beroep ervaart 
(subjectieve identificatie). Dit zal een samenhang vertonen met de context waarin 
iemand zich bevindt of beweegt: in enkele gevallen komt de dienstbaarheid naar 
voren, bijvoorbeeld in een strijd met ander medisch personeel om taakafbakenin
gen, en soms ligt de nadruk op de zakelijke disciplinering, bijvoorbeeld in con
frontatie met vrijwillige ziekenhulp. 

Ook kan de vraag worden gesteld welke de relaties zijn tussen vrouwelijkheid, 
sekse en dienstbaarheid. In het onderzoek van Van der Arend krijgt het gegeven 
dat het merendeel van de verpleegkundigen vrouw is slechts zijdelings aandacht; 
in het onderzoek van Bontius staat vrouwelijkheid centraal. Welke betekenis 
krijgt vrouwelijkheid en wat betekent dit wanneer de sekseverhoudingen in het 
beroep veranderen? Wat betekent vrouwelijkheid in beroepsgroepen die niet in 
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zo'n sterke mate een genderkarakter dragen? Onder welke voorwaarden en in 
welke hoedanigheid wordt het sekseverschil dan geactiveerd en gereproduceerd in 
het arbeidsproces? Met andere woorden, wat is de relevantie van sekse-identiteit 
in de stroomUjning van de arbeidsorganisatie en de subjectieve identiteit van de 
werknemers? 

De aandacht voor subjectiviteit wordt dus zowel ingegeven door de vraag hoe 
genderconstructies en genderarrangementen in de arbeid tot stand komen, als ook 
door de vraag hoe deze zich verhouden tot de 'organisatie van instemming'. En
kele (meest buitenlandse) studies kunnen een deel van dit onderzoekstraject in 
kaart brengen. De reeds besproken studie van De Haan (1992) naar vrouwelijk 
kantoorpersoneel laat zien dat de verschillende vertogen (van vakverenigingen, 
opleidingsinstituten en werkgevers) steeds nieuwe waarheden omtrent vrouwen 
produceren en ventileren. Deze beelden van vrouwelijkheid variëren van chao
tisch en zwak tot onsolidair, maar zijn steeds bedoeld om vrouwen uit te sluiten 
en een grens te markeren tussen vrouwen en mannen op kantoor. De beelden 
brengen vooral tot uiting dat vrouwen geen mannen zijn. De 'positieve' beelden 
van vrouwen verwijzen zonder uitzondering naar de natuurlijke dispositie van 
vrouwen; haar speciale begaafdheden, die van belang worden geacht voor een 
goed verloop van bepaalde arbeidsprocessen. Hoe de betreffende vrouwen deze 
verschillen hebben beleefd, blijft in de studie onderbelicht, evenals hun verbon
denheid met het werk en het kantoor. In een andere studie, van de Britse onder
zoekers Allen & Wolkowitz (1987), naar thuiswerk van vrouwen, blijkt dat de 
onderzochte vrouwen zich erg betrokken voelen bij het werk, en zich inzetten om 
te kunnen voldoen aan het predikaat van een goede werknemer. Juist omdèt vrou
wen die thuiswerk verrichten in een marginale positie verkeren, hechten zij er 
veel waarde aan zo goed mogelijk te beantwoorden aan het beeld van een 'nor
male' werknemer. De hoge produktiviteit die hiervan het gevolg is, is objectief 
gezien niet in hun eigen belang, maar in het belang van de werkverdeler en op
drachtgever, hetgeen echter niet betekent dat dit complex aan processen voor de 
betrokken vrouwen gereduceerd kan worden tot een 'uitbuitingsrelatie'. De drang 
om 'iemand te zijn', als werknemer, als collega, als professional of als vrouw, 
vormt klaarblijkelijk een van de grondslagen voor de 'organisatie van de instem
ming' en is daarmee een belangrijke factor in de instandhouding van de ongelijk
heid. 

In de bespreking van het theoretisch werk van Foucault is ook geconstateerd 
dat niet alleen individuen een sekse-identiteit hebben, maar dat ook de beroepen 
en functies veelal worden gekenmerkt door een genderlading. Er zijn verschillen 
waarneembaar in de intensiteit van het genderkarakter van een bepaalde functie of 
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beroep. Sommige beroepen lijken fundamenteel verbonden met een bepaalde 
sekse (secretaresse, piloot, bouwvakkers), andere functies zijn als toevallig aan 
een bepaalde sekse verbonden en kunnen relatief snel van genderkarakter veran
deren (kantoorarbeid). De onderzoeken naar invoering van automatisering wij
zen - zo hebben we reeds in hoofdstuk 1 gezien - op de toevalligheid waarmee 
bepaalde functies aan vrouwen worden toegewezen. In het ene geval wordt iets 
als technisch gedefinieerd (en dus ongeschikt geacht voor vrouwen), wat in een 
ander geval wel voor vrouwen geschikt wordt geacht, omdat het bedrijfsproces 
noodzaakt tot een snel verloop of tot flexibele inzet van personeel. 

De wijze waarop identiteit van individu en het genderkarakter van functies met 
elkaar interfereren is een veld van merendeels nieuw te ontwikkelen onderzoek. 
Het onderzoek van de Australische onderzoeker Pringle (1989) naar secretaressen 
geeft inzicht in de wijze waarop identiteit (en seksualiteit) is verweven met pro
fessionele opvattingen, inclusief de machtsverhouding met hun baas. Daarnaast 
geeft het een beeld van de ambivalenties en tegenstrijdigheden die samenhangen 
met vrouwelijke identiteit en professionele arbeid. Over het algemeen hechten de 
secretaressen veel waarde aan hun 'vrouwelijke' identiteit. Pringle reconstrueert 
drie 'discourses' die vrouwelijkheid van betekenis kunnen voorzien: de kantoor
vrouw (de vrouw van de baas op kantoor), de sexy secretaresse en de carrière
vrouw. Alleen deze laatste heeft geen verwijzing naar seksuele of familiale defi
nities van de relatie tussen baas en secretaresse. De bazen blijken in het onder
zoek van Pringle hun secretaresse te selecteren op grond van sociale en familiale 
achtergronden van de kandidaten en hun eigenschappen, en niet zo zeer op grond 
van hun vaardigheden en opleiding. De 'ladylike' identiteit heeft verre de voor
keur bij de bazen. Maar ook de secretaressen hechten veel belang aan dit beeld 
en aan de behandeling als een 'lady'. 

Deze opvattingen inzake het vrouwelijke profiel van het beroep is niet zonder 
spanning ten opzichte van het professionele profiel van het beroep. Vrouwelijk
heid is een belangrijk bestanddeel van het professionele profiel, maar niet elke 
aanspreking als vrouw is acceptabel. Deze ambivalentie blijkt onder meer in de 
reacties op vragen betreffende het verzorgen van de koffie. Als geen ander onder
werp - zo constateert Pringle - roept dit thema emotionele reacties bij de vrouwen 
op. De secretaressen proberen de taak 'koffie verzorgen' zodanig te herdefiniëren 
dat het passend is binnen het zelfbeeld van hun vrouwelijke professionaliteit, bij
voorbeeld door de notie van gastvrijheid. Op vrijwillige basis zijn de secretares
sen veelal bereid deze diensten aan de mannelijke bazen te verlenen, maar wan
neer zij daartoe worden gesommeerd door hun chefs, roept het veel weerstand 
op. Het verzorgen van de koffie is kennelijk een belangrijk symbool in de 
machtsverhouding tussen de mannelijke baas en de vrouwelijke secretaresse, 
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evenals de galante benadering van de vrouwen door de mannen. De secretaressen 
zijn erg gesteld op het hoffelijke gedrag van de mannen en het mannelijk respect 
voor de vrouwelijke kwaliteiten. Dit wordt ook gereflecteerd in de oordelen over 
andere vrouwen en over het feminisme. Vanwege de angst om als anti-man waar
genomen te worden, distantiëren de meeste secretaressen zich van elk feminis
tisch streven, terwijl ze tegelijkertijd zeggen te streven naar gelijke beloning. 

Het belangrijkste punt van zorg is hier dus de vrouwelijke identiteit, hetgeen 
vergelijkbaar is met de besproken studie van Williams (1989) inzake vrouwelijke 
mariniers (zie paragraaf 2.3). Die zorg voor de vrouwelijke identiteit is dus niet 
alleen verbonden met het vervullen van een 'mannelijk' beroep, maar geldt ook -
en wellicht met name - voor het vervullen van 'vrouwelijke' beroepen. Dit blijkt 
onder andere ook uit de historische studie inzake professionalisering van 'de 
Britse verpleegster' van Chua & Clegg (1990). Professionalisme is - zo stellen zij 
- een sociaal construct: 'The discourse of professionalism constitutes a "professio
nal nurse" by articulating themes of gender, class, and morality' (Chua & Clegg 
1990: 138). Deze articulering van gender, klasse en moraliteit ondergaan in de 
loop van circa twee eeuwen ingrijpende veranderingen. 

Deze veranderingen worden beschreven aan de hand van een reconstructie van 
verschillende vertogen, die elk karakteristiek zijn voor een bepaalde periode. In 
de eerste fase, 'The Nightingale era', ligt het accent op gender. Uitsluitend vrou
wen komen in aanmerking voor het beroep van verpleegster; alleen zij kunnen 
'moederen' over de zieken en alleen zij zijn getraind in een gehoorzaamheid ten 
opzichte van de mannelijke medische autoriteit. Naast gender is er een sterk ac
cent op moraliteit en discipline. Het zijn vrouwen van onbesproken herkomst en 
geschiedenis, afkomstig uit respectabele families, die het beroep een zedelijk 
aanzien verschaffen. De opleidingen worden gekarakteriseerd door een militaire 
discipline en een strikte morele code. Verpleegsters waren moreel hoogstaande 
vrouwen, meestal afkomstig uit de hogere klassen: 'lady nurses'. 

Rond de eeuwwisseling ontstaat een nieuwe definitie van professionaliteit, 
waarbij accent wordt gelegd bij beroepstraining en erkende competentie in de 
vorm van examens. De training van nieuwe verpleegsters was in deze periode 
zwaar: het had de functie van een initiatierite waarin iemand op allerlei manieren 
werd getest. Strengheid en uithoudingsvermogen waren in deze tijd belangrijke 
karakteristieken van het beroep. De status van het verpleegstersberoep zou stijgen 
met het verhogen van de gestrengheid. Dit was tevens een sluitingsmechanisme 
voor vrouwen uit andere dan de hogere klassen. Deze nieuwe wending in het pro
fessionalisme waarin training, technische kennis en nationale registratie van 
belang werden geacht, stond op gespannen voet met het voorgaande vertoog dat 
vooral betrekking had op eigenschappen van vrouwen (zorgzaamheid, moraliteit) 
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en niet op het vermogen examens te halen. De strijd die dit tot gevolg had, werd 
uiteindelijk beslecht ten voordele van registratie en examinering. Niettemin bleef 
de verpleegster het symbool van altruïstische dienstbaarheid, hetgeen een legiti
matie vormde voor de lange werkdagen, de slechte salariëring en de disciplinaire 
praktijken van de opleiding. Ook in deze fase werden mannen uitgesloten van het 
verpleegstersberoep, omdat men vreesde dat zij in een competentiestrijd met de 
mannelijke artsen zouden geraken en bovendien de notie van zedelijkheid zouden 
ondermijnen. 

Rond de Tweede Wereldoorlog werd 'the tapestry of professionalism (...) con-
stituted by several thread-like constructs, each ofwhich represented an arena for 
struggle: examinable competence, vocationism, gender andyouth' (Chua & Clegg 
1990: 149). Het accent op scholing zou het gevolg zijn van egalitaire democra
tische principes die langzamerhand gemeengoed werden. Het idee dat verpleeg
sters uit de hogere klassen komen is op dat moment verleden tijd. Het zijn me
rendeels jonge ongehuwde vrouwen die verpleegster zijn. In de jaren na de Twee
de Wereldoorlog treedt een functiesegregatie op tussen volleerde verpleegsters en 
de ongeschoolde verpleegkundige hulp. Dit verschil wordt weerspiegeld in die 
verschillende symbolen waarmee elke groep wordt omgeven (instructie in plaats 
van opleiding, leerlingen in plaats van studenten; voorgangers in plaats van exa
minatoren, etcetera). Het verschil wordt op deze wijze geconstrueerd als zeer 
betekenisvol voor de beroepsuitoefenaren. 

Na 1966 ontstaat, zo stellen de onderzoekers, als gevolg van overheidsbeleid 
een voorlopig laatste vertoog dat accent legt op management, kennisontwikkeling 
en bureaucratie. Als gevolg van de ontwikkeling van een algemeen management
structuur voor de gezondheidszorg ontstaan nieuwe functies - de 'nursing mana-
gerial post' - die niet langer worden gekenmerkt door direct contact met patiënten 
en door het verrichten van zorg. Deze functies zijn daarom onaantrekkelijk voor 
de vrouwelijke verpleegsters, aldus Chua & Clegg,95 hetgeen tegelijkertijd ruim
te creëert voor mannen om functies in de verpleging te bezetten. Deze seniorver
pleegkundigen hebben weinig klinische verantwoordelijkheid, maar bekleden pri
mair managementfuncties. Het persoonlijk toezicht van weleer (van de oudere 
verpleegsters ten opzichte van 'haar meisjes') verandert in een onpersoonlijke 
controle die uitgaat van de interne hiërarchie. Een goede verpleegster is een pro
fessioneel manager, en niet langer een hoogstaand zedelijk wezen. Daarmee ver
dwijnt de dienstbaarheid uit de professionele retoriek en is het werkveld niet 
langer duidelijk te scheiden van andere grootschalige commerciële en industriële 
organisaties. De romantische idealen over 'helpen' van mensen en de 'feminine 
mystique' verdwijnen en maken plaats voor managementtaal en wetenschappelijke 
rationaliteit. Uit deze studie blijkt dat vertogen, identiteiten en posities in samen-
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hang met elkaar verschuiven en nieuwe beelden van een professioneel beroep tot 
stand brengen. 

Het belang van de 'natuurhjke' vrouwelijkheid voor de waardering en identiteit 
van vrouwelijke beroepsgroepen blijkt eveneens uit historisch onderzoek naar de 
maatschappelijke positie van vroedvrouwen rond de eeuwwisseling (Van Gelder 
1982). Vroedvrouwen werkten in hoge mate zelfstandig, en beschikten aan het 
eind van de negentiende eeuw reeds over een officiële opleiding. Verpleegsters 
voerden daarentegen met beleefde gehoorzaamheid de aanwijzingen van artsen 
uit. Bij verpleegsters ging het vooral om 'persoonskenmerken' zoals moraliteit, 
tact en fatsoen, die niet zo zeer het gevolg zijn van training en opleiding, maar 
van een 'beschaafde' herkomst. Ondanks geringere opleiding en zelfstandigheid 
stonden de verpleegsters in een hoger aanzien dan de vroedvrouwen. Dit had te 
maken met het belang dat men hechtte aan de 'natuurlijke' eigenschappen van 
vrouwen, waarbij vrouwen uit lagere sociale klassen in het nadeel waren. Daar
naast werd de waardering bepaald door de huwelijkse staat van de meeste be
roepsbeoefenaren. Vroedvrouwen moesten - zo was het uitgangspunt destijds -
zelf praktijkervaringen in het bevallen hebben opgedaan, en hadden dus veelal 
een gezin te verzorgen. Verpleegsters waren vrijwel altijd ongehuwd. Aangezien 
'zedelijkheid' een belangrijk element was in de waardering van vrouwenberoe
pen, kan dit verschil in huwelijkse staat een doorslaggevende rol hebben ge
speeld. 

Identiteit en professie of professionalisering, zijn nauw met elkaar verbonden. 
Mok (1973) noemt drie basisvoorwaarden van professionahseringsprocessen in 
industriële maatschappijen: kennis, macht en agogische actie, waarbij kennis 
zowel een informationele als een normatieve kant heeft. Bovenstaande conclusies, 
waaruit naar voren komt dat de 'natuurlijke' vrouwelijkheid in sterkere mate 
basis is voor professionaHsering dan de 'geleerde' kennis, zijn niet eenvoudig in 
dit model in te passen.96 Wanneer het gaat om professionaHsering van vrouwen
beroepen in het verleden, is de invloed van kennismacht gerelativeerd door de 
invloed van stand en sociaal-economische positie. Vraag is of bestaande profes-
sionaliseringstheorieën een genderbias vertonen, juist in de neutrale begrippen 
zoals 'kennis' en 'macht'. Nadere studie zou dit moeten uitwijzen. 

Om meer inzicht te ontwikkelen in de betekenis van identiteit in relatie tot arbeid 
is het noodzakelijk ook onderzoek te verrichten naar de mannelijke identiteit. 
Want, zoals Black & Coward (1981) formuleren: '...women are constantly and 
inescapabfy constructed as women. (...) Men are sustained at the centre of the 
stage precisefy because they can be "people" and do not have to represent their 
masculinity to themselves. They (...) can never be displaced from the centre until 
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they can be forced to recognise themselves as men and to take responsïbility for 
this' (Black & Coward 1981: 85, cit. Pringle 1989: 84). In Nederland is nog wei
nig onderzoek verricht naar vrouwelijke identiteit in relatie tot arbeid en vrijwel 
niets bekend over mannelijke identiteit. Impliciet blijkt uit de studie van De Haan 
(1992) dat voor wat betreft de kantoorarbeid juist de mannelijke identiteit precair 
is. Omdat kantoorarbeid weinig mannelijke attributen en symboliek kent, is het 
dominante beeld niet erg positief voor mannen: 'hij is maar een kantoorklerk'. 
De mannelijke identiteit kan niet worden ontleend aan het werk zelf, maar is ex
tern gegrondvest in het kostwinnerschap dat de man ten opzichte van zijn gezin 
vervult. Dit heeft indirect ook gevolgen voor de beelden over vrouwen: zij zijn 
de werknemers die lonen drukken en niet-solidair zijn met de collega en zijn 
gezin. 

In het onderzoek van De Rooij (1992) naar boerinnen wordt ook zijdelings 
aandacht besteed aan de boer. Een 'goede boerin' heeft hart voor het bedrijf van 
haar man, klaagt niet, staat achter haar man en springt in wanneer dat nodig is. 
Een 'goede boer' daarentegen is een goed vakman en bekwaam ondernemer. Er 
blijkt een sterke samenhang te zijn tussen de seksespecifieke arbeidsdeling, de 
sociale identiteit van boerinnen en boeren, en de legitimering van de arbeidsde
ling die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen met zich meebrengt. In dit on
derzoek wordt het profiel van de boerinnen verscherpt door het contrast met het 
profiel van de boeren, zowel ten aanzien van het soort werk, als ook ten aanzien 
van de waardering en betekenis van het werk. 

Om een diepgaand inzicht te krijgen in de aard en achtergrond van sekseonge
lijkheden is een bredere kennis van mannelijke identiteit (van functies/beroepen 
en van mensen) welhaast onmisbaar. Dit is niet alleen noodzakelijk om een beter 
begrip te ontwikkelen van het vrouwelijke, en dus de dichotomie te versterken, 
nee, het is eveneens noodzakelijk om de dichotomie vervolgens zelf te onderzoe
ken, en meer inzicht te ontwikkelen in de diversiteit en differentie in de posities. 
Daarbij zijn ook de andere ordeningsprincipes, die mede betekenis en invulling 
geven aan sekseverschillen, van belang. 

Want, wat heeft een Surinaamse vrouw met een academisch opleiding gemeen 
met een witte vrouw in de schoonmaakploeg van het ziekenhuis? Wat heeft zij 
gemeen met een Turkse vrouw achter de lopende band van de conservenfabriek? 
En welke overeenkomsten heeft zij met een Neerlandicus die elke dag aan zijn 
universitair bureau zit? Of met een kunstenaar, die worstelt met het marktmecha
nisme? Wat heeft zij gemeen met de Turkse man die al jaren werkloos moet toe
zien, en wat maakt haar anders dan een witte vrouw met academische opleiding? 
Hieruit valt af te leiden dat niet alleen sekse/gender in het geding is, maar ook 
etnisch-culturele verscheidenheid en sociaal-economische positieverschillen. Deze 
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verschillende assen geven structuur en betekenis aan het maatschappelijk leven: 
het zijn structuurprincipes die op analytisch niveau van elkaar zijn te scheiden, 
maar in het alledaagse bestaan van mensen in elkaar zijn verstrengeld. Om in
zicht te ontwikkelen in de betekenis van sekse/gender is een historische en lokale 
specificiteit ten aanzien van de interferentie met de andere assen in het maat
schappelijke krachtenveld noodzakelijk. 

Wanneer we bovenstaande gegevens inzake het onderzoekstraject subjectiviteit/-
identiteit terugkoppelen naar de stellingen die in voorgaande hoofdstukken zijn 
geformuleerd, dan zien we - ten eerste - dat de black box van de homo economi-
cus niet langer gesloten blijft en zowel arbeid als sekse te onderzoeken catego
rieën zijn. 

Ten tweede, is gebleken dat dit traject meer inzicht kan geven in de geformu
leerde machtsvragen. In deze onderzoeken blijkt dat de twee interpretaties van 
macht, de vis en de biljartbal, tegelijkertijd een zekere relevantie hebben. Het 
subjectiviteitsvraagstuk verwijst primair naar een interpretatie van macht als de 
vis die zwemt in het water van de vanzelfsprekendheid. Maar duidelijk is tevens 
dat daarmee subjecten in een bepaalde positie leven die hen een zekere actieradi
us verschaft (de biljartbal-interpretatie). De verpleegsters, bijvoorbeeld, zetten -
zoals we hebben gezien - hun vrouwelijkheid zelf in hun onderhandelingen met 
andere beroepsgroepen en met de staat. Bezien we dit vanuit het model van 
Clegg dan zien we dat onderzoek naar subjectiviteit waarschijnlijk een verstren
geling van verschillende machtscircuits kan aantonen: sociale integratie is direct 
verbonden met subjectiviteit, maar plaatst actoren tevens in een bepaalde hande
lingspositie ten opzichte van elkaar. 

Ten aanzien van actor/structuur-vraagstuk kunnen we concluderen dat de duale 
opvatting van subjectiviteit de verbinding kan leggen tussen actor en structuur. 
De onderzoeken geven inzicht in de verwevenheid van zelfopvattingen en instem
ming met arbeidspraktijken. Zo zagen we bijvoorbeeld dat de geringe beloning 
van vrouwenwerk opgevat kan worden als een erkenning van het vrouwelijk al
truïsme. Ten aanzien van het vraagstuk inzake de relatie tussen macht en gender 
is duidelijk geworden dat onderzoek naar subjectiviteit en subjectieve identificatie 
juist ingang biedt in de interferentie van gender met andere structuurprincipes en 
andere machtsverhoudingen. 

Daarmee is dan - ten derde - tevens aangetoond dat sekse/gender geen gegeven 
is, maar een te onderzoeken categorie, die bij uitstek in het onderzoek naar sub
jectiviteit en identiteit binnen de arbeid een nadere uitwerking kan krijgen. 
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4.2 Cultuur als veld van macht 

In hoofdstuk 1 is vastgesteld dat in het onderzoek naar sekseongelijkheid opmer
kelijk weinig aandacht is besteed aan de invloed van de cultuur van de organisa
ties, en de rol die opvattingen, visies en beeldvorming in dit geheel vervullen. In 
vergelijking met de ontwikkelingen binnen vrouwenstudies, waar het onderzoek 
naar processen van betekenisverlening een prominente plaats heeft gekregen, èn 
in vergelijking met de ontwikkelingen in arbeidsstudies, die ook relatief veel 
aandacht besteden aan 'corporate culture', is de afwezigheid van cultuurstudies 
binnen sekse- en arbeidsvraagstukken opvallend te noemen. In het hiernavolgende 
zal de cultuur van de organisatie primair worden geoperationaliseerd als instituti
onele processen van betekenisgeving. Processen van betekenisgeving verwijzen 
zowel naar de normatieve inhoud (opvattingen, visies en beeldvorming) als ook 
naar de regulering van betekenissen (regels die bepaalde definities vaststellen c.q. 
uitsluiten). Aangezien deze processen van betekenisgeving hier worden benaderd 
als machtsprocessen (zie hieronder), is er slechts een geringe aansluiting bij de 
hausse aan publikatie over organisatiecultuur. De meeste publikaties afkomstig uit 
de organisatiekunde besteden aandacht aan cultuur in het kader van veranderings
processen, waarbij cultuur verwijst naar organisatieregiem - de feitelijke functio-
neringswijze van de organisatie (Meijs 1992). Wanneer in dit kader aandacht 
wordt besteed aan macht, dan is dat vrijwel altijd in de vorm van een top-down-
model (zie bijvoorbeeld Bax 1991), en zelden in de vorm van de macht van bete
kenissen in relatie tot subjectiviteit, waaraan een ieder is onderworpen.97 

Binnen het kader van vrouwen/genderstudies is de aandacht in het bijzonder 
gericht op de pluriforme betekenissen van vrouwelijkheid. Dit leidde tot het 
inzicht dat betekenissen altijd ontstaan in relatie tot elkaar binnen een netwerk 
van relaties (Foucault). Het dichotome schema van A en niet-A krijgt speciale 
aandacht. Zoals we in de voorgaande paragraaf hebben gezien, zijn deze inzich
ten ook ontwikkeld binnen het kader van arbeidsvraagstukken, bijvoorbeeld in de 
constructie van de categorieën geschoold en niet-geschoold, of de afbakening van 
'vrouwenwerk = niet-mannenwerk' ten opzichte van 'mannenwerk'. Aangezien 
reeds in de voorgaande paragraaf is ingegaan op de normatieve inhoud van be
tekenissen van (vrouwelijke) subjectiviteit en aan constructies van bepaalde func
ties en verschuivingen in de beeldvorming, zal in deze paragraaf vooral aandacht 
worden besteed aan de wijze waarop definities zijn gerelateerd aan (en geregu
leerd door) bepaalde regels en procedures. 

'Organization is basically about control (Clegg & Dunkerley 1980), een controle 
die niet alleen door de structuur van de organisatie wordt gedragen, maar ook 
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door de cultuur die regulerend optreedt en een samenbindende factor vormt. Elke 
organisatie heeft haar eigen verhalen over de geschiedenis en over de helden. 
Symbolen zijn een belangrijke bouwsteen in deze cultuur die mensen bij elkaar 
brengt in één organisatie. In deze cultuur circuleren beelden van mannelijkheid, 
beelden van bepaalde taken en functies, beelden van de ideale of normale werk
nemer en beelden van vrouwelijkheid. Velen van deze beelden zijn niet gearticu
leerd, maar maken deel uit van de vanzelfsprekende achtergrond, waartegen be
paalde ideeën ontstaan en besluiten worden genomen. Op dit niveau kan het sym
bolisch geweld van Bourdieu worden gelokaliseerd: sommige belangen en posities 
zijn minder vertegenwoordigd in de vanzelfsprekende weergave van de organisa
tiewerkelijkheid, zijn minder beschermd door regels en procedures dan andere 
belangen. 

Cultuuronderzoek kan nader inzicht bieden in - in ieder geval - de volgende 
onderwerpen: de wijze waarop regels functioneren als middel van sociale sluiting; 
cultuur als element in processen van (zelf)selectie; en cultuur als intermediair van 
discipline en zorg. Deze drie onderwerpen worden hieronder toegelicht. 

Regels als middel tot sociale sluiting 

De invloed van reguleringsstelsels blijkt onder andere uit de historische studie 
naar de professionahseringsstrijd van medische beroepen, van de hand van de 
Britse onderzoeker Witz (1992). Professionalisering is op te vatten als een institu-
tionaliserings- en reguleringsproces dat is verweven met identiteitvomiing. Witz 
onderzoekt de totstandkoming van de arbeidsdeling tussen een aantal medische 
beroepen, en gaat met name in op de strategieën die mannen en vrouwen aan het 
einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw hanteren. De zoge
naamde 'exclusionary' strategieën dienen de privileges van professionals te be
schermen tegen buitenstaanders, hetgeen veelal hand in hand gaat met 'intra oc-
cupational' controle, gericht op de interne regulering. Uit de historische recon
structie blijkt dat 'credentialist' tactieken - het vereisen van bepaalde diploma's 
en geloofsbrieven - een effectiever wapen zijn in de sluiting van beroepen, dan 
wettelijke regelingen. Dankzij de effectieve selectie van de universiteiten en 
andere opleidingsinstituten zijn de mannelijke professionele domeinen tot ontwik
keling gekomen. Vrouwen waren niet in de gelegenheid de vereiste diploma's te 
behalen. Naast deze 'exclusionary' strategie is ook veelvuldig gebruik gemaakt 
van een demarcatiestrategie, het creëren van grenzen met aanpalende beroepen 
die wel voor vrouwen toegankelijk zijn. De strijd om de vroedvrouw is wel de 
meest bekende. Artsen hadden graag gezien dat deze functie gedegradeerd zou 
worden tot 'nurse', maar dat lukte niet, mede omdat de vroedvrouwen niet gemist 
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konden worden.98 De gevolgde strategie behelst een toewijzing van vrouwen aan 
een speciale, als vrouwelijke gedefinieerde, beroepsfeer, die juist daarom is 
onderworpen aan de mannelijke macht. De demarcatie loopt langs de lijn van de 
scheiding tussen normale zwangerschappen en bevalling (het domein van de 
vroedvrouw) en abnormale bevallingen (het domein van de mannelijke arts). Wat 
een normale bevalling is en wat een abnormale, is niet in zichzelf duidelijk. Deze 
scheiding, deze demarcatie, is geen gegeven, maar een discursieve constructie 
met als doel de twee domeinen te construeren en in een hiërarchische verhouding 
te plaatsen. De opleiding zorgt voor de inprenting van dit onderscheid bij nieuwe 
vroedvrouwen. 

In een tijd dat vrouwen niet vrijelijk toegang hebben tot opleidingen zijn kwa
lificatiecriteria een krachtig wapen in de constructie van beroepsdomeinen die 
tevens een seksehiërarchie impliceren: sekse is mede een produkt van de organi
satie en indeling van de arbeid. Maar ook wanneer vrouwen wel 'vrijelijk' toe
gang hebben tot opleidingen zijn er opmerkelijke verschillen, die gecombineerd 
met kwalificatiecriteria, aanleiding geven tot het ontstaat van sekseverschillen. De 
egalitaire democratische principes die volgens Chua & Clegg (1990) van grote in
vloed zijn geweest in de verandering van de arbeidsverhoudingen gedurende de 
laatste eeuw, waarbij status-desiderata zouden zijn vervangen door kennis-deside
rata, blijken niet zo egalitair te zijn. Ook de kennis-desiderata blijken een gender-
dimensie te bezitten. Biologische sekse als uitsluitingsmechanisme is in de loop 
der decennia vervangen door culturele genderverhoudingen. Ook in de naar sekse 
gemengde afdelingen treedt, zo hebben we in hoofdstuk 1 gezien, veelal weer een 
taaksegregatie op. 

Functiescheiding komt mede tot stand door procedurele gebruiken die vrouwen 
uitsluiten van bepaalde functies en banen, of indirect een nadelig effect hebben op 
de doorstroming van vrouwen. Deeltijdarbeid, ervaringsjaren, beschikbaarheid 
zijn daarin bepalende factoren. Zij vormen de voorwaarden voor scholing, voor 
doorstroming, voor zeggenschap, etcetera. Vrouwen komen daarmee op een spe
cifieke wijze in beeld, veelal als de niet-volledige werknemers die niet behoren 
tot de kern van de onderneming, maar geschikt zijn voor de restfuncties. Vrou
wen worden ondanks alle emancipatieprocessen toch veelal benaderd als de wer
kende ouders. Dit is een element in een vrijwel gesloten cirkel. Beeldvorming 
over vrouwen leidt tot een andere inschakeling van vrouwen in het arbeidsproces, 
hetgeen aanleiding is tot naar sekse gesegregeerde afdelingen of taakverdelingen. 
Seksesegregatie is op haar beurt weer een belangrijk element in het voortbestaan 
van seksestereotype beeldvonriing (Timmerman 1990). Daar waar sekse een pro
minente rol speelt bij de verdeling en structurering van de arbeid ondersteunt een 
gendered cultuur de naar sekse gesegregeerde structuur. 
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Het reguleringsstelsel heeft als doel een 'optimale' inschakeling van arbeids
krachten in het produktieproces te garanderen. Het begrip 'optimaal' blijkt dus 
niet zo vanzelfsprekend te zijn en te verschuiven met de tijd. De macht die in dit 
circuit circuleert is wellicht een van de meest hardnekkige vormen, juist omdat 
het reguleringsstelsel een algemeen en vanzelfsprekend karakter draagt en ogen-
schijnhjk genderneutraal is. 

Cultuur als element in processen van (zelfselectie 

Mensen worden geselecteerd, en selecteren zichzelf, voor een bepaalde functie. 
In dit selectieproces speelt de cultuur van de organisatie een belangrijke rol. De 
verhalen, symbolen en waarden van de organisatie zijn geen neutrale gegevens, 
maar activeren bepaalde betekenissen die een uitgesproken genderkarakter kunnen 
dragen. Mannen en vrouwen kunnen zich daardoor op een specifieke wijze aan
gesproken voelen, hetgeen van invloed kan zijn op hun beeld van hun mogelijk
heden binnen de organisatie. Ook uit het onderzoek van Veldman & Wittink 
(1990) blijkt dat de cultuur van de organisatie een hoofdfunctie vervult in de se
lectieprocessen. 

Voor de kernfuncties van het bedrijf komen alleen de 'beste' werknemers in 
aanmerking. Dit betreft niet alleen de (technische) kennis, maar ook de toewij
ding aan het bedrijf. De sterk ontwikkelde cultuur van de multinational verschaft 
de legitimatie om vanuit het bedrijf inzage te hebben in de wijze waarop werkne
mers hun thuissituatie organiseren. Daarmee dringt de organisatiecultuur diep 
door in de privésituatie; de disciplinering en regulering blijven niet beperkt tot de 
arbeidsorganisatie, maar omvatten de inrichting van het gehele leven van de 
werknemers. Wanneer werknemers een loopbaan ambiëren zullen zij zich ge
noodzaakt zien hun thuissituatie daar expliciet naar in te richten, zodat zij er blijk 
van geven hun energie optimaal beschikbaar te maken voor de baan en het be
drijf. Het resultaat is dat vrouwen worden 'uitgenodigd' voor specifieke banen, 
die veelal niet behoren tot de kernfuncties van het bedrijf. 

Merkwaardigerwijs blijkt uit dezelfde studie dat vrouwen zich over het alge
meen sterker vereenzelvigen met het prototype werknemer, dan de mannen. Man
nen hebben meer moeite om dit beeld van de werknemer te accepteren. Deze ver
eenzelviging van vrouwen met het prototype werknemer kan begrepen worden als 
een strategie van onzekerheidsreductie: vrouwen voelen zich onzeker en proberen 
dit hanteerbaar te maken door regelvolgend gedrag." Dit komt overeen met de 
stelling dat actoren in een relatieve onmachtspositie kunnen handelen in overeen
stemming met de belangen van de meer machtige actoren, zonder dat van dwang 
sprake hoeft te zijn. Vrouwen verbinden zich in belangrijke mate met de waarden 
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en normen van de prototype werknemer, die tot op zekere hoogte seksestereotype 
en seksestereotyperend zijn. Deze gendered waarden worden steeds weer gere
produceerd mede door de vereenzelviging van de vrouwen met deze waarden. Dit 
is mede een verklaring voor de constatering van Veldman en Wittink dat beelden 
over sekse tot de kern en daarmee tot het minst veranderlijke deel van de organi
satiecultuur behoren. Het is de subjectieve identificatie (Sierksma/Foucault), in 
dit geval van de vrouwen, die de discipline mogelijk maakt en de voorwaarden 
creëert voor hegemoniale vormen van machtsuitoefening. 

Vergelijkbare conclusies zijn mogelijk op grond van het onderzoek van Komter 
(1990 b). Zij verrichtte onderzoek naar zelfopvattingen en -waardering van man
nen en vrouwen in relatie tot de beleving van rechten en plichten in de arbeid. 
Vrouwen zijn over het geheel genomen tevredener met hun werk dan mannen, 
niettegenstaande hun objectief slechtere positie in termen van rechtszekerheid, 
salaris, fimctieniveau en doorstroming. Desondanks ervaren de vrouwen meer 
zelfstandigheid en meer ontwikkelingsmogelijkheden dan mannen, en vinden zij 
de sfeer en de contacten met collega's prettiger. Mannen zijn alerter op hun rech
ten dan de vrouwen, terwijl vrouwen vaak een specifiekere beleving van plichten 
(met name verantwoordelijkheid) verwoorden. Dit patroon - zo stelt Komter -
lijkt typerend voor de situatie van minder-machtigen in de samenleving. 'Mensen 
in een relatief machteloze positie zijn waarschijnlijk al gauw blij met wat ze 
hebben en zijn niet gewend om veel eisen te stellen: ze kennen hun plaats. Omge
keerd hebben zij een grotere "verantwoordingsplicht'' dan degenen die in een for
tuinlijker positie verkeren: omdat men geneigd is hun ongunstiger omstandigheden 
over het hoofd te zien, moeten ze extra hun best doen om voor vol te worden 
aangezien' (Komter 1990 b: 215-216). Deze constatering kan in één lijn worden 
gebracht met de conclusies van het hierboven besproken cultuuronderzoek. Een 
belangrijke reden waarom vrouwen zich vereenzelvigen met het prototype werk
nemer, en een belangrijke voorwaarde voor een sterk plichtsgevoel en een relatief 
zwak ontwikkelde beleving van rechten, is de maatschappelijke onderwaardering 
van de inspanningen van vrouwen en de relatieve onzekerheid waarmee vrouwen 
opereren in het veld van de betaalde arbeid. Beide verschijnselen zijn een uiting 
van de hiërarchie tussen de seksen, maar bevestigen tegelijkertijd deze hiërarchie. 
De relatief machteloze positie vormt niet alleen een belangrijke schakel in de 
verklaring van de 'instemming' met arbeidsverhoudingen, maar toont ook aan dat 
vrouwen in hun instemming veelal een realistische en strategische inschatting 
maken van hun mogelijkheden. 
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Discipline en zorg 

De cultuur van de organisatie kan ook worden geanalyseerd ten aanzien van 
machtsprocessen die zijn gehuld in de zorg van de organisatie voor haar werkne
mers. Deze machtstrategie van zorg komt aan de orde in het onderzoek van Van 
Drenth (1991) dat in hoofdstuk 2 reeds uitvoerig is besproken. De zorgende 
macht, met alle cursussen, uitstapjes en onderzoekingen, kunnen we scharen 
onder de noemer van de cultuur van het bedrijf. Ook hier blijkt dat de zorgende 
macht de werkneemsters onderwerpt aan het bedrijfsregime, waarbij de werk
neemsters zich tot op zekere hoogte kunnen vereenzelvigen met de uitgedragen 
waarden en normen van 'toekomstige goede vrouw' en 'goede werknemer'. In 
deze studie verschijnt disciplinering in de verhulling van zorgmaatregelen; im
mers het is voor haar 'eigen bestwil' dat meisjes ingaan op en gebruik maken van 
de maatregelen, cursussen, oefeningen en gelegenheden die door de pastorale 
macht zijn gecreëerd. Hoewel niet alle zorgmaatregelen direct betrekking hebben 
op de discipline van de arbeid in de fabriek, is toch het hele pakket er op gericht 
meisjes tot arbeid en committment te bewegen. Meisjes worden als het ware ver
leid fabrieksarbeid te verrichten door een verwijzing naar de zorg voor de goede 
toekomstige echtgenote en moeder. Ook het zorgdragen voor een plezierige werk
plek voor de meisjes is deel van een disciplineringsstrategie, die in laatste instan
tie vooral economisch gemotiveerd moet zijn. Die economische motivering is ver
huld door het zorgregister; een verhulling die niet alleen geldt voor de verzorg
den (de meisjes en de ouders), maar een verhulling die tevens geldt voor de 
zorgdragers. De medewerkers kunnen de zorg als authentieke betrokkenheid bij 
de meisjes voelen, hetgeen de economische motivering van de discipline onverlet 
laat. Om het in termen van Bourdieu te stellen: van het symbolisch geweld is 
men zowel object als subject. 'Wij zorgen goed voor ons personeel' is een zeer 
belangrijk bestanddeel van de bedrijfscultuur van Philips, hetgeen voor alle partij
en (werknemers op de werkvloer, werknemers in de personeelssector, en werkge
vers) vruchten afwerpt. De verzorgde zorgt ook goed voor zichzelf; de subjectpo
sities die ontstaan, hebben niet alleen betrekking op de meisjes, maar ook op de 
altruïstische personeelswerken 

Vooruitzichten 

Geconcludeerd kan worden dat reeds enig onderzoek is verricht naar bepaalde 
aspecten van de cultuur van de organisatie in relatie tot sekse/gender. 

Een intrigerende vraag, die tot nu toe onderbelicht is gebleven, heeft betrek
king op de verhouding tussen de cultuur van de organisatie ten opzichte van de 
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cultuur van de werksoort en de culturele achtergrond van de werknemers. Ver
wacht kan worden dat de cudtuur van de organisatie overeenkomsten vertoont 
met de cultuur van de werksoort, maar daar niet mee samenvalt. Verondersteld 
kan worden dat de verschillen tussen de industriële sector en de dienstverlenende 
sector voor vrouwelijke werknemers groot zijn; geldt dat ook voor de verschillen
de bedrijven binnen een sector? En, is dit gelijk voor alle vrouwen? Worden 
Turkse meisjes en Nederlandse meisjes op dezelfde wijze aangesproken door de 
personeelsmedewerkers van Philips? Hoe worden de bedrijfscultuur en de be
roepscultuur ervaren door vrouwen met verschillende culturele achtergronden? 
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld een zekere etnisch-specifieke arbeidsdeling 
onder vrouwen te bestaan, die is terug te leiden tot verschillen in opvattingen 
inzake respectabel werk voor vrouwen: Marokkaanse vrouwen doen veelal 
schoonmaakwerk, Turkse vrouwen werken in fabrieken en Nederlandse vrouwen 
werken overwegend in de dienstverlenende sector (Bouw en Nelissen 1986). Is de 
organisatiecultuur naar etniciteit gendered, met andere woorden is de legitimering 
van de taakverdeling tussen Turkse mannen en vrouwen vergelijkbaar met de le
gitimering van de taakverdeling tussen Surinaamse mannen en vrouwen? En an
dersom, heeft het genderkarakter van de cultuur een verschillende verscMjnings-
vorm voor uiteenlopende groepen vrouwen? Heeft het etnisch-cultureel kapitaal 
van mannen en vrouwen in alle arbeidssectoren een vergelijkbare waarde? Deze 
en andere vragen inzake de verwevenheid van sekse/gender, etniciteit en arbeids-
cultuur zijn nog nauwelijks tot ontwikkeling gekomen, laat staan dat zij deel zijn 
van het onderzoeksveld. 

Geconcludeerd kan worden dat cultuuronderzoek nader inzicht kan ontwikke
len in de wijze waarop definities van sekse/gender zijn verankerd in de organi
satiepraktijk. Dit betreft zowel de inhoud en kracht van beelden en (zelf)opvat-
tingen inzake mannelijkheid en vrouwelijkheid, als ook de wijze waarop neutrale 
regels ongelijkheid creëren tussen verschillende categorieën werknemers. 

In hoeverre kan het cultuuronderzoek beantwoorden aan de geformuleerde 
stellingen (hoofdstuk 3)? Het onderzoek kan bijdragen aan kennis inzake de inter
actie tussen individuen en arbeidsorganisaties, en inzicht geven in de processen 
die leiden tot vormen van ongelijkheid. Het draagt dus bij aan de opening van de 
black box. Ook biedt het mogelijkheden voor een gedifferentieerde benadering 
van machtsprocessen. De cultuur speelt een hoofdrol in het construeren van een 
werkelijkheid waarin de organisatie moet functioneren en in de organisatie van de 
instemming. Deze processen verwijzen naar een benadering van macht als de vis 
in het water. De cultuur zorgt voor een stroomhjning in het water en in de inter
actie tussen vis en water. Tegelijkertijd is duidelijk dat sommige leden van de 
organisatie beschikken over posities en middelen om de cultuur en de regels ex-
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pliciet te beïnvloeden, en andere niet. Dit verwijst naar een machtswerking van 
de biljartbal die met een bepaalde kracht een beweging in gang zet. Vrouwen 
verschijnen daarmee, zoals we hebben gezien, als competente individuen, die in 
een relatieve onmachtspositie strategisch kunnen handelen. Het regelvolgend ge
drag, bijvoorbeeld, is een wijze van onzekerheidsreductie die impliciet bijdraagt 
aan de reproduktie van de ongelijke verhoudingen. Bovendien creëert het onder
zoek naar cultuur in principe ruimte voor een gedifferentieerde conceptuahsering 
van sekse/gender, en de mogelijke interferentie met andere ordeningsprincipes. 
Macht die circuleert in het reguleringsstelsel heeft zelden betrekking op sekse, 
maar draagt veelal een genderkarakter en verwijst ook naar expliciete en impli
ciete opvattingen inzake etniciteit. Deze laatste suggestie is in het Nederlandse 
vakgebied echter nog nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen. 

4.3 Arbeidsvermogen en de economie van het dagelijks leven 

Het laatste onderzoekstraject, waarvan in hoofdstuk 1 is verondersteld dat het een 
vernieuwende invloed zou kunnen hebben op het onderzoek naar sekse/gender en 
arbeid, heeft betrekking op de arbeidsvermogen en daaraan verbonden arrange
menten: de aannames en uitgangspunten, de 'waarheden', die de hedendaagse 
praktijk van maatschappelijke arbeidsdeling schragen. Het handelt hier over de 
vraag: wat is arbeid, en welke machtswerking gaat schuil in de definities van ar
beid, en heeft deze machtswerking een genderlading? Wat wordt als arbeid aan
gemerkt, hoe komen grenzen tot stand tussen arbeid en niet-arbeid, en welke 
gevolgen heeft dit voor de levens van vrouwen en mannen? 

Kritiek op de ongelijke waardering van verschillende soorten arbeid is niet 
nieuw. Het feministische arbeidsvraagstuk is gestart met een kritiek op de on
zichtbaarheid van huishoudelijke arbeid als maatschappelijke factor, zowel in 
sociahstisch-feministische kring (Meulenbelt), als in de economische wetenschap 
(Bruyn-Hundt). Deze kritiek heeft een sterke invloed gehad op de maatschappelij
ke herwaardering van de betekenis van de huishoudelijke arbeid, maar had geen 
betrekking op de daaraan voorafgaande vraag: hoe komen scheidingen tussen ver
schillende soorten arbeid tot stand? Welke vormen van arbeid worden uitgefilterd 
in de gangbare definities en praktijken? Welke effecten heeft dit op de maatschap
pelijke ordening? 

Binnen het kader van vrouwenstudiesonderzoek is relatief veel nagedacht over de 
machtseffecten van definities, de verstrengeling van kennis/macht en uitsluitings
mechanismen. Met behulp van inzichten uit het werk van Foucault, maar vooral 

177 



ook het werk van Derrida zijn enkele centrale vragen en methoden tot ontwikke
ling gekomen, die veelal worden samengevat onder de term deconstructie, het 
deconstrueren van een bepaalde gangbare (en dominante) betekenis door de impli
ciete en verborgen alternatieve (en onderdrukte) betekenissen op te sporen. De 
filosofe Van der Haegen (1989) geeft een uitgebreide beschouwing van het decon
structie-principe van Derrida. Één van de centrale inzichten betreft de relatie 
tussen aanwezigheid en afwezigheid. De afwezigheid - het verdrukte of nog niet 
gerealiseerde - is nooit totaal afwezig. Het verdrongene keert altijd in een bepaal
de vorm terug in de tekst.100 In hetgeen aanwezig is, zijn altijd sporen van het 
afwezige werkzaam. Het 'buiten' van een tekst is actief en trekt sporen in het 
'binnen' van een tekst. Het begrip 'sporen' verwijst naar een staat waarin iets 
noch aanwezig is, noch afwezig; het zet het begrippenkoppel zelf op de helling. 
Deconstructie is een bepaalde leestechniek om dit 'buiten' in de tekst op te spo
ren in het 'binnen'. Het is geen destructie van de tekst, noch louter een demonta
ge: het is de 'subtekst' die tot spreken moet worden gebracht, overigens zonder 
te stellen dat dit de 'ware' tekst is. Integendeel, deconstructie neemt in principe 
nooit een einde. Elk spoor verwijst steeds weer naar een ander spoor; elke tekst -
ook de tekst als produkt van een deconstructie van een andere tekst - is zelf weer 
onderwerp van een deconstructie. In de deconstructie worden nieuwe betekenis
sen tot stand gebracht en komen nieuwe systemen tot ontwikkeling door een pro
ces van omkering van de hiërarchie en vervolgens door omverwerping van de 
hiërarchie zelf.101 

Deze deconstructietechniek geniet enige populariteit onder filosofen, theologen 
en tekstanalytici, maar kan - met enige fantasie102 - ook sociologisch worden 
geïnterpreteerd, omdat de centrale noties ook toegepast kunnen worden op maat
schappelijke praktijken. En dat gebeurt ook, zoals we hieronder zullen zien. De 
centrale noties hebben betrekking op het opsporen van verdrongen tekst (de niet 
gearticuleerde en geprononceerde praktijk), door de omkering van de hiërarchi
sche polen, gevolgd door een verwarring van de hiërarchie zelf. Dit leidt uitein
delijk tot een kader dat niet langer gevangen is in de dichotomie, maar tracht de 
differentie, de vele verschillen, in de analyse overeind te houden. 

Wat kan dit betekenen in relatie tot arbeidsvraagstukken? Ten eerste moet de 
hiërarchische structuur van het arbeidsveld worden vastgesteld, om vervolgens 
deze hiërarchie te onderzoeken en de ogenschijnlijke harmonie die daarin ligt 
opgeslagen te verstoren. 

Het arbeidsvertoog is opgebouwd rond de maatschappelijke arbeidsdeling en de 
produktiviteit van de werknemer: het centrale punt van zorg in de vooronderstel
lingen ten aanzien van arbeid en in de institutionele vormgeving van arbeid is de 
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individuele werknemer die tot een optimale produktie gebracht moet worden. De 
'individuele produktieve werknemer' die betaald werk verricht in georganiseerd 
verband vormt het centrum in het denken over arbeid, de inrichting van de maat
schappelijke omgeving, en het ontwerp van de arbeidsplaatsen. Alle andere vor
men van (noodzakelijk) werk zijn veel minder geprononceerd in het maatschappe
lijk veld. Dit komt onder andere tot uiting in de klassieke dichotomie rondom 
werk: je hebt betaald werk, of je doet niets. Alle andere werkzaamheden zijn 
daarmee min of meer gediskwalificeerd. Deze deling en normering in arbeid 
draagt een seksespecifiek karakter: de normwerknemer is een mannelijk model. 
Een 'werkende' vrouw (c.q. 'werkende' moeder) is een vrouw die betaald werk 
verricht. Het equivalent in de 'werkende man' bestaat niet, want van alle mannen 
is verondersteld dat zij betaald werk verrichten: man en werken tezamen vormt 
een pleonasme. 

In het arbeidsrecht is deze Homo Faber, opgevat als een geïsoleerd individu, 
richtsnoer en zorgenkind. Het idee dat werknemers ook andere verplichtingen 
hebben die mogelijk doorwerken in de geformaliseerde arbeid krijgt in het rechts
stelsel geen erkenning (met uitzondering van de tegemoetkoming bij bevalling van 
echtgenote, verlof bij overlijden van naasten en het ouderschapsverlof). Holtmaat 
(1988 en 1992) spreekt in dit verband van de geïndividualiseerde wereld van de 
betaalde arbeid. Behoeften en verplichtingen van de werknemer zijn behoeften en 
verplichtingen van het individu; er wordt geen rekening gehouden met leefom
standigheden waarin ook andere mensen participeren. Het leidend principe in de 
organisatie van de arbeid in de westerse wereld is - zo is reeds veelvuldig gecon
cludeerd103 - de vrijstelling van de directe zorg voor de thuissituatie. Het ge
volg is dat mensen met zorgverplichtingen thuis niet kunnen beantwoorden aan de 
verwachtingen en eisen ten aanzien van de normwerknemer. Dit zijn meestal 
vrouwen. 

Een geïndividualiseerde opvatting van werknemer vervult een spilfunctie in de 
arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen. De economische verklaring voor dit ge
geven loopt als volgt: omdat mannen over het algemeen een hoger loon hebben, 
zijn zij actief op de arbeidsmarkt ongeacht de aanwezigheid van kinderen. Hun 
investeringen in de arbeidsmarktpositie neemt eerder toe dan af met de komst van 
kinderen en hun arbeidsmarktpositie wordt nog sterker. Tegen deze achtergrond 
lijkt het irrationeel om de kinderzorg met de vrouwen te delen. Veel vrouwen 
hebben een lagere loonvoet dan hun mannelijke partners en zijn daarom eerder 
geneigd zich (gedeeltelijk) terug te trekken uit de arbeidsmarkt ten behoeve van 
de verzorging van de huishouding. Het gevolg is dat zij werken in deeltijd, of 
met flexibele arbeidspatronen, hetgeen leidt tot een verslechtering van hun positie 
op de arbeidsmarkt; het verschil in loonvoet wordt steeds groter. In hun onder-
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handelingen met de mannelijke ouder over de verdeling van de zorgtaken hebben 
ze een legitiem' argument tegen, namelijk het verlies aan inkomsten. Deze eco
nomische 'verklaring' van de arbeidsdeling naar sekse draait om de loonvoet. 
Gebleken is echter dat ook wanneer de verdiencapaciteiten van mannelijke en 
vrouwelijke ouder elkaar niet veel ontlopen de taakverdeling een vrij klassiek 
beeld vertoont. Het financiële argument is kennelijk niet sluitend. De verdeling 
wordt mede bepaald door de betekenis die de verschillende soorten tijdsbesteding 
hebben voor verschillende categorieën mannen en vrouwen, en de machtsverhou
dingen tussen ouders/verzorgers, en het genderkarakter van geïnstitutionaliseerde 
scheidingen tussen zorg/werk/ontspanning (zie verder onder het kopje: arbeidstijd 
en zorgnoodzakelijkheid). 

Centrale dichotomie in dit geheel is de constructie van arbeid als betaalde arbeid 
in georganiseerd verband, met als antipode de onbetaald zorgarbeid in informeel 
verband. Wanneer de normwerknemer wordt uitgelicht tegen de achtergrond van 
al het werk, en de onbetaalde zorg in de formele arbeidssfeer wordt terugge
plaatst, dan kunnen traditionele betekenissen wellicht minder vanzelfsprekend 
blijken te zijn. 

Wanneer de betaalde arbeid wordt teruggeplaatst in zijn context verschijnt het 
volgende beeld. In het denken over arbeid staat de normwerknemer, de door an
deren verzorgde, hoog in de piramide. Een week heeft 168 uur. Daarvan worden 
128 uur ingericht op een optimaal gebruik van de 40 uur betaald werk. Individu
en die niet (meer) kunnen voldoen aan de norm raken snel in de marge. Dit leidt 
tot de constructie van de categorie 'niet-produktieven'. Tot deze categorie beho
ren onder andere de ouderen (vanaf 50 jaar!) die in steeds kleinere getale deelne
men aan de arbeidsmarkt (van 60-65 jaar nog slechts 11 %; WRR 1990). Een ge
middeld leven duurt ongeveer 75 jaar (vrouwen 79,6; mannen 73,1). Daarvan 
wordt 55 jaar ingericht op 30 jaar (van 25-55) betaalde arbeid. In deze dertig jaar 
moet voldoende worden geproduceerd om het eigen leven, en dat van alle inko-
mensafhankelijken, te financieren. Het hele bouwwerk steunt op de aanname van 
een stelsel van verzorgingsarrangementen dat voldoende voorwaarden creëert 
voor een optimaal gebruik van produktieve uren/weken/jaren. Het kostwinner
smodel staat aan de basis van dit arbeidsarrangement, geflankeerd door een sys
teem van sociale verzekeringen dat een bestaanszekerheid garandeert. Het kost
winnersprincipe - dat is al door velen geconstateerd (Bruyn-Hundt 1988, Jans-
weijer 1987, Jansweijer e.a. 1988, Zwinkels 1990, De Bruijn 1991 a) - is echter 
steeds minder adequaat en wordt met de 1990-maatregel ook steeds meer terug
gedrongen uit het stelsel van voorzieningen. De zorg voor de arbeid en voor de 
werknemer is feitelijk gericht op een beperkte categorie; een eilandje in de vele 
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vormen van arbeid en de vele arbeidspatronen. Dit is niet alleen in sommige op
zichten ongerijmd - in de spreiding van de werklast over de verschillende catego
rieën en levensfasen - het leidt ook tot steeds grotere maatschappelijke knelpun
ten.104 

Wanneer de informele zorg wordt teruggeplaatst in de sfeer van de geformali
seerde arbeid, ontstaat het volgende beeld. Bepaalde taken en handelingen worden 
vrijwel systematisch weggefilterd uit het beeld van een functie of beroep. In het 
reeds eerder besproken onderzoek van Pringle onder secretaressen komt uit de 
beschrijving van hetgeen secretaressen feitelijk doen een breder functieprofiel 
naar voren dan in de officiële taakstelling is aangegeven. Secretaressen vormen 
een centraal punt in het communicatiesysteem met andere afdelingen van de orga
nisatie: 'They are part ofan informal Communications system without which the 
formal bureaucratie structure would come grinding to a halt' (Pringle 1989: 24). 
Ook met de buitenwereld vormen zij een centrale schakel: zij ontvangen gasten, 
regelen het telefoonverkeer, organiseren vergaderingen, etcetera. En bovenal 
verzorgen ze in vele gevallen de emotionele steun voor hun baas en andere men
sen op de afdeling. Toch scoren zij in de waarderingssystemen laag op de punten 
'motivering' en 'controle'. De genoemde zorgtaken zijn onderdeel van de folklore 
van het beroep, de informele zorgaspecten die niet als vaardigheid maar als ei
genschap worden aangemerkt. Het is echter niet duidelijk of ook mannenfuncties 
dergelijke zorgaspecten dragen die niet in de officiële taakomschrijving zijn opge
nomen en dus niet als werk worden betiteld. Inmiddels is wel aannemelijk ge
maakt dat het zorgen voor mensen minder waardering krijgt dan de zorg voor 
dingen (De Bruijn 1991 b), of zorg voor 'de wereld'. Dit komt onder meer tot 
uiting in een hogere waardering voor de mannenfuncties die zorgdragen voor ma
chines dan voor de vrouwenfuncties die zorgdragen voor een groep jonge peuters. 

Recentelijk ontstaat steeds meer aandacht voor het onderzoek naar de interde
pendenties tussen de verschillende scheidingen die het arbeidsveld beheersen en 
structureren. Om inzicht te krijgen in de aannames die de organisatie van de ar
beid stutten, zullen de volgende scheidingen nader worden beticht: het idee van 
produktieve versus niet-produktieve arbeid (1); de formele versus de informele 
economie (2), en de arbeidstijd en zorgnoodzakelijkheid (3). 

Produktieve versus niet-produktieve arbeid 

Op welke wijze wordt produktieve arbeid en niet-produktieve arbeid gedefinieerd 
en wat betekent dit voor het beeld van de werkelijkheid dat wordt gereconstru
eerd? De politiek-econoom Plasmeijer stelt het volgende: 'De economische werke
lijkheid is in de klassieke literatuur (...) een gefilterde wereld en, omdat het bij 
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de constructie van klassieke theorieën vanzelfsprekend niet nodig werd geacht om 
in details te treden over wat daar minder wezenlijk voor leek, ontbreken in deze 
wereld ook de details van datgene wat werd geacht de kern van de klassieke pro
posities ten aanzien van de economische werkelijkheid niet te geraken. Er is 
slechts een verzamelaanduiding: niet-produktief (Plasmeijer 1990: 2). Dit bete
kent dat de economische kennis voornamelijk betrekking heeft op de 'produktie-
ve' arbeid, en al het andere ongespecificeerd en ongedifferentieerd bijeen wordt 
geharkt. Alleen A is bekend; de niet-A blijft in de marge. Belangrijk is dus de 
vraag hoe dit onderscheid wordt geconstrueerd, welk demarcatiecriterium wordt 
aangelegd om de niet-A van A te onderscheiden? Plasmeijer stelt vast dat het 
onderscheid tussen produktief en niet-produktief in de klassieke economische 
theorieën loopt langs de lijn van het surplus: 'Het onderscheid tussen produktief 
en niet-produktief was in klassieke theorieën vrijwel identiek met een onderscheid 
tussen datgene wat de economische belangstelling had en wat niet. Alles wat we
zenlijk leek voor de economische modellen, naar aanleiding waarvan klassieken 
en Marx de voor hen cruciale vragen met betrekking tot kapitaalaccumulatie en 
inkomensverdeling stelde, werd produktief genoemd' (Plasmeijer 1990: 273). Het 
onderscheid is dus een projectie van de economische modellen in de werkelijk
heid, geen vanzelfsprekend onderscheid in de hedendaagse werkelijkheid. Het 
onderscheid dat al enkele eeuwen het denken beïnvloedt, zo stelt Plasmeijer, 
heeft zelf geen betekenis meer en is toe aan een herziening. Het heeft immers 
geen zin om een fundamenteel, een in zichzelf verankerd, onderscheid aan te 
brengen tussen het doppen en blikken van bonen in een conservenfabriek, het 
kopen van een blikje boontjes, het klaarmaken en opdienen van dezelfde bonen. 
Vraag is waarom alleen de eerste handeling als formele arbeid wordt opgevat en 
de laatste handelingen niet, tenzij verricht door een restaurantkok. Voor het 
produceren van het produkt 'maaltijd9 zijn zij allen onmisbaar. Alle tijd is pro
duktief, stelde Becker (1965), maar, niet alle produktieve tijd is betaald. 

Betaalde arbeid is voor het overgrote deel geformaliseerde arbeid, maar ook 
geformaliseerde tijd, waaraan vele vereisten en voorwaarden zijn verbonden. De 
geformaliseerde tijd legt beslag op andere tijd; tijd voor zorg. Deze noodzakelijke 
informele zorgarbeid is onevenredig verdeeld, zoals ook al blijken uit het hierna 
te bespreken onderscheid tussen formele en informele economie. 

Formele versus informele economie 

Recentelijk krijgen de vragen inzake de informele economie meer aandacht van 
sociologen en economen (Van Hoof, Mevissen & Renooy 1990; Van Hoof 1990). 
Deze belangstelling is mede ingegeven door de veranderende arbeidspatronen. 
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Een van de centrale vragen is: wat onderscheidt de formele en informele econo
mie van elkaar, en op welke wijze zijn zij met elkaar verbonden? 

Het onderscheid formele en informele economie vertoont enige overlap met het 
klassieke onderscheid produktieve en niet-produktieve arbeid, maar valt er niet 
mee samen. Hoewel het merendeel van de werkzaamheden in de informele eco
nomie onbetaald wordt verricht, is een aanzienlijk deel ook betaald (zwart) werk 
voor werkgevers en kan in principe als 'produktieve arbeid' worden aangemerkt. 

Het begrip 'informele economie' is afkomstig uit de ontwikkelingseconomie 
(Mevissen 1990 a). Het heeft betrekking op activiteiten die mensen zelf ter hand 
nemen om te overleven: straathandel, hergebruik afval, prostitutie. Het onder
scheid informeel en formeel is echter ook langzamerhand steeds meer toegepast 
in relatie tot economische praktijken in de westerse wereld. Dit ondanks het feit 
dat er geen overeenstemming is over het onderscheid tussen beiden, bijvoorbeeld 
over de vraag of statistische argumenten of juridische argumenten de doorslag 
moeten geven. De meest gebruikte domeinafbakening is - zo stelt Mevissen (1990 
a) - afkomstig van Gershuny (1979). Hij onderscheidt drie delen die tezamen de 
informele economie vormen: de huishoudelijke sector (zonder geldelijke belo
ning), de communale sector (vrijwilligerswerk) en de zwarte sector (activiteiten 
die ook in de formele economie voorkomen, maar die verborgen blijven als ge
volg van het ontwijken van belastingen). Er is dus zowel een betaalde (klussen, 
oppassen, glazenwassen) als een onbetaalde informele economie (huishoudelijk 
werk). Wanneer het gaat om de spreiding van alle werkzaamheden over de ver
schillende categorieën, dan blijkt dat de huishoudelijke arbeid het leeuwedeel van 
alle verrichte arbeid voor haar rekening neemt: in Nederland wordt bijna 6 mil
joen arbeidsjaren aan het huishouden besteed, hetgeen de circa 4,5 miljoen ar
beidsjaren formele arbeid ver overschrijdt (Mevissen 1990 b). De formele arbeid 
maakt slechts 43 % van alle verrichte arbeid uit. Slechts 1 % is betaalde informele 
arbeid (meestal door mannen verricht), de rest is huishoudelijke arbeid, die voor 
het overgrote deel door vrouwen wordt verricht. 

Op meerdere punten blijkt een duidelijke verstrengeling te zijn tussen informe
le en formele economie. De positie van mensen op de informele arbeidsmarkt 
blijkt, ondanks een tegengestelde verwachting, een afspiegeling te zijn van hun 
positie op de formele arbeidsmarkt: 'Of het nu om formele of om informele arbeid 
gaat, bij de keuze van de arbeidskrachten wordt op dezelfde persoonsgebonden 
criteria geselecteerd' (Mevissen 1990 b: 101). Een zwakke positie wordt - zo 
stelt Mevissen - verdubbeld, omdat ook op de informele markt scholing en erva
ring1 0 5 belangrijke persoonskenmerken zijn. Wanneer mensen geen baan hebben 
is hun toegang tot de informele markt, maar ook tot andere informele voorzienin
gennetwerken, bijvoorbeeld in de buurt, slecht.106 Of te wel: employment is 
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the key to participation in all sorts ofwork' (Pahl 1985: 218; geciteerd door Me-
vissen 1990 b: 102). 

Van Hoof (1990) introduceert het begrip 'economie van het dagelijks leven', 
om het onderscheid tussen formele en informele economie te overstijgen. In deze 
economie van het dagelijkse leven vormen de huishoudens een primair analyse
eenheid. Uit onderzoek van Renooy (1990 a) blijkt een duidelijke samenhang tus
sen aard van het huishouden en de wijze waarop de noodzakelijke voorzieningen 
worden gerealiseerd. Huishoudens met kinderen vertonen het volgend patroon: de 
voorzieningen worden in 43% via de formele economie gerealiseerd, 12% via be
taalde informele economie en 44,5% van de benodigde voorzieningen creëert 
men in de huishouding zelf. Tweeverdieners doen iets minder (41 %) zelf, en 
maken meer (48%) gebruik van formele economie. Voor alleenstaanden zonder 
kinderen geldt een heel ander patroon: 56% van hun voorzieningen is afkomstig 
uit de formele economie, 16% de betaalde informele economie en slechts 27% 
van de noodzakelijke voorzieningen vervullen zij zelf. Alleenstaanden met kinde
ren doen iets meer zelf, en besteden iets minder aan de betaalde informele econo
mie (Renooy 1990 a). De arbeid die in een huishouden verdeeld moet worden va
rieert - en dat is niet opmerkelijk - naar de deelnemers en de aard van het huis
houden. Huishoudens met twee volwassenen doen meer zelf, en schakelen de for
mele economie minder in. 

Dat deze werkzaamheden niet gelijkelijk door mannen en vrouwen worden 
verricht behoeft nauwelijks bewijs. In 1990 verrichten vrouwen 26,5 uur huishou
delijk werk, mannen 8,8 uur; de werkende vrouwen besteden nog altijd 16,4 uur, 
werkende mannen nog maar 8,4 uur per week (SCP 1993: 30). Alleenstaande 
vrouwen (met of zonder betaald werk, met of zonder kinderen) besteden minder 
tijd aan huishouding dan samenwonende of gehuwde vrouwen (Wyatt 1992). Al 
leenstaande mannen en vrouwen verrichten ongeveer evenveel huishoudelijk 
werk. Het samenwonen met een man zorgt ervoor dat de huishoudelijke werklast 
voor vrouwen met meer dan een derde stijgt (Wyatt 1992). Ook de aard van de 
huishoudelijke werkzaamheden verschilt tussen de seksen: mannen hebben een 
duidelijke inbreng in niet-dagelijks terugkerende huishoudelijke taken (reparaties, 
inrichting en tuinieren), terwijl vrouwen de dagelijks terugkerende werkzaamhe
den voor hun rekening nemen (Wyatt 1992). Wanneer de vrouwen betaalde ar
beid verrichten neemt het aandeel van de mannen in de huishouding nauwelijks 
toe; herverdeling vindt alleen plaats bij tweeverdieners waarvan de vrouw en man 
meer dan 25 uur betaald werk verrichten (Van der Lippe 1992). Bij de komst van 
kinderen in de huishouding neemt het aantal uren huishoudelijk werk van de 
vrouwen aanzienlijk toe (met 17 uur), terwijl het aandeel van de mannen nauwe
lijks verandert. Bij mannen neemt juist het aantal uren betaald werk toe (10 uur). 
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Kinderen kosten niet alleen tijd, ook geld. Het is vooral de aanwezigheid van kin
deren die ertoe leidt dat de taken van vrouwen en mannen scherper zijn verdeeld 
(Van der Lippe 1992). 

Maar, zo stelt Van Hoof (1990), een analyse van de economie van het dage
lijks leven heeft een tweeledig karakter. In deze benadering worden huishoudens 
(...) vanuit een dubbele invalshoek bekeken. Enerzijds het huishouden als een 
economische eenheid, een arbeidsorganisatie die via een combinatie van betaalde 
en onbetaalde arbeid geïntegreerd is in de informele en formele economie. Ander-
zijds het huishouden als "arena" waarbinnen machts- en afhankelijkheidsrelaties 
bestaan die onder andere doorwerken in de interne arbeidsdeling, welke op haar 
beurt verreikende consequenties heeft voor de verhoudingen in het arbeidsbestel. 
Alleen door dit dubbelkarakter van het huishouden te erkennen kunnen we recht 
doen aan de "economie van het dagelijks leven"9 (Van Hoof 1990: 30). Het is 
dus niet alleen van belang om na te gaan hoe alle maatschappelijke arbeid is 
georganiseerd in betaald en onbetaald c.q. formeel en informeel en is verdeeld 
over de seksen en levensfasen, maar ook welke machtsrelaties deze verdeling 
instandhouden en reproduceren. Over de laatste kwestie inzake de huishouding 
als arena kunnen de economische statistieken echter geen uitsluitsel geven. 

Werktyd en zorgnoodzakelij kheid 

In het onderzoek van de historica Morée (1992) inzake 'buitenshuiswerkende 
moeders' wordt de machtsrelatie verbonden met de ongelijke verdeling van rech
ten en plichten. Zij maakt gebruik van de inzichten van Schuyt (1973) over de 
beleving van rechten en plichten van meer- en minder-machtigen, die ook reeds 
door Komter (1985 en 1990 b) zijn uitgewerkt voor de sekseverhoudingen. De 
minder-machtigen - in dit geval de vrouwen - zijn sterker doordrongen van hun 
plichten dan van hun rechten, terwijl de meer-machtigen - in dit geval de mannen 
- een geprononceerd besef van rechten hebben en een diffuser plichtsbesef. In de 
jaren vijftig hadden vrouwen een zeer nauw omschreven plicht in relatie tot hun 
moederschap en vrijwel geen recht op arbeid.107 In de loop der jaren treedt een 
verandering op waarbij vrouwen een diffuus recht op arbeid en inkomen verwer
ven, gekoppeld aan een iets minder sterke moederschapsplicht. Mannen daarente
gen hebben in de jaren vijftig een onomstreden recht op arbeid en inkomen en 
een zorgplicht in de vorm van het kostwinnerschap. In de jaren tachtig krijgen zij 
een diffuse plicht tot opvoeding en verzorgend ouderschap. Hoewel er dus een 
zekere verandering zichtbaar is, blijft de ongelijkheid tussen de partners aanzien
lijk. Het formele recht van vrouwen op arbeid is niet verankerd in de realisering 
van noodzakelijke voorwaarden voor het vervullen van betaald werk (voldoende 
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opvang, bijdragen van anderen in het huishoudelijk werk), hetgeen tot gevolg 
heeft dat vrouwen het vaak als een gunst voelen dat zij kinderen en betaald werk 
kunnen combineren. De bijdrage van mannen aan het huishouden komt in vele 
gevallen niet tegemoet aan de wensen en verwachtingen die vrouwen koesteren. 

Het kapitaal in de economie van het dagelijks leven draait voor een belangrijk 
deel om tijd; tijd om economisch kapitaal te verwerven. De afhankelijkheidsrela
ties komen tot uiting in de tijdssouvereiniteit; de mate waarin iemand zelf kan be
schikken over indeling van tijd. Uit het onderzoek van Karsten (1992) blijkt een 
grote mate van differentiatie van tijdsbesteding tussen vrouwen onderling. Zij 
destilleert drie typen tijdspatronen, of zoals zij zegt, drie typen vrouwen. Het 
klassieke type, de huisvrouw met jonge kinderen en minimaal aandeel in betaalde 
arbeid; de 'gezinsgerichte' vrouw met kinderen, buitenhuis werkzaam, die vrijwel 
alle vrije tijd besteedt aan de zorg voor kinderen; het geïndividualiseerde type dat 
- naast de tijd voor betaald werk - weinig beperkingen heeft in de besteding van 
haar tijd. Karsten concludeert dat ondanks de differentiatie in zeggenschap over 
tijd tussen vrouwen onderling de ongelijke zeggenschapsverhoudingen tussen 
mannen en vrouwen als gevolg van de voortdurende ongelijke zorgverhoudingen 
is blijven voortbestaan. 

De toenemende participatie van mensen met zorgverphchtingen (voor het over
grote deel vrouwen) op de markt toont aan dat het standaardpatroon van arbeids
deelname niet voor iedereen geschikt is; de zorgarbeid moet zijn verricht voordat 
de werknemer aan de slag kan gaan. Deze zorgarbeid heeft een groot bereik; het 
strekt zich uit van kinderverzorging en huishouden, tot verzorging van zieken, 
hulpbehoevenden, zorg voor de omgeving en zorg voor zichzelf. Deze zorg is 
voor een deel geformaliseerd (van kinderopvang tot gezinshulp), maar voor het 
merendeel met-geformaliseerd. Desalniettemin is het een noodzakelijke voorwaar
de voor het creëren van tijd die beschikbaar is voor winstgevende produktiviteit. 
De Bruijn (1991) noemt dit, in navolging van Fraser (1989) de gendersubtekst 
van de arbeidsverhoudingen: 'De term (...) geeft aan dat het klassiek economi
sche vertoog alleen geldigheid heeft binnen de context van een netwerk van gen-
der-arrangementen in gezin, verzorgingsstaat en politieke openbaarheid' (De 
Bruijn 1991 a: 10). Wanneer in deze onderliggende genderstructurering verande
ringen optreden, ontstaan spanningen in het gehele bouwwerk. Eén van deze 
maatschappelijke veranderingen, die leiden tot een toenemende spanning, is het 
individuahseringsproces. 

De studie van de juriste Holtmaat inzake het stelsel van sociale zekerheid 
brengt deze spanning en het genderproducerend effect van de verschillende rege
lingen sterk over het voetlicht. Het arbeidsarrangement en de daarin verdiscon-
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teerde traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen brengt specifieke so
ciale risico's voor vrouwen met zich mee. Holtmaat (1992) onderscheidt zeven 
vrouwenrisico's: het risico van overbelasting als gevolg van de combinatie onbe
taalde verzorgingsarbeid en betaalde arbeid; het risico van het krijgen van kinde
ren; het risico van de arbeidsongeschiktheid; het risico van het wegvallen van de 
kostwinner; het werkloosheidsrisico; het onderscholingsrisico, en het discrimi
natierisico. Deze risico's zijn slechts in zeer beperkte mate gedekt door de sociale 
verzekeringen. Het 'mannelijk' arbeidsmodel (Holtmaat 1988) is de grondslag 
voor de sociale verzekering. Het is een geïndividualiseerd model van rechten en 
plichten: 'Wie premies heeft betaald over een individueel loon heeft ook recht op 
een individuele uitkering' (Holtmaat 1992: 18). De bijstandswet spreekt echter 
niet van een recht van het individu, maar van een plicht van de overheid, nadat 
alle andere inkomensmogelijkheden (in leefverband) zijn ingeschakeld. De ver
schillen tussen beide onderdelen van het stelsel van sociale zekerheid zijn aan
zienlijk: de sociale verzekeringen hebben vooral een loondervingsfunctie, terwijl 
de bijstand vooral een rmnimumbehoeftefunctie heeft. Bovendien zijn de sociale 
verzekeringen een recht van het individu en is de bijstand complementair aan de 
andere inkomensbronnen in de leefeenheid waartoe degene die de uitkering aan
vraagt behoort. De bijstandswet miskent dat mensen steeds vaker onafhankelijk 
van elkaar willen zijn, ook in hun seksuele en familiale relaties. 'Deze behoefte 
aan onafhankelijkheid en zelfstandigheid wordt alleen erkend in de openbare sfeer 
en daarbinnen van centraal belang geacht voor belangrijke zaken als het burger
schap van mensen' (Holtmaat 1992: 321). Deze vrijheid ten opzichte van anderen 
is niet gegarandeerd wanneer het gaat om seksuele of verwantschapsrelaties. 

'Het geïndividualiseerde model van betaalde arbeid en sociale verzekeringen is 
(...) alleen bestaanbaar dankzij de onbetaalde huishoudelijke arbeid van (voorna
melijk) vrouwen' (Holtmaat 1992:18). Het inkomensvervangende karakter van de 
sociale verzekeringen heeft echter alleen betrekking op het inkomen uit betaalde 
arbeid; alle andere vormen van inkomen, bijvoorbeeld het inkomen via de kost
winner, worden uitgesloten in de risicodekking. Dit ondanks het feit dat een be
langrijk deel van de volwassen vrouwen in Nederland geheel of gedeeltelijk in 
haar bestaan voorziet door, wat Holtmaat noemt, de 'inkomensdeling in leefver
band'. 'De belangrijkste inkomensbron van veel gehuwde of samenwonende vrou
wen, inkomensdeling in leefverband, is in de Nederlandse sociale zekerheid niet 
direct gedekt' (Holtmaat 1992: 72). De noodzakelijke zorgarbeid levert geen 
recht op sociale verzekeringen, maar een vangnet in sociale voorzieningen. Er 
bestaat bijvoorbeeld geen algemene echtscheidingsverzekering (echtscheiding 
wordt dan als een verzekerbaar maatschappelijk risico gedefinieerd), maar in 
plaats daarvan alimentatieregelingen, eventueel aangevuld met bijstand. Terwijl 
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de individuele werknemer recht kan doen gelden op vele maatregelen die de so
ciale risico's van zijn positie opvangen (WW, WAO) kan het individu dat de 
zorgarbeid verricht niet al haar sociale risico's waarborgen of verzekeren. Vrou
wen die niet meer kunnen terugvallen op de inkomensdeling in leefverband zijn 
veelal aangewezen op de bijstand. Een huisvrouw die van de ladder valt en ar
beidsongeschikt wordt krijgt geen vervanging of uitkering, maar kan een beroep 
doen op enkele voorzieningen van overheidswege. 

Geconstateerd kan worden dat zelfs de risicodekking ten aanzien van arbeid en 
inkomen is gestructureerd naar het model van het individu dat voltijds beschik
baar is voor het arbeidsproces. Voor mensen met zorgverphchtingen leidt dit 
veelal tot deeltijd werk of helemaal geen betaalde arbeid. Dit betekent echter niet 
alleen een inkomstenderving, een negatief economisch kapitaal, maar ook een 
derving van sociaal-cultureel kapitaal als gevolg van een andere positie in het 
maatschappelijke krachtenveld. 

Vooruitzichten 

Uit bovenstaande onderzoeken kan geconcludeerd worden dat de interdependentie 
tussen de verschillende sectoren in het veld van arbeid (formeel/informeel, be
taald/onbetaald) op gespannen voet staat met het arbeidsvertoog dat vooral is 
geënt op het model van de individuele werknemer. In de loop der jaren zijn ver
schillende strategieën ontwikkeld, die zijn gericht op het terugdringen van de 
sekseongelijkheid in de arbeidsdeling. Ten eerste kan worden gestreefd naar een 
toename van het aantal vrouwen aan de formele betaalde arbeid, zonder dat die 
arbeid zelf verandert. Ten tweede kan worden gestreefd naar opname van de 
'vrouwelijke' werksectoren in het bestaande vertoog, door zorgarbeid te formali
seren en te économiseren. De derde strategie is gericht op verandering en uitbrei
ding van het vertoog door te trachten de scheiding zelf in de discussie te betrek
ken in een poging de verschillende sectoren ook op maatschappelijk niveau te 
herintegreren. 

Het verruimen van het recht op (of plicht tot) betaalde arbeid biedt, dat is de 
centrale lijn in feministische kritieken, niet voldoende uitzicht op gelijkheid tus
sen de seksen. 'Het effect is dat, in de huidige situatie, mensen op de arbeids
markt met elkaar moeten concurreren die tot drie verschillende categorieën beho
ren wat betreft verzorgingsarrangementen: mensen die verzorgd worden, mensen 
die voor zichzelf zorgen en mensen die voor zichzelfèn voor anderen zorgen' 
(Zwinkels 1990: 258). Meer betaalde arbeid is geen oplossing zolang de noodza
kelijke zorg voor kinderen, kennissen en andere naasten niet goed is geregeld. 
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Maar ook een verdergaande 'economisering van zorg', in de vorm van formele 
arbeidsplaatsen, krijgt geen algemene instemming. Dit kan leiden tot het ontstaan 
van een nieuwe zorgsector van slecht betaalde arbeid, maar bovenal leidt dit tot 
een vertaling van aspecten van zorg in het economisch vertoog108. Dit is slechts 
een eenzijdige vorm van waardering van zorgaspecten en een schrale afspiegeling 
van de zorgpraktijk. 

Parlevliet en Sevenhuijsen (1992) stellen: 'Voor de komende jaren zal de vraag 
van belang worden of het eenzijdig proces van economisering van de zorg kan 
worden doorbroken: wat is er nodig om de wereld van de betaalde arbeid beter 
af te stemmen op de behoeften van de zorgbehoejtigen en op de betrokkenheid van 
mensen bij hun directe leefomgeving?' (Parlevliet & Sevenhuijsen 1992: 38). Met 
andere woorden, hoe kunnen de geformaliseerde betaalde arbeid en de informele 
zorgarbeid weer geïntegreerd raken? Flexibele arbeidspatronen lijken daarin 
onmisbaar; arbeidspatronen die de combinatie met andere activiteiten en verplich
tingen mogelijk maken al naar gelang de levensomstandigheden (vergelijk het 
OECD-rapport, 1991 en het 'Nationaal Zorgplan' van De Bruijn, in: Straathof 
1993). 

Op het niveau van de arbeidsorganisaties wordt de noodzaak tot verandering 
eveneens langzamerhand zichtbaar. Steeds meer werknemers hebben naast de be
taalde arbeid werkverphchtingen in de thuissfeer, hetgeen tot gevolg heeft dat 
ook de arbeidsorganisaties worden geconfronteerd met de problemen die de com
binatie van baan en zorg met zich meebrengen. 'Dit type dilemma's en conflicten 
heeft een demotiverende werking op werknemers en vormt daarmee een bedrei
ging voor de kwaliteit van de onderneming. De meest succesvolle bedrijven in de 
nabije toekomst zouden wel eens de organisaties kunnen zijn, die via een creatief 
en flexibel instrumentarium een zogenaamd "work-family fit" weten te bewerkstel
ligen' (Van Doorne-Huiskes 1992: 21). Economische factoren vormen de drijf
veer voor veranderingen op het niveau van de arbeidsorganisatie. Veranderingen 
in het denken over arbeid kunnen gericht zijn op een betere combinatie van de 
verschillende werksectoren in het veld van de arbeid. Deze veranderingen blijven 
echter in principe binnen de kaders van het vertoog: het gaat om een gelijkere 
verdeling van een negatief verschijnsel. De onderliggende normativiteit - zorg als 
negatief verschijnsel - blijft onaangetast. Het herwaarderen van de zorg aan de 
hand van de accentuering van het noodzakelijke karakter van zorgarbeid blijft in 
principe binnen het kader van de standaard-dichotomie opereren. Het beeld van 
zorg blijft vrij negatief: zorgarbeid is verplichte arbeid die gelijkelijk over de 
seksen verdeeld moet worden om zodoende de achterstelling van vrouwen weg te 
werken. Daarmee blijft 'zorg voor anderen' een element in de constructie van 
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machtsverhoudingen. Het idee dat men, naast arbeidstijd en vrije tijd, ook recht 
heeft op tijd voor zorgarbeid is vanuit een dergelijk kader vrijwel ondenkbaar. 

Opgemerkt kan worden dat maatschappelijke participatie niet alleen verband 
houdt met de deelname aan de betaalde arbeid in formeel verband, maar ook met 
het vervullen van zorg in de sociale en materiële omgeving. Er is meer in het 
leven dan betaald werken;109 dit besef is niet aan een bepaalde sekse gebonden. 
In de economie van het alledaagse leven, in de winst-en-verhesrekening, kan zorg 
niet alleen als verhes worden opgevoerd en betaalde arbeid als winst. 

Wat is de betekenis van dit betoog in het licht van de vraagstelling van deze 
studie? De samenhang tussen het maatschappelijk arbeidsvertoog rond de geïndi
vidualiseerde werknemer en de economie van het dagelijks leven kan nieuwe in
zichten bieden in het duurzame karakter van de sekseongelijkheid in relatie tot 
arbeid. Op deze wijze kan inzicht ontstaan in de fundamentele verwevenheid van 
genderverhoudingen, arbeidsverhoudingen en - naar in deze paragraaf is gebleken 
- zorgverhoudingen. We kunnen echter constateren dat veel vragen nog onontwik
keld zijn, vragen over de historische verschuivingen in de grenzen tussen de ver
schillende sectoren van arbeid, de relaties tussen zorg, etniciteit en macht, de 
relaties tussen maatschappelijke participatie, gender en arbeid. 

Wanneer we dit onderzoekstraject verbinden aan de vereisten die in het vorige 
hoofdstuk zijn geformuleerd, verschijnt het volgende beeld. Hoewel dit onder
zoekstraject geen betrekking heeft op de processen in de geformaliseerde arbeid 
zelf, geeft het inzicht in het fundamentele belang van de organisatie van de arbeid 
voor het kunnen vervullen van formele arbeid, en daarmee ook van de omgeving 
van de arbeidsorganisatie waarin deze processen zich afspelen. Dit traject creëert 
een beter begrip van de voorwaarden waaronder de geformaliseerde arbeidspro
cessen zich (kunnen) voltrekken. 

In dit onderzoekstraject zijn machtsverhoudingen vooral gelokaliseerd op het 
niveau van de maatschappelijke vooronderstellingen ten aanzien van arbeidsde
ling. De normwerknemer, die van alle kanten institutioneel is ondersteund, is 
vrijgesteld van noodzakelijke, maar ondergewaardeerde, zorgarbeid. Het handelt 
hier vooral om machtsprocessen op institutioneel niveau; de maatschappelijke 
arrangementen die individuele keuzes kunnen beperken. Dit is het biljartbal-per
spectief op macht: maatschappelijke instellingen beïnvloeden levens van individu
en. Maar, de individuen leven met en in de beelden die in vertogen circuleren; de 
normwerknemer is geen beeld dat eenvoudigweg aan de kant kan worden gescho
ven, noch het beeld van de zorgende moeder. Dit verwijst naar machtsprocessen 
in de interpretatie van de vis in het water: de vanzelfsprekendheid van het alle
daagse leven. Deze vanzelfsprekendheid van de normwerknemer en van de arran-
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gementen die dit beeld stutten, gaat steeds meer verloren. Machtsprocessen ver
wijzen in dit verband naar een disciplinering in - bijvoorbeeld - het stelsel van 
sociale zekerheid. Ook hier blijkt het genderproducerend effect van regelgeving. 
Zoals we hebben gezien in het onderzoek naar sociale zekerheid kan dit traject 
gedeeltelijk inzicht geven in de materiële dimensies van genderverhoudingen. 

Wat betreft de conceptualiseringen van sekse/gender is juist dit traject gevoelig 
voor stereotype interpretaties. In dit onderzoekstraject kunnen oude beelden van 
vrouwen in een fris doch niettemin knellend jasje naar boven komen.110 Het 
beeld van vrouwen die een plicht hebben om te zorgen voor de kinderen en van 
mannen die het récht hebben om te gaan werken, het benoemen van een fulltime 
baan als mannelijk, en het zorgdragen voor naasten als vrouwelijk, creëert een 
slechte achtergrond om nieuwe vragen tot ontwikkeling te brengen. Het is van 
belang om niet steeds nieuwe antwoorden te bedenken op oude vragen, terwijl de 
tijd dezelfde vragen reeds gedeeltelijk verandert en uitholt. 

4.4 Slot 

Het doel van dit hoofdstuk was een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor 
toekomstige vraagstukken inzake sekse/gender en arbeid, en die mogelijkheden 
vervolgens te koppelen aan de vereisten die in het vorige hoofdstuk zijn geformu
leerd. 

Geconcludeerd kan worden dat de noodzaak van een gedifferentieerde analyse 
van macht doorklinkt in alle drie onderzoekstrajecten: op het niveau van de sub
jectiviteit, op het niveau van de organisatiecultuur en -regelgeving, en op het 
niveau van maatschappelijke vertogen en institutionaUsering van arbeid en zorg. 
De noodzaak voor een gedifferentieerde sekse/gender-benadering kan op verge
lijkbare wijze worden aangetoond, op het niveau van subjectiviteit (interferentie 
met andere subjectposities), op het niveau van organisatiecultuur (de contingentie 
in de aanspreking van vrouwen, sekse als produkt van de organisatie), en op het 
niveau van arbeidsvermogen (hoewel in dit laatste traject vooralsnog sneller wordt 
teruggegrepen op een dichotome reconstructie dan op een gedifferentieerde pro
blematisering van sekse/gender). 

Wanneer we de drie onderzoekstrajecten aan elkaar relateren, komt het volgende 
naar voren. Zowel het onderzoek naar subjectiviteit als naar cultuur zijn primair 
ontworpen om inzicht te krijgen in de processen die zich in de geformaliseerde 
arbeid afspelen, hoewel beide ook betrokken kunnen worden in de analyse van 
arbeidsverhoudingen in brede zin. Impliciet gebeurt dit ook, bijvoorbeeld in de 
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bespreking van het vertoog inzake sociale zekerheid en de daarin aanwezige 
subjectposities, zoals de constructie van de 'bijstandsmoeder'. 

Zowel de vragen inzake identiteit als inzake de cultuur hebben naast een in
houdelijke ook een methodische dimensie; getracht wordt de bestaande onderzoe-
kersblik te verruimen. De concepten subjectiviteit en cultuur hebben hun weten
schappelijke nut reeds in ander onderzoek (vrouwenstudies of arbeidsstudies) 
bewezen. De legitimering verwijst dus primair naar een reeds bestaande weten
schappelijke praktijk; wat elders vruchtbaar is gebleken kan ook voor het onder
zoek naar sekse en arbeid bruikbaar zijn. De analyse van arbeidsarrangementen 
en -vertogen heeft daarentegen momenteel ook een sterke maatschappelijke ur
gentie die als legitimeringsbasis dient. De analyse van het denken over arbeid en 
de institutionalisering van arbeid- en zorgverhoudingen is een probleemanalyse 
die uitnodigt tot utopische voorstellingen, maar ook tot hele concrete studies en 
probleembeschrijvingen. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom de vragen 
met betrekking tot het arbeidsdiscours veelal geruisloos overgaan in normatieve 
stellingen voor toekomstige ontwikkelingen en verhoudingen. 

Wellicht is dit een aanwijzing dat wetenschappelijk onderzoek met betrekking 
tot sekse en arbeid een culturele rol kan vervullen; nieuwe theoretische perspec
tieven kunnen andere probleemdefinities tot ontwikkeling brengen die kunnen 
aansluiten bij de snelle veranderingen in het alledaagse leven. Wetenschappelijk 
onderzoek zou aldus een bijdrage kunnen leveren aan 'updating the gender con
tract'(OECD 1991: 9). 
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5 Slot 

In dit hoofdstuk wordt de oorspronkelijke probleemstelling weer opgepakt in het 
licht van de vraag of de studie kan beantwoorden aan het gestelde doel, te weten 
het ontsluiten van nieuwe onderzoekstrajecten die de maatschappelijke en concep
tuele verhoudingen tussen arbeid en sekse kunnen verhelderen. 

5.1 Thema's en onderzoekstrajecten 

De eerste deelvraag, zoals geformuleerd in de inleiding, luidt: Welke thema's 
met betrekking tot sekse en arbeid zijn in de afgelopen jaren tot ontwikkeling 
gekomen, tot welke conceptuahseringen van 'sekse' en 'arbeid' heeft dit aanlei
ding gegeven, en welke vraagstellingen/onderwerpen zijn in vergelijking met de 
theoretische ontwikkelingen in het vrouwenstudies/genderonderzoek minder tot 
ontwikkeling gekomen? 

In de historische constructie van het onderzoeksterrein (hoofdstuk 1) is onder 
meer gebleken dat een aanmerkelijke verschuiving heeft plaatsgevonden in de 
conceptuahseringen van sekse: in de jaren zestig zijn de vragen geconcentreerd 
rondom het probleem van de afwezige moeder, daarna onder invloed van de 
tweede feministische golf wordt De Vrouw het centrale probleem. Binnen vrou
wenstudies werd de vrouw aanvankelijk als object van mannelijke overheersing 
geanalyseerd, voor de sociologen waren vrouwen werkneemsters in achterge
stelde posities. Inmiddels vormen 'werknemers die ook zorgverplichtingen heb
ben' een centrale probleemcategorie. 

In het overzicht van de verklaringscategorieën is gebleken dat veel onderzoek 
is verricht naar organisatieprocessen die van invloed zijn op de posities van vrou
wen (loopbanen, segmentering, etcetera) en slechts enkele onderzoeken zijn ver
richt naar de wijze waarop sekse of vrouwelijkheid in de arbeid zelf tot stand 
komt. Een belangrijk deel van de studies hanteert het concept 'ongelijkheid', 
opgevat als een verschil in posities tussen de seksen, zonder dat dit is geëxplici
teerd als machtsverschil. Sekse is vanuit dit perspectief een onafhankelijke varia
bele voor het ontwerpen van 'middlerange' theorieën waarin de verschillende fac
toren op hun invloed worden getoetst. Deze onderzoeken beschrijven de uitkom-
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sten en resultaten van de machtsprocessen in termen van een ongelijke verdeling, 
maar gaan niet zelf in op deze machtsprocessen. 

Tot slot zijn in het eerste hoofdstuk enkele probleemvelden geïdentificeerd die 
mogelijk leiden tot nieuwe onderzoekstrajecten. Deze probleemvelden zijn opge
spoord met behulp van de algemene theorieontwikkeling van vrouwenstudies, in 
het bijzonder de wending naar constructivistische benaderingen. De volgende on
derzoekstrajecten kwamen daarmee aan de oppervlakte: ten eerste het vraagstuk 
omtrent subjectiviteit/identiteit, ten tweede, vragen omtrent de cultuur als institu
tioneel proces van betekenisgeving en regelgeving en, ten derde, het vraagstuk 
inzake definities en maatschappelijke ordening van de arbeid in arbeidsvertogen 
en -arrangementen. Uit hoofdstuk 4, dat handelt over deze drie onderzoekstrajec
ten, valt op te maken dat deze vraagstukken weliswaar zijn opgespoord met be
hulp van constructivistische noties, maar dat de uitwerking van deze trajecten niet 
daartoe beperkt hoeft te blijven. Voor een nadere invulling van de drie onder
zoekstrajecten is gebruik gemaakt van een keur van onderzoeken uit de arbeidsso
ciologie, de economie, beroepssociologie, vrouwen/genderstudies en dergelijke. 
Elk van de drie onderwerpen leent zich in principe voor een pluriforme toepas
sing van wetenschappelijke stijlen. 

Geconcludeerd kan worden dat een breed scala aan onderzoek tot ontwikkeling 
is gekomen, maar dat het onderzoeksterrein van arbeid tot nu toe weinig is be
ïnvloed door inzichten uit het constructivisme en postmodernisme. Naar alle 
waarschijnlijkheid hangt dit samen met het gegeven dat arbeid en arbeidsverhou
dingen vooral als een economisch systeem worden geanalyseerd, en in veel min
dere mate als een betekenissysteem. De introductie van seksevraagstukken binnen 
het arbeidsonderzoek toont aan dat deze beperking leidt tot een verlies aan ver
klaringskracht. Om de sekseongelijkheid in de arbeid te verklaren is een beroep 
op kwantificeerbare en economische gegevens ontoereikend. Sekse is geen econo
misch gegeven, maar een gegeven dat een specifieke betekenis krijgt binnen het 
economische veld. Wil sekse daarbij meer zijn dan een variabele, is het nood
zakelijk om het concept sekse te verbinden aan het concept macht en dus zowel 
het economisch systeem als het betekenissysteem in termen van macht te onder
zoeken. 

5.2 Macht en sekse 

De tweede deelvraag luidt: Welke machtstheorieën zijn in gebruik binnen vrouw
en/genderstudies, in hoeverre zijn deze theorieën eveneens toegepast binnen ar-
beidsstudies en welke vraagstellingen komen tot ontwikkeling wanneer deze theo-
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retische kaders worden geïntroduceerd in het terrein van arbeidsvraagstukken en 
sekse? Kunnen deze theorieën een bijdrage leveren aan het invullen van de in 
deelvraag 1 geformuleerde onderzoekstrajecten? (dit laatste onderdeel wordt be
antwoord in 5.4). 

In hoofdstuk 2 zijn denkbeelden van de volgende sociale theoretici aan de orde 
gekomen: Lukes, Elias, Foucault, Giddens en Bourdieu. Het werk van deze vijf 
theoretici is in meerdere of minder mate toegepast en vertaald binnen vrouwen/-
genderstudies. Voor de beschrijving van de resultaten die dit heeft opgeleverd, 
zijn twee 'machtsvragen' ontwikkeld. De eerste machtsvraag heeft betrekking op 
de oplossing van het actor/structuur-vraagstuk: hoe de positie van vrouwen te 
conceptualiseren als een positie in een machtsverhouding, zonder vrouwen af te 
schilderen als onwetende slachtoffers van mannelijke overheersing, noch vrouwen 
naar voren te schuiven als de personen die zelf schuld zijn aan hun achterstelling? 
Hoe te balanceren tussen wil en lot? De tweede machtsvraag heeft betrekking op 
de conceptuele relaties tussen gender en macht: welke ruimte bieden de raamwer
ken voor een gedifferentieerde analyse van de relaties tussen mannen en vrou
wen? De relaties tussen mannen en vrouwen zijn niet uitsluitend machtsrelaties, 
en de machtsrelaties tussen mannen en vrouwen zijn niet uitsluitend terug te 
voeren tot gender, maar zijn een vorm van interferentie tussen verschillende or
deningsprincipes en machtsverhoudingen. Bieden de theoretische kaders voldoen
de ruimte om de relaties als een driedimensionale ruimte te analyseren, of dwin
gen zij tot het platte vlak van sekse/gender, of - nog sterker - tot de ene lijn van 
een dichotomie van man en vrouw? 

De eerste machtsvraag kwam in principe bij elke auteur aan bod: het klassieke 
vraagstuk van individu en systeem, voluntarisme en determinisme, kan geen en
kele sociaal-wetenschappelijke denker omzeilen. Sommigen (Elias bijvoorbeeld) 
zijn minder overtuigend in hun oplossing, omdat het probleem alleen op concep
tueel niveau wordt opgelost, maar feitelijk het accent bij een van de twee polen 
ligt. In de meeste gevallen zijn dan een deterministisch accenten aanwijsbaar: 
Lukes (de wensen van minder-machtigen die zijn vormgegeven door de meer-
machtigen), Elias (individueel gedrag verandert als gevolg van maatschappelijke 
veranderingen), Foucault (het subject krijgt plaats en invulling binnen het dis
cours). Giddens en Bourdieu conceptualiseren beide expliciet de samenhang: de 
begrippen 'dualiteit van structuur' (Giddens) en 'habitus' (Bourdieu) moeten dit 
tot uitdrukking brengen. Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien is Giddens' 
raamwerk uiteindelijk echter meer betrokken op de handelende actor, dan met de 
bemiddelende structuur. Bourdieu's concept habitus wil ontsnappen aan de dicho
tomie door het niet als zodanig te stellen: hij tracht het klassieke onderscheid van 
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actor en structuur te omzeilen door nieuwe concepten te ontwerpen die juist de 
immanente verbondenheid centraal stellen. 

De gestalten die vrouwen in de verschillende raamwerken aannemen zijn ach
tereenvolgens: de vrouw die haar eigen wensen niet kent, de vrouw als buiten
staander, vrouwen als gedisciplineerde subjecten, vrouwen als competente acto
ren, en tot slot, vrouwen die een gendered habitus dragen in een gendered veld 
van posities. Vooralsnog lijkt de laatste oplossing het meest bevredigend te zijn, 
en nieuwe vragen op te kunnen roepen inzake de betekenis van gender in de 'eeu
wige dialectiek van positie en dispositie' en in de verwevenheid van posities van 
individuen en hun identiteit. 

De tweede machtsvraag, die handelt over de relaties tussen gender en macht, 
levert het volgende beeld op van de verschillende theorieën. In Lukes model van 
meer- en minder-machtigen ontstaat het eendimensionale beeld van sekse. Aan de 
ene kant meer-machtigen (mannen in dit geval) aan de andere kant minder-mach
tigen (vrouwen in dit geval). Ruimte voor verschuivingen in de relaties, of ruimte 
voor interferentie met andere ordeningsprincipes of machtsverhoudingen is er 
niet: de relaties tussen mannen en vrouwen, opgevat als machtsrelaties, leiden tot 
het beeld van een lijn. Ook Elias' model van gevestigden en buitenstaanders is 
slechts geschikt voor een reconstructie van de verhoudingen in één machtsdimen
sie en is evenmin bruikbaar voor een analyse van de interferentie tussen meerdere 
ordeningsprincipes, maar hij thematiseert expliciet de dynamiek van veranderin
gen van relaties tussen gevestigden en buitenstaanders. Het beeld dat dit oplevert, 
is het platte vlak waarin mannen en vrouwen als mannen en vrouwen in wisselen
de relaties ten opzichte van elkaar kunnen staan. De andere drie theoretische 
raamwerken bieden ruimte voor een bredere invulling van machtsrelaties. De re
laties tussen mannen en vrouwen hoeven niet meer enkelvoudig teruggeleid te 
worden tot sekse/gender, maar ook klasse, etniciteit en de vele machtsverhoudin
gen hebben in principe ruimte: het 'vertoog', de 'structuur' en het 'veld' zijn 
dragers en worden gedragen door meerdere ordeningsprincipes: het subject, de 
actor en de habitus komen tot stand onder, en zijn dragers van, even zovele orde
ningsprincipes. 

Van alle behandelde machtstheorieën die zijn toegepast binnen het kader van 
vrouwen/genderstudies, zijn slechts enkele ook uitgewerkt voor het onderzoeks
terrein van sekse/gender en arbeid. De theoretische inzichten van Lukes, Giddens 
en Bourdieu zijn in het kader van vrouwen/genderstudies bewerkt, maar daarbin
nen nauwelijks in relatie tot arbeidsvraagstukken. Denkbeelden en theoretische 
noties afkomstig uit het werk van Elias en Foucault zijn wel incidenteel toege
past. Het werk van Elias, in het bijzonder het drie-fasenmodel van gevestigden en 
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buitenstaanders, is toegepast in het onderzoek naar ongewenste mtimiteiten. Deze 
ongewenste gedragingen komen daarin naar voren als resultaat van het proces van 
sociale stijging van vrouwen. Op afdelingen die een lichte verschuiving te zien 
geven in de machtsbalans ten gunste van vrouwen, worden de meeste ongewenste 
seksuele gedragingen gemeld. Theoretische noties inzake vertoog, constructie en 
de machtsprocessen die circuleren in definities en subjectposities zijn gebruikt in 
onderzoeken naar vrouwelijkheid in relatie tot arbeid. Het onderzoek naar vrou
wenberoepen (onder meer secretaresse) en naar kwalificatieverschillen tussen 
mannen en vrouwen maakt gebruik van deze concepten. Daarnaast is onderzoek 
gedaan naar fabrieksarbeid van meisjes vanuit het perspectief van de macht van 
de zorg. Uit deze tak van onderzoek valt op te maken dat in de vormgeving van 
arbeidsplaatsen specifieke constructies van vrouwen tot stand komen, waarbij 
vrouwen veelal meer op hun 'natuurlijke' gender worden gepositioneerd (moeder, 
dame, toekomstige huisvrouw) dan op hun werkneemsterschap. In deze laatste 
hoedanigheid verschijnen vrouwen vrijwel altijd als de onbetrouwbare, atechni-
sche en niet-ambitieuze werknemers. 'Vrouwen' zijn vrijwel altijd beelden van 
De Ander, dat wil zeggen, de anderen van de mannen. 

De andere raamwerken - zo is in hoofdstuk 2 gebleken - zijn eveneens operati
onaliseerbaar voor arbeidsvraagstukken in relatie tot sekse. Het werk van Lukes 
(in het bijzonder de tweede dimensie die Lukes ontleent aan Bachrach & Baratz), 
bijvoorbeeld, kan een bijdrage leveren aan het opsporen en formuleren van vraag
stukken met betrekking tot de organisatie van kstemming. Ook roept dit raam
werk vragen op inzake de legitimaties en beelden die invloed uitoefenen op ont
werpprocessen van de arbeidsplaatsenstructuur; welke 'natuurlijke' voorstellingen 
van mannen en vrouwen zijn van invloed? Ook het theoretisch raamwerk van 
Bourdieu, zo hebben we in hoofdstuk 2 gezien, kan een bijdrage leveren aan het 
opsporen van relevante vraagstukken. Het ontsluit vragen inzake de strategieën 
die verschillende actoren hanteren (hetgeen overigens ook geldt voor het theore
tisch raamwerk van Giddens), maar vooral ook vragen naar de samenhang tussen 
positie en dispositie. Op welke wijze leven en functioneren mensen in de hun 
toegewezen arbeidspositie, en reproduceren zij de daarin opgeslagen maatschap
pelijke verhoudingen? Wat betekent vrouwelijkheid in relatie tot de verschillende 
vormen van kapitaal? Deze uit de theorieën afgeleide vragen zijn echter sugges
ties die hun waarde in concreet onderzoek zouden moeten bewijzen.111 
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5.3 Conceptualiseringen van arbeid, macht en sekse 

De derde deelvraag luidt: Welke voorwaarden inzake de conceptualisering van 
arbeid, macht en sekse zijn uit de overzichten van onderzoeksresultaten en 
machtstheorieën te destilleren? 

Het aanvankelijke doel dat aan deze studie ten grondslag lag, was vrij eendui
dig: getracht zou worden een verbinding te leggen tussen de onderzoeksterreinen 
vrouwen/genderstudies en arbeidsvraagstukken, door inzichten uit recente theorie
ontwikkeling van vrouwen/genderstudies te vertalen naar het onderzoeksterrein 
van arbeid en sekse. Eén van de eerste vraagstukken die daarmee aan de opper
vlakte kwam, was het identiteitsvraagstuk en de vraag naar de status van het 
subject. Dit vraagstuk vormde de grondslag voor een kritiek op de centrale posi
tie van de Homo Economicus in het 'mainstream'-onderzoek. Dit beeld van men
selijke activiteiten gaat uit van de veronderstelling dat het individu rationeel kiest 
na afweging van kosten en baten. Alle van dit idee afgeleide benaderingen, zoals 
de 'rational choice'- en deels ook 'de human- capitarbenadering - blijken een 
beperkte verklaringskracht te hebben. 

Het onderzoek naar oorzaken van sekseongelijkheid heeft een aantal factoren 
kunnen achterhalen, maar ook aangetoond dat er steeds een onverklaarbare rest
categorie blijft bestaan. Bovendien, zo kan geconstateerd worden, zijn verkla
ringen voor de ongelijkheid veelal geen verklaringen voor de stabiliteit van de 
ongelijkheid. Waarom verandert er zo weinig in de ongelijkheid (beloningsver-
schillen zijn bijvoorbeeld niet vemiinderd de afgelopen decennia; SCP 1993), 
terwijl vrouwen hun achterstand in menselijk kapitaal in belangrijke mate hebben 
ingelopen? Voor de beantwoording van deze vraag voldoen de verklaringen in 
termen van meetbare ongelijkheidsfactoren niet meer, omdat de stabiliteit in de 
ongelijkheid samenhangt met machtsverhoudingen in de arbeidsstructuur en in 
genderarrangementen. 

Wanneer het subject geen gegeven is, maar wordt benaderd als een constructie 
of als effect van krachtsverhoudingen, dan verliezen de categorieën sekse en 
arbeid hun vanzelfsprekende betekenissen en worden zelf deel van het te onder
zoeken vraagstuk. Voor een belangrijk deel van het bestaande arbeidsonderzoek 
zijn deze vraagstukken echter ver buiten de orde: sekse is een vaststaand 
uitgangspunt, dat leidt tot waarneembare verschillen in salaris, loopbanen en 
dergelijke, en arbeid is de betaalde arbeid in georganiseerd verband. Deze beper
kingen in het domein van het onderzoek zijn wellicht tevens mede oorzaak voor 
de beperkte verklaringskracht ten aanzien van de stabiliteit van de sekseongelijk
heid in de arbeid. 

198 



Gaandeweg kwamen, naast deze reflectie op de centrale aannames inzake arbeid, 
een tweede en een derde vraagstelling aan het licht. 

Het tweede vraagstuk heeft betrekking op de wijze waarop macht is geconcep-
tualiseerd. Aanvankelijk werden de machtstheorieën in deze studie gebruikt als 
instrument om meer inzicht te krijgen in de structuur van het onderzoeksterrein 
sekse en arbeid. In de loop van het onderzoek werden deze theorieën zelf, en hun 
gebruik in het kader van vrouwen/genderstudies, onderdeel van reflectie. De 
theorieontwikkelingen inzake macht binnen de context van vrouwen/genderstudies 
blijkt een zekere eenzijdigheid te vertonen; de aandacht is voor een belangrijk 
deel gericht op de minder zichtbare processen. De meestal goed zichtbare mate
riële dimensie van machtsverhoudingen is daarentegen in mindere mate in de 
theorieontwikkeling uitgekristalliseerd. 

Gebleken is dat een postmoderne opvatting van macht, inzichten in de klassie
ke opvattingen van macht - de zichtbare, personalistische en kwantificeerbare 
macht - niet overbodig maken. In hoofdstuk 3 zijn twee metaforen voor macht 
ontwikkeld: de vis en de biljartbal, waarbij de vis verwijst naar machtsopvattin
gen die betrekking hebben op de structuur van de alledaagse ervaring, zonder een 
machtscentrum te veronderstellen. Met andere woorden, het handelt hier over 
macht circulerend in 'het water' dat constitutief en alomtegenwoordig is in het 
'bestaan van de vis'. De biljartbal verwijst naar een machtsopvatting die wel een 
centrum veronderstelt van waaruit macht wordt uitgeoefend over andere actoren; 
in deze opvatting wordt macht benaderd vanuit haar effecten, die er niet zouden 
zijn geweest als er geen sprake was van machtsuitoefening. Een gedifferentieerde 
machtsbenadering van seksevraagstukken, die tracht recht te doen aan beide pers
pectieven op macht, blijkt noodzakelijk te zijn, zeker waar het arbeid betreft. 

Een derde concept dat in de loop van het onderzoek als problematisch naar 
voren kwam is sekse/gender, in het bijzonder het wetenschappelijk gebruik van 
het concept gender in het onderzoek. In de inleiding werd gesteld dat in deze 
studie de scheiding tussen sekse en gender op conceptueel niveau gehandhaafd 
blijft, om te kunnen differentiëren tussen sekseverschil en sekseongelijkheid, 
waarbij gender wordt opgevat als het proces waarlangs verschillen worden omge
zet in ongelijkheid. Vraag was echter hoe sekse/gender theoretisch vruchtbaar te 
maken in het kader van arbeidsvraagstukken. In hoofdstuk 3 werd geconstateerd 
dat de veelvuldige reconstructie van sekseverschillen de indruk kan wekken dat 
gegevens overeenkomend stereotype beelden van mannen en vrouwen, ook door 
onderzoekers sneller 'waar' worden genomen, dan andere gegevens die niet over
eenkomen met standaardbeelden. Dit kan op termijn contraproduktief kan zijn, 
omdat de dichotomie tussen mannen en vrouwen steeds weer opnieuw wordt ge
activeerd. 
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Voor het gebruik van het concept gender ligt dit vraagstuk nog aanzienlijk 
ingewikkelder. De theoretische kracht van gender is ten dele verbonden met het 
idee dat gender werkzaam kan zijn in verschijnselen die ogenschijnlijk met sekse 
niets van doen hebben. Hoe te voorkomen dat gender een imperialistisch concept 
wordt, dat alle andere mogelijke interpretaties opslokt? Wanneer 'mannelijk' en 
'vrouwelijk' steeds weer opnieuw in het onderzoeksmateriaal worden 'hinein in-
terpretiert\ is het nooit mogelijk om te ontsnappen aan de seksedichotomie. Dit 
methodische vraagstuk zou een van de actuele uitdagingen van vrouwen/gender-
studies kunnen zijn. 

Sekse is geen gegeven, maar zou de te onderzoeken factor moeten zijn. De 
vraag is dan, op welk moment en onder welke voorwaarden is sekse wel een re
levante categorie? Deze vraag is in z'n algemeenheid niet te beantwoorden, maar 
slechts in een historisch specifieke context te bezien. 

Ook werd de vraag gesteld op welke wijze gender zich verhoudt ten opzichte 
van andere structureringsprincipes (etniciteit) en andere structurele machtsverhou
dingen (leek/professional, werknemer/werkgever)? Deze beschouwing mondde in 
hoofdstuk 3 uit in een pleidooi voor een gedifferentieerde benadering van sekse/-
gender; de veelvormigheid van het dagelijks leven is niet zonder symbolisch ge
weld terug te brengen tot de ene as van sekse/gender. Zeker waar het de organi
satie van de arbeid betreft is het zaak de andere assen in de maatschappelijke 
ordening, de etnisch-culturele machtsverhoudingen en de sociaal-economische 
machtsverhoudingen, expliciet in het onderzoek naar sekse/gender te betrekken. 
In de historische specificiteit van een concrete situatie blijkt sekse/gender eerder 
een gedifferentieerd veld van posities te zijn, dan een eenvoudige categorisering 
in de vorm van een dichotomie. 

5.4 Macht, arbeid en sekse/gender 

Een laatste vraag die nog beantwoord moet worden, is de vierde deelvraag van de 
voorliggende studie: Kunnen de geformuleerde onderzoekstrajecten een bijdrage 
leveren aan het inzicht in de maatschappelijke en conceptuele verhoudingen tus
sen arbeid en sekse, en kunnen zij beantwoorden aan de gestelde voorwaarden? 

De bespreking van het eerste traject, subjectiviteit en identiteit, vertoont enige 
overeenkomsten met de bespreking van de eerste machtsvraag. In de beantwoor
ding van dit vraagstuk inzake actor en structuur zijn verschillende antwoorden 
naar voren geschoven die allen min of meer betrekking hebben op de aanspreking 
van mensen: subjectieve identificatie (naar aanleiding van Foucault), voorstellin-
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gen van natuurlijke verhoudingen (naar aanleiding van Lukes), het praktisch be
wustzijn (naar aanleiding van Giddens) en de habitus (naar aanleiding van Bour-
dieu). In vele gevallen gaat de aanspreking van mensen samen met de organisatie 
van instemming. De produktie van mstemming moet echter niet uitsluitend wor
den benaderd vanuit een top-downmodel, waarin verondersteld wordt dat de in-
sternming volgens een doelbewust en planmatige aanpak wordt gerealiseerd door 
het management. De organisatie van instemming handelt ook, en misschien wel 
vooral, over de mstemming met een maatschappelijke ordening, en daarin opge
slagen machtsprocessen, die alle actoren betreft, en door hen is aanvaard, omdat 
zij daarmee een plaats verwerven in de ordening. 

Een ordening is (veelal onbedoeld) resultaat van de strategieën die de verschil
lende actoren ontwikkelen, zonder dat zij volledige kennis kunnen hebben van de 
principes en voorwaarden van de strategieën, maar ook zonder volledige informa
tie over mogelijke gevolgen. Een voorbeeld van een doelbewuste organisatie van 
mstemming is de instelling van een gebruikersparticipatie; de zogenaamde duale 
strategie van discipline en zorg (Doorewaard). De discipline wordt gehuld in het 
zorgregister, met als resultaat dat werknemers actief meewerken aan de realise
ring van bedrijfsbelangen. Maar zo doelbewust zijn de strategieën van manage
ment en werknemers veelal niet. Zorg voor de werknemers kan ook een authen
tiek karakter hebben (Van Drenth), zonder dat de zorgdragers (management en 
personeelswerkers) weet hebben van haar mogelijke gevolgen. Dan is de instem
ming, als mogelijk effect, niet doelbewust nagestreefd. Dit neemt echter niet weg 
dat deze zorg een specifieke betekenis krijgt in de context van een economische 
onderneming. Immers, wanneer de authentieke zorg economische schade toe
brengt, zal de 'oprechte onwetendheid' (sincere ignorance) snel verdwijnen en 
naar alle waarschijnlijkheid ook de zorg. Dit leidt wederom tot een pleidooi om 
de arbeid gelijktijdig als economisch systeem en als betekenissysteem te onder
zoeken. 

In de organisatie van de insterruiiing zijn de werknemers ook actieve actoren. 
Zoals we hebben gezien identificeren vrouwelijke werknemers zich onder bepaal
de omstandigheden met het prototype werknemer als strategie voor onzekerheids
reductie, hetgeen de ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen besten
digt. Ook hebben we in de onderzoeken voorbeelden aangetroffen van vrouwen 
die zich meer dan gemiddeld inzetten om het negatieve beeld van de 'onbetrouw
bare' medewerker te compenseren, hetgeen uitermate profijtelijk is voor de werk
gever. Uit de historische studies zijn voorbeelden afkomstig waarin vrouwen het 
vrouwelijke karakter van hun beroep trachtten te accentueren door de nadruk te 
leggen op dienstbaarheid en altruïsme. De lage beloning was hiervan uitdrukking; 
vrouwen werkten niet voor het geld, maar voor de verheven vrouwelijke plichten 
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die hen een intrinsieke bevrediging verschaften. Uit deze voorbeelden blijkt dat 
niet altijd vrouwelijkheid als 'vrouwelijke identiteit' in het geding is, maar veelal 
ook afgeleide, niet tot vrouwelijkheid te reduceren, elementen, zoals bijvoorbeeld 
het beeld van de onbetrouwbare werknemer. 

Aannemelijk is dat subjectiviteit de verbinding vormt tussen actor en structuur, 
msternming is een belangrijk produkt èn voorwaarde voor een organisatie: de or
ganisatie organiseert primair zichzelf. In dat proces is 'subjectiviteit', subjectieve 
identificatie een cruciaal gegeven. Dat wat Clegg (1989) 'institutioneel isomor-
fisme' (eenvormigheid) noemt, drijft voor een belangrijk deel op een juiste in
schakeling van menselijke energie, zodanig dat mensen op een 'passende' wijze 
worden aangesproken. Passend, in de zin van het 'institutioneel isomorfisme', 
maar ook 'passend' in de subjectieve beleving van de eigen waardigheid van 
betrokken mensen. Alle actoren in de verschillende hiërarchische posities zijn in 
dit proces van strategische uitwisseling betrokken. In hoofdstuk 4 zijn verschillen
de voorbeelden de revue gepasseerd, waarin aannemelijk wordt dat vrouwen hun 
vrouwelijkheid strategisch inzetten. In deze voorbeelden is ook ter sprake geko
men, dat de 'authentieke' strategieën, dat wil zeggen de strategieën die niet als 
zodanig, maar als enige werkelijkheid worden geleefd, zeer effectief zijn. Dit 
geldt overigens ook voor alle betrokkenen: voor werknemers, werkgevers en ma
nagers. Strategieën die zijn verhuld (vergelijk bijvoorbeeld het symbolisch geweld 
van Bourdieu, of de 'sincere ignorance' van Risseeuw) en zich voordoen als au
thentiek hebben een sterke invloed, op de gebeurtenissen, maar ook op de authen
tieke en subjectieve beleving van mensen. 

In bovenstaande probleemschets inzake de organisatie c.q. produktie van in
stemming zijn beide interpretaties van macht actief: zowel de macht van het ma
nagement om al dan niet bewust de organisatie en het produktieproces optimaal te 
organiseren, en de macht die van onderop werkzaam is, en alle actoren op een 
vergelijkbare wijze (maar met een verschillende inhoud) betreft. In deze schets 
zijn sporen van het denken van Lukes, Bourdieu en Foucault waarneembaar. 
Hoewel de theoretische raamwerken van deze auteurs zeker niet naadloos bij 
elkaar aansluiten, maar juist op bepaalde punten grote tegenstellingen kennen, is 
een eclectisch gebruik van deze inzichten om nieuwe vraagstukken op te sporen 
verdedigbaar. 

Het tweede onderzoekstraject handelt over cultuur. Dit traject wordt voor een 
belangrijk deel al mede ingekleurd door de eerdere bespreking van het onderzoek 
naar subjectiviteit. Processen van betekenisgeving koppelen 'subject' aan 'cul
tuur'. Cultuuronderzoek zou dan ook gekoppeld moeten zijn aan onderzoek naar 
noties van vrouwehjkheid/mannehjkheid, constructies van bepaalde beroepen of 

202 



professionaliteit. Maar, cultuuronderzoek betreft ook de expliciete en impliciete 
regelgeving. Regelgeving en regulering zijn beide belangrijke onderzoekslijnen 
wanneer we meer kennis willen nemen van de achtergronden van de stabiliteit 
van de sekseongelijkheid in de arbeid. Regulering is gericht op een zekere sta
bilisering van verhoudingen, en kan daarom een belangrijke informatiebron zijn 
voor het inzicht in de permanente reproduktie van sekseverschillen. 

Regulering kan op expliciete wijze plaatsvinden - bepaalde categorieën worden 
uitgesloten op grond van regels - als ook op impliciete wijze, doordat gedragsal
ternatieven in zekere zin worden gereguleerd. Enkele illustraties uit het onder
zoek van Veldman en Wittink kunnen worden gelezen als voorbeelden van pro
cessen van disciplinering. Te denken valt aan de wijze waarop alle werknemers -
van hoog tot laag - zich op enigerlei wijze moeten verhouden tot de prototype 
werknemer van de afdeling, hetgeen vrouwen overigens makkelijker valt dan 
mannen. Of de wijze waarop het bedrijf inzicht moet en wil hebben in de wijze 
waarop haar medewerkers hun privésfeer hebben georganiseerd, alvorens te be
sluiten over promoties en toelating tot kernfuncties. In hoofdstuk 4 zijn vele 
voorbeelden beschreven waarin blijkt dat werknemers strategisch omgaan met 
deze regels, en daarin de regulering en de daarin opgeslagen verhoudingen mede 
reproduceren. 

Het derde traject handelt over de arbeidsvertogen en de daarmee samenhangende 
maatschappelijke arrangementen van arbeidsverdeling. Een deconstructie van de 
dichotomieën betaald/onbetaald, produktief/niet-produktief en formeel/informeel 
is een eerste stap in het ontrafelen van het vertoog over arbeid. Welke arbeid 
wordt als 'arbeid' aangemerkt, en welke andere vormen worden daarmee uitge
sloten. Dit vertoog heeft een zeer materiële uitwerking in de juridische definitie 
van werknemer, die een geïsoleerd individu zonder zorg en verantwoordelijkheid 
voor anderen blijkt te zijn. Dit legt restricties op aan andere vormen van ar
beidsdeelname. In hoofdstuk 4 zijn enkele onderzoeken besproken die een deel 
van dit vraagstuk ontsluiten. Geconstateerd is echter ook dat veel onderzoek 
vertrekt vanuit de stelling dat de onbetaalde zorgarbeid eerlijker verdeeld moet 
worden over de seksen, om vrouwen te ontlasten van hun plicht tot zorg en mo
gelijkheden te creëren voor hun recht op betaalde arbeid. Het is deze koppeling 
van plicht aan zorg, en recht aan betaalde arbeid, die een belangrijk fundament 
vormt van het heersende vertoog inzake arbeid. Waarom is in deze discussies 
geen sprake van een 'recht' op zorgarbeid? 

Uit deze beschouwing kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
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Ten eerste is in deze studie enkele malen naar voren gekomen dat een benade
ring van arbeid vanuit een machtsperspectief de impasse, die is ontstaan tussen 
enerzijds verklaringen in termen van vraagfactoren en anderzijds verklaringen in 
termen van aanbodfactoren, kan doorbreken. De meeste recente sociale theorieën 
(Giddens, Bourdieu), opgevat als machtstheorieën, zijn juist voor een belangrijk 
deel gewijd aan de oplossing van het vraagstuk van de verhoudingen tussen sys
teem (vraag) en individu (aanbod). Het habitusconcept van Bourdieu, zo is geble
ken, tracht de immanente verbondenheid te conceptualiseren, en roept aldus 
nieuwe vragen op met betrekking tot de 'dialectiek van positie en dispositie'. 
Wanneer positie en dispositie in relatie tot gender worden uitgewerkt, ontstaat 
een instrument dat de impasse tussen vraag en aanbod kan overstijgen. 

Ten tweede kan geconcludeerd worden dat het onderzoek naar de produktie 
van mstemming of subjectieve identificatie een zekere urgentie heeft voor het 
verkrijgen van een diepgaander inzicht in de achtergronden van de stabiliteit van 
de sekseongelijkheid. In dit geheel vervult het vraagstuk van subjectiviteit een 
specifieke sleutelpositie. Het is namelijk niet alleen een traject voor nieuw onder
zoek, het is ook deel van het probleem van de huidige stagnatie in het onderzoek 
en instrument om die op te lossen. De Homo Economicus, deze constructie door 
onderzoekers, is een voortvloeisel van een wetenschappelijke benadering van 
arbeidsvraagstukken die weinig oog heeft voor het belang van subjectiviteits-
vraagstukken in relatie tot arbeid. Daarmee samenhangend is in deze benadering 
eveneens weinig ruimte voor het onderzoeken van arbeid als betekenissysteem. 
Het ontwikkelen van concepten die beide systemen (economisch systeem en bete
kenissysteem) kunnen thematiseren en verbinden, kan als urgent worden aange
merkt. In deze studie zijn hier en daar pogingen in die richting gedaan, bijvoor
beeld met behulp van de concepten 'habitus' (Bourdieu) en 'institutioneel isomor-
fisme' (Clegg). Steeds weer kwam daarbij naar voren dat subjectiviteit een rol 
van betekenis speelt voor het ontwikkelen van een beter inzicht in de relaties tus
sen sekseongelijkheid en arbeid. 

In de herziening van de conceptie van het economische tegen de achtergrond 
van de erkenning van arbeid als betekenissysteem, kunnen vrouwen/genderstudies 
wellicht een goede bijdrage leveren, omdat daarbinnen immers veel kennis is 
over de verstrengeling van betekenis en macht. Dit is tevens een van de lijnen 
waardoor arbeidsvraagstukken weer aansluiting kunnen vinden bij recente ontwik
kelingen in de sociale filosofie en weer onderdeel kunnen uitmaken van de kernen 
van de algemene sociaal-wetenschappelijke theorievorming. 
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Noten 

1. De verschillende disciplines die zich met arbeid bezighouden - de economie, de 
arbeidssociologie en -psychologie, bedrijfskunde - worden in deze studie samengevat 
onder de noemer 'arbeidsvraagstukken'. Deze studie handelt over de kennis inzake 
arbeid en gaat niet in op mogelijke disciplinespecifieke benaderingen van dit object. 

2. In deze studie wordt de (gekunstelde) term 'vrouwen/genderstudies' gehanteerd omdat 
alle alternatieven op inhoudelijke bezwaren stuiten. Het begrip 'vrouwenstudies' beant
woordt reeds jaren niet meer aan het gestelde doel: het gaat niet alleen om de posities 
van vrouwen, maar om de verhoudingen tussen mannen/mannelijkheid en vrouwen/vrou
welijkheid. Dit zou een argument zijn om het begrip 'genderstudies' te gebruiken, maar 
ook dit is misleidend, omdat het suggereert dat in het onderzoek naar genderverhou-
dingen de aandacht gelijkelijk is verdeeld over mannelijkheid en vrouwelijkheid. De 
werkelijke onderzoekspraktijk is een andere. Veelal worden sekseverhoudingen en gen-
derstructureringen onderzocht met specifieke aandacht voor vrouwen/vrouwelijkheid. De 
term 'gender' verwijst vooral naar een bepaalde benadering en niet naar het centrale 
object. Vooralsnog is een koppeling tussen beide termen in het begrip 'vrouwen/gender
studies', wellicht niet het meest duidelijk, maar toch het meest bevredigend, (zie ook 
paragraaf 'terminologie') 

3. Het traditionele onderscheid tussen een biologisch feit en een sociale constructie is 
door Horstman (1990) overtuigend ter discussie gesteld. Het biologische, de waarneming 
van het biologische, is niet zo onveranderlijk en het sociale is niet zo veranderlijk als 
wel wordt gedacht. Feiten en waarden zijn niet zo keurig geordend over de biologie en 
het sociale. Bovendien is waarnemen ook waarmaken. 

4. In de voorliggende studie zijn in principe twee analyseniveaus te onderscheiden. Ten 
eerste, een secundaire analyse van kennisinhouden van de verschillende onderzoeken en 
ten tweede, een analyse van de verhoudingen in het onderzoeksveld en de machtspro
cessen die samenhangen met bepaalde kennisprodukten. Dit levert de volgende dub
belslag op. Ten eerste, welke relaties worden gelegd tussen arbeid-sekse-macht? En, ten 
tweede, in hoeverre zijn in deze conceptualisering zelf machtsprocessen werkzaam? In 
deze laatste vraag wordt de kennisproduktie zelf als machtsproces geanalyseerd. Welke 
definities worden uitgeschakeld? Welke processen, 'realiteiten', blijven buiten beschou
wing als gevolg van de gebruikte concepten? Hoewel de kennissociologische vraagstuk
ken erg interessant zijn, ligt het accent nadrukkelijk op het eerste niveau - de kennis
produktie inzake macht, gerelateerd aan arbeid en gender - en niet op de macht van de 
kennisproduktie. Deze studie wordt primair vanuit een arbeidssociologisch perspectief 
verricht, niet vanuit een expliciet kennissociologisch perspectief. Kennissociologische en 
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kennispolitieke uitgangspunten spelen wel een rol in de motieven voor dit onderzoek, 
hetgeen ook blijkt uit de hierboven beschreven uitgangspunten. 

5. Dit kan opmerkelijke gevolgen hebben: het werk van Foucault wordt wel uitgebreid 
besproken, maar het werk van Habermas, dat gezien de problematiek van macht en 
arbeid bruikbaar kan zijn, niet. 

6. Het voert te ver om hier in te gaan op het onderscheid vrouwenstudies en emanci
patieonderzoek. In een groot deel van de periode waarover deze studie handelt is dit 
onderscheid echter wel van grote betekenis geweest (zie Poldervaart 1983, Triest 1986, 
Brouns 1988). 

7. Geciteerd in: Knorr-Cetina 1981: 1. 

8. Een citaat ter illustratie: 'In de industrie vreest men een verruwende invloed op de 
vrouw en ongewenste relaties. Men zou evengoed een beschavende invloed van de vrouw 
op de mannen kunnen veronderstellen. De vraag is of hier niet een zeker paternalisme 
tegenover de vrouw in meespreekt en niet alleen tegenover de vrouw, maar ook tegen
over bevolkingslagen die men een minder geciviliseerde man-vrouw verhouding toe
schrijft dan de eigen sociale laag' (In 't veld-Langeveld 1969: 90). 

9. De aandacht van feministen voor de privésituatie van vrouwen was echter altijd 
ingegeven door de wens meer inzicht te krijgen in de structurele machtsverhoudingen 
tussen mannen en vrouwen. In die zin is de wijze waarop feministen en emancipatieon
derzoekers de privésituatie van vrouwen interpreteren zeer verschillend. 

10. Met name het laatste onderzoeksveld inzake segregatie en loopbanen werd in de 
jaren tachtig verder in kaart gebracht. 

11. Deze laatste discussie heeft in wetenschappelijke kringen in Nederland niet zoveel 
stof doen opwaaien. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar de SEARS-case 
de gemoederen geruime tijd beheerste. Zijn vrouwen zelf verantwoordelijk voor de 
ongelijkheid ten opzichte van mannen omdat zij anders kiezen (anders zijn) dan mannen, 
of zijn de bedrijven verantwoordelijk voor de ongelijke posities omdat zij vrouwen in
schakelen voor andere banen? (Scott 1988). In Nederland vindt deze discussie vooral 
plaats buiten de wetenschappelijk circuits. Daar zijn geluiden hoorbaar dat vrouwen zelf 
niet willen, omdat vrouwen andere prioriteiten hebben, kortom dat vrouwen 'anders' zijn 
dan mannen en daarom een andere positie op de arbeidsmarkt innemen. 

12. Anders dan in de vrouwenbeweging, geniet het onderwerp 'herverdeling betaalde en 
onbetaalde arbeid' in wetenschappelijke kring weinig belangstelling in de jaren tachtig. 
Er zijn wel studies over de gevolgen van betaald en onbetaald, bijvoorbeeld de slechts 
arbeidsvoorwaarden van flexibilisering en thuiswerk, maar het vraagstuk van de verde
ling zelf krijgt weinig systematisch aandacht. Wellicht hangt dit samen met het gegeven 
dat huishoudelijke arbeid in de jaren tachtig heel weinig aanzien heeft in wetenschap
pelijke kring, en slechts in afgeleide vorm aandacht krijgt, bijvoorbeeld in de studie van 
Komter (1985) naar machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen in privésituaties, of 
het onderzoek van Knijn en Verheijen (1988) naar moederschap. 

13. Eigenlijk was dat ook al het startpunt van Dolle Mina. 
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14. Van Hoof (1990) stelt voor een vijfde categorie toe te voegen, namelijk de onder
vertegenwoordiging van vrouwen in georganiseerde arbeidsverhoudingen. De belangen 
van vrouwen worden als gevolg van deze ondervertegenwoordiging niet of gebrekkig 
gearticuleerd binnen deze organen. Deze suggestie is niet overgenomen, omdat de vier
deling primair betrekking heeft op verklaringen die binnen het recente onderzoek zijn 
ontwikkeld. Er is juist opmerkelijk weinig aandacht besteed aan de rol en invloed van 
vrouwen in formele machtsorganen, zoals vakbeweging en ondernemingsraad. Boven
dien behoort dergelijk onderzoek eerder tot de derde categorie - de arbeidsorganisatie in 
brede zin (structuur, cultuur en verhoudingen) - dan dat het een nieuwe vijfde categorie 
legitimeert. Met de toevoeging van deze categorie zou ook de opbouw in de verschil
lende niveaus - van buiten de arbeid tot de feitelijke werkzaamheden - verloren gaan. 

15. Een uitzondering is het proefschrift van Schokking-Siegerist (1987) waarin zij con
cludeert dat ziekteverzuim van gehuwde vrouwen vooral te maken heeft met de cognitie
ve incongruenties (de spanningen tussen beide rollen als gevolg van het belang dat men 
aan een van beide rollen hecht) en in mindere mate met de concrete objectieve belasting 
als gevolg van beide rollen (zie het trendrapport Arbeidsvraagstukken en Sekse (1990): 
62-63 voor een meer uitgebreide bespreking). 

16. Sanders baseert zich hiervoor op een studie van Saharso en Westerbeek (1983) naar 
studie-uitval en -vertraging onder vrouwen aan de universiteiten. Beide auteurs verklaren 
deze uitval vanuit het idee van een dubbel toekomstperspectief. Vraag is of de reikwijdte 
van het concept, zoals gebruikt door Saharso en Westerbeek, wel tegemoet kan komen 
aan specificiteit van de onderhandelingssituatie op de arbeidsmarkt. Het verloop van een 
universitaire studie is in hoge mate resultaat van eigen motivaties en inspanningen bin
nen een bepaalde context, maar de positie in een arbeidsbestel is in hoge mate afhanke
lijk van het marktmechanisme en dus ook van de visie en inbreng van werkgevers. 
Vraag is dus of een concept dat zo zeer verwijst naar de individuele situatie van vrou
wen een bijdrage kan leveren aan de verklaring van de uitkomsten van structurele onder-
handelingssituaties. Gevolg is al snel dat de visie en inbreng van werkgevers worden 
gereduceerd tot afgeleiden van het dubbele perspectief van vrouwen, hetgeen in de studie 
van Sanders ook gebeurt. 'Werkgevers zouden zich eveneens bij het nemen van beslis
singen bij selectie en werving kunnen baseren op dit (verwachte) verschil in "vanzelf
sprekendheid"' (1991: 60). De zelfstandige inbreng van werkgevers, hun visie op en 
invullingen van vrouwelijkheid, de constructies van technische kwalificatie, evenals 
mogelijke bias in de organisatiestructuur, verdwijnen zodoende onder het conceptuele 
gewicht van het persoonlijke keuzeproces van vrouwen. Vraag is of het gekozen inter
pretatiekader het meest adequate is binnen deze vraagstelling. Terug naar het onderzoek 
van Saharso en Westerbeek: de door hen geïnterviewde vrouwen gaven juist allemaal 
aan dat het verlangen naar huishouden en moederschap door henzelf werd gezien als een 
regressieneiging, een stille ondermijnende kracht. Zij ervaarden dit niet als een reëel 
toekomstperspectief, met een 'onbetaalde loopbaan', uitzicht op 'sociale waardering' en 
'inkomen via de partner'. 

17. De onderzoeker concludeert dat de hypothese wordt bevestigd, maar feitelijk zijn de 
uitkomsten van deze studie gemengd: hoewel vrouwen en mannen van elkaar verschillen 
zijn juist de overeenkomsten opmerkelijk. Zo denkt bijna 70% van de vrouwen dat zij 
over 10 jaar fulltime zal werken (met of zonder kinderen), tegenover 90% van de man
nen. Van de vrouwen die zegt kinderen te zullen krijgen, verwachten meer vrouwen dat 
zij fulltime zullen blijven werken, dan dat zij parttime zullen gaan werken (32% tegen-
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over 29%). Er is geen enkele vrouw die verwacht niet te zullen werken; dit duidt erop 
dat er niet echt sprake is van een 'dubbel' levensperspectief in de zin van twee gelijk
waardige toekomstverwachtingen die met elkaar in strijd zijn. Alle vrouwen, en niet 
vooral mannen, hebben in ieder geval het perspectief van beroepsarbeid. De gegevens 
met betrekking tot aspecten waarop mannen en vrouwen letten bij hun keuze voor be
paalde banen levert een vergelijkbaar beeld op: er zijn verschillen tussen vrouwen en 
mannen, maar de overeenkomsten zijn eigenlijk veel geprononceerder. Zo hechten 
vrouwen meer belang aan het aantal uren en de reistijden, maar wanneer we de rangor
dening van de vijf aspecten (aantal uren, reistijden, inkomen, promotiemogelijkheden, 
regelmatigheid) van mannen en vrouwen met elkaar vergelijken, dan zien we een vrij 
constant plaatje. Mannen en vrouwen hechten het meeste belang aan inkomen en het 
minste belang aan regelmatigheid en reistijd. Alleen de tussenliggende factoren 'aantal 
uren' en 'promotiemogelijkheid' krijgen resp. tweede en derde, of derde en tweede 
plaats. 

18. Hij stelt dit als volgt: 'Aan de basis van het theoretisch kader van deze studie staat 
niet een streven naar gelijkheid of gelijkwaardigheid van vrouwen ten opzichte van 
mannen (gelijkheidsdenken)f maar staat veelmeer het accepteren en deels benadrukken 
van de verschillen tussen mannen en vrouwen (differentiedenken). (...) Concreet gefor
muleerd houdt het voorgaande in dat het bestaan van gedragsregels die er toe leiden dat 
mannen en vrouwen zich verschillend gedragen hier niet wordt verklaard, maar als 
uitgangspunt wordt beschouwd' (Beekes 1991: 50). Als het verschil zo zeer als accepta
bel uitgangspunt wordt genomen, hoeft er weinig meer verklaard te worden. Vraag is 
echter of aanwijsbare verschillen een dergelijke absolutistische categorievorming kunnen 
legitimeren. Bovendien is het voor een man nogal gemakkelijk om te stellen dat hij 
sekseverschillen wil 'accepteren' en 'benadrukken'. Overigens is dit een opmerkelijke 
interpretatie van het 'differentiedenken'. 

19. Beekes stelt in z'n aanbevelingen dat evenredigheid bereikt is wanneer 1 mannen en 
vrouwen gelijk behandeld worden bij gelijke kwalificaties 2 mannen en vrouwen over 
gelijke kwalificaties kunnen beschikken en 3 mannen en vrouwen dezelfde (loopbaan-
)keuzen maken. Om vervolgens te stellen: 'Het probleem bij de betekenis van "evenre
digheid" zit vooral bij 3 (de keuzen van mannen en vrouwen). Werkelijke evenredigheid 
impliceert dat vrouwen dezelfde keuzen als mannen zouden moeten maken. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat: vrouwen niet (voor enkele jaren/volledig) voor hun kinderen zouden 
moeten willen zorgen, dat vrouwen niet zouden moeten mee verhuizen met hun man, dat 
vrouwen' etc.etc. (Beekes 1991: 151). Waar zijn de mannen die toch vergelijkbare 
keuzes moeten maken als de vrouwen? Het is opmerkelijk dat de moeizame veran
deringsprocessen juist aan de vrouwelijke kant worden gezocht. Bovendien kan men juist 
op basis van dit en ander onderzoeksmateriaal een vraagteken zetten bij de uitspraak dat 
'gelijke behandeling' niet zulke grote problemen oplevert als 'gelijke keuzen'. 

20. Het onderzoek is gebaseerd op zestig diepte-interviews met leidinggevenden; perso
nen bij wie verondersteld kan worden dat de socialisatie en zelfselectie vruchtbare resul
taten heeft opgeleverd. De beschikbare informatie is dus gefilterd door de ervaringen en 
inzichten van de geïnterviewde managers; het is een subjectieve reflectie op processen 
van socialisatie en zelfselectie van mensen die als gevolg van deze processen een zekere 
positie binnen de organisatie hebben ontwikkeld (hun managerspositie). Mogelijk zou 
met behulp van observaties meer diepgaand inzicht kunnen ontstaan in het verloop en de 
betekenis van deze processen, ook bij andere werknemers. 
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21. En, zo voegt zij er aan toe: 'Waarom vrouwen daarin duurzaam hebben toegestemd 
is zo mogelijk een nog groter raadsel' 

22. De hieronder te bespreken studies van De Haan (1992) en Van Drenth (1991) wor
den in hoofdstuk 2 uitgebreid besproken in het kader van de reflectie van een machtsthe-
oretisch perspectief. 

23. Waarschijnlijk als gevolg van de aandacht voor constructie van het vrouwelijke, en 
de keuze voor een analyse van vertogen verdwijnt de aandacht voor het werk zelf. Wat 
de vrouwen feitelijk deden en hoe de arbeid was georganiseerd blijft onderbelicht. 

24. Dit onderzoek handelt niet meer over de vraag naar de ongelijkheid in de arbeid, 
doet ook geen impliciete uitspraken over sekseongelijkheid, maar is gewijd aan con
structies van vrouwelijkheid zonder verwijzingen naar een bestaande hiërarchie. Eigen
lijk hoort dit onderzoek dan ook niet in deze paragraaf over verklaringen voor sekse
ongelijkheid in de arbeid. Besloten is om de studie, volledigheidshalve en omdat het een 
nieuwe benadering van arbeid- en seksevraagstukken introduceert, toch in de beschrij
ving op te nemen, en onder te brengen in de vierde categorie. 

25. Maatschappelijke situaties, waarin de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
een formele gestalte heeft en waarin dit verschil als legitiem wordt ervaren, zijn op vele 
punten onvergelijkbaar met de situaties die formeel een antidiscriminatie wetgeving 
hebben. Deze situaties blijven in voorliggende studie in principe buiten beschouwing. 

26. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Groot-Brittannië, waar nog steeds veel weten
schappelijke inspanningen worden geleverd aan de bijstelling van marxistische uit
gangspunten door een verbinding te leggen met postmodernistische zienswijzen. 

27. Deze noemer 'constructivisme' is (in het midden van de jaren tachtig) vooral ont
staan in verwijzing naar het begrip 'constructies van vrouwelijkheid', dat veelal werd 
gebruikt als kritiek op het idee van een vrouwelijke identiteit. Met behulp van een 
zogenaamde 'deconstructie' van het Vrouwelijke wordt het wisselende en contingente 
karakter van 'vrouwelijkheid' zichtbaar. Het constructivisme is duidelijk verwant aan het 
postmodernisme (een term die pas later in het Nederlandse vrouwenstudiesonderzoek 
gangbaar werd), maar valt daar niet mee samen. De zelfreflectie en relativering die 
inherent zijn aan een postmoderne wetenschapsopvatting maken niet automatisch deel uit 
van een constructivistische benadering van sekse/gender. 

28. Het constructivisme roept ook nieuwe vragen op inzake de relatie tussen kennis en 
politiek. Er is een groeiende ambivalentie ten aanzien van de relatief onproblematische 
koppeling van politiek aan kennis in de feministische common sense (Davis 1990) van 
eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. De oorspronkelijke vraagstelling met betrekking 
tot het wezen van vrouwenonderdrukking, en de directe koppeling van politiek aan 
kennis vervulde een dubbele legitimering: nieuwe kennis kan nieuwe politieke actie 
funderen, kan nieuw bewustzijn genereren, maar tegelijkertijd kan de politieke vraag de 
wetenschappelijke activiteit legitimeren en de positie van vrouwenstudies als apart vak 
schragen. Deze relatief eenduidige politieke legitimering verdwijnt wanneer essentialisti
sche noties overboord worden gezet. Het moralisme - inherent aan politieke bewegin
gen - en de 'ware' politiek worden zelf een probleem (zie ook Vintges 1986), hetgeen 
voert tot de vraag: Is er nog een politieke norm die kan dienen als leidend principe? 
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29. Een enkeling is van mening dat 'macht' een te prominente plaats heeft binnen vrou-
wen/genderstudies; macht 'omnipotent en omnipresent' (Meyer, 1991: 47). 

30. In haar dissertatie besteedt Römkens (1992) niet expliciet aandacht aan een 
machtstheoretische inkadering en analyse van vrouwenmishandeling in heteroseksuele 
relaties. 

31. In de bewerking van het proefschrift (Komter 1990) maakt 'stereotypering' geen 
deel meer uit van de onzichtbare machtsmechanismen. Wellicht hangt dit samen met het 
gegeven dat stereotypering een verbijzondering is van perceptuele vertekening. 

32. Dit probleem geldt in principe voor elk onderzoeker, namelijk in de relatie tussen 
geconstrueerde kennis en geleefde ervaring. In verband met onderzoek naar machtspro
cessen krijgt deze vraag echter nog geen extra dimensie: wie is in de positie om de 
ervaring te duiden? 

33. Zij het op een iets andere manier, omdat in de organisaties - in tegenstelling tot de 
politiek - wel sprake is van een formele hiërarchie. De tweede dimensie krijgt door de 
verstrengeling met de formele hiërarchie een iets ander karakter dan de tweede dimensie 
in politicologisch onderzoek. 

34. Deze mobilization of bias beweegt zich op het vlak van zowel de tweede als de 
derde dimensie. De uitspraak 'zo doen we het hier' verwijst daar ook al naar: het is een 
organisatorische regel (tweede dimensie), die tevens een culturele inhoud heeft (derde 
dimensie). 

35. Onder meer: Peters & Waterman (1982), Deal & Kennedy (1982), Zijderveld 
(1988), Bax (1991), Van der Vlist (1992). Zie voor een overzicht in benaderingen van 
organisatiecultuur: Frissen 1986. Niet alle conceptualiseringen van cultuur verwijzen 
naar processen die Lukes heeft samengebracht onder de categorie 'derde dimensie van 
macht', omdat sommige auteurs het machtsaspect op de achtergrond houden (bijvoor
beeld Frissen Sc Van Westerlaak 1990). 

36. Het proefschrift van Doorewaard is een mengsel van alle momenteel vigerende 
machtstheorieën, die hij 'probleemloos' aan elkaar verbindt, zonder rekening te houden 
met de spanningen en tegenstrijdigheden die de theorieën van elkaar onderscheiden. Dit 
betekent dat dit werk zowel bij Lukes, als bij Giddens en Foucault aan de orde komt. De 
veelvuldige bespreking van het werk dient echter niet gelezen te worden als een positie
ve receptie. 

37. Een goede bewerking van Doorewaards proefschrift in voorliggende studie is niet 
eenvoudig, omdat zijn centrale begrippen steeds weer verschuiven. Hegemoniale macht 
is soms identiek met de macht van de vanzelfsprekendheid en het alledaagse handelen, 
soms verwijst het naar procedurele trajecten die mstemming organiseren, dan weer 
verwijst het naar de produktie van identiteit en verleiding van werknemers. 
Hegemoniale macht verwijst welbeschouwd voornamelijk naar de machtswerking die tot 
uiting komt in voorstellingen van de werkelijkheid. Deze voorstellingen komen meer 
overeen met de belangen en voorstelling van machtigen dan van de minder-machtigen. 
Het is in de aard van deze machtswerking dat deze verhoudingen niettemin worden 
aanvaard als 'natuurlijk' en onomstreden, en dat andere verhoudingen niet denkbaar zijn. 
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In die zin is de hegemoniale macht de laatste decennia voor wat betreft de arbeidsver
houdingen eerder af- dan toegenomen. De 'natuurlijke' verhouding tussen baas en ar
beider heeft veel van zijn vanzelfsprekende karakter verloren, mede onder invloed van 
veranderingen in gezagsverhoudingen, de sociale stratificatie die minder statisch is, en 
de informatietechnologie die de verhoudingen ingrijpend heeft veranderd. De machtsver
houding binnen de arbeid vraagt eigenlijk steeds vaker om een legitimatie en om regule
ringstechnieken. De keuze voor de term 'hegemoniale macht' is wellicht in dit verband 
een minder gelukkige. Deze opmerking betreft overigens niet alleen het werk van Door-
ewaard. 

38. Voorbeelden hiervan zijn de instelling van gebruikersparticipatie en de ontwikkeling 
van een all round functie bij automatisering. Gebruikersparticipatie werkt als een twee
snijdend zwaard: werknemers voelen zich betrokken en bieden minder verzet bij de 
invoering van automatisering, en tegelijkertijd krijgt het management de beschikking 
over de noodzakelijke informatie van de werkvloer. 

39. In een besprekingsartikel (Brouns & Heerkens 1987) is een poging gedaan het drie-
dimensioneel model van Lukes te operationaliseren voor de sekseverhoudingen binnen 
arbeidsorganisaties. 

40. Hoewel Brinkgreve in deze publikatie niet expliciet verwijst naar Elias, vertonen 
veel denkbeelden overeenkomsten met een reconstructie van de dynamiek van maat
schappelijke veranderingen in termen van Elias' model. 

41. Dit optimisme geldt overigens niet voor het werk van Brinkgreve, die weliswaar 
erkent dat de verhoudingen aan veranderingen onderhevig zijn, maar deze veranderingen 
als een toenemende belasting analyseert. 

42. De studie van De Regt (1984) zal hier niet worden besproken omdat het geen directe 
relatie heeft met de geformuleerde probleemstelling, namelijk de machtsverhoudingen 
binnen de arbeidssituaties vanuit het conceptuele raamwerk van Elias. 

43. De verschillende afdelingen worden allemaal in dezelfde periode in het onderzoek 
betrokken. Spreken over een ontwikkelingsmodel in drie fasen is - zoals Timmerman 
ook zelf constateert - niet mogelijk. Toch suggereert de tekst voortdurend alsof een 
ontwikkeling gaande is van fase 1 naar fase 2 en fase 3. Alles welbeschouwd is hier 
geen sprake van fasering, maar in hoofdzaak van een verschil in sectoren. Tot fase 1 
behoren bijvoorbeeld vooral afdelingen in de industriële produktie, die lange tijd uit
sluitend door mannen zijn bevolkt. Tot fase 3 behoren merendeels afdelingen in dienst
verlenende bedrijven, die van oudsher al tot de typische vrouwensector worden gere
kend. 

44. In het onderzoek wordt geen systematisch onderscheid gemaakt tussen een toename 
in de benoeming van seksueel getint gedrag als ongewenst enerzijds (het gedrag blijft in 
principe hetzelfde, alleen de betekenis en benoeming verandert) en een toename in het 
aantal lastige gedragingen anderzijds (het gedrag neemt toe, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van toenemende spanningen). Wellicht is een dergelijk onderscheid ook niet houdbaar 
binnen het driefasen model, omdat gedrag en norm functioneel aan elkaar zijn verbon
den. 
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45. Mede door toepassing van Elias* model van gevestigden en buitenstaanders ver
dwijnt zowel het seksualiteitsvraagstuk, als ook het arbeidsvraagstuk uit het centrum van 
de vraagstelling. Onduidelijk blijft de vraag, wat de relatie is tussen seksualiteit en 
arbeid. Wat betekent seksualiteit voor de identiteit van werknemers m/v? Waarom 
grijpen mannelijke collega's naar het instrument van de seksuele intimidatie in een sfeer 
die primair door de arbeidsverhoudingen wordt gedefinieerd? De verstrengeling van 
beroepsidentiteit en sekse-identiteit blijft op deze wijze onderbelicht. 

46. Sierksma (1991) constateert echter een ambivalentie in het disciplinair schema: 
enerzijds wordt individualisering opgevat als een 'fabricage van individuen' en het 
verschijnen van het individuen als individu aan een hen beheersende macht. Anderzijds 
identificeert het individu zich tijdens het leerproces net zijn te leren taak en zijn groei
proces. In het eerste geval is sprake van een 'objectiverende' individualisering, in het 
tweede geval van 'subjectiverende' individualisering. In het laatste grote werk van 
Foucault - de geschiedenis van de seksualiteit - ligt de nadruk op het subjectiverende 
moment. 

47. Niet iedereen is even gelukkig met deze term. De kritiek betreft veelal de mogelijke 
consequenties voor de relatie tussen vrouwenstudies en politieke en normatieve stand
punten (o.a. Braidotti 1990, Pessers 1990). Gender zou een te neutrale term zijn. Ten 
dele kan deze controverse over politieke gevolgen van het gebruik van het concept 
gender worden teruggevoerd tot verschillen in definities. Uit de vele definities heb ik 
gekozen voor een invulling die het vernieuwende (en kritische) karakter kan aangeven. 

48. Het lichaam, de biologie, is een van de meest precaire onderwerpen binnen het 
feminisme (Horstman 1990). Lange tijd was het vrouwelijk lichaam zetel van vrouwe
lijke essentie die kon dienen ter legitimering van haar achterstelling, onder verwijzing 
naar 'het zwakke geslacht' en de reproduktieve functies van vrouwen. De feministische 
common sense keerde zich begrijpelijkerwijs af van het lichaam: je wordt niet als 
vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt' (De Beauvoir). Onder meer door het werk 
van Foucault ontstaat wederom aandacht voor het lichaam en processen waarin beteke
nissen verankerd raken in lichamen en lichamen zelf van betekenissen worden voorzien. 
Het vrouwelijk lichaam is geen gegeven, maar vertoont zich in velerlei constructies, als 
hormonaal systeem, als anatomie en als fysiologie, met steeds wisselende definities van 
'vrouw' (Mol 1985 en 1988, Oudshoorn 1991). 

49. Theoretische modellen die aandacht voor structuurprincipes verbinden aan subjecten 
die handelingscompetent zijn, zonder de mens wederom als almachtig te verklaren, 
kunnen daarom rekenen op veel belangstelling. De machtstheorieën van Giddens, en in 
een latere fase ook Bourdieu, kunnen ten dele aan deze vraag beantwoorden (zie volgen
de paragrafen). 

50. Naar de inzichten van Foucault zou het disciplinair schema rond 1800 zijn ontstaan 
in scholen, kazernes en werkplaatsen. Sierksma toont aan dat dit schema pas met de 
invoering van het scientific management van Taylor rond 1900 op grote schaal in bedrij
ven is ontwikkeld en toegepast. 

51. Om inzicht te ontwikkelen in de subjectieve individualisering zoekt Sierksma aan
sluiting bij het pragmatisme van Dewey, in het bijzonder diens veronderstelling inzake 
leergierigheid van mensen. Het is het pragmatisme dat een pedagogisch paradigma kent 
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waarin het ideaal van de leergierige opvoedbare mens centraal staat met als doel de 'ge-
integreerde individualiteit'. Geïntegreerd is het individu dat in regelmatige menselijke 
verbanden samenwerkt en verlangt naar consensus met anderen en over het vermogen 
beschikt zich aan te passen aan andere mensen. De mens is een permanente bron van 
activiteit, die door regulerende discipline in zinvolle arbeid wordt omgezet. De vooron
derstelling is dat mensen plezier hebben in het leren en daarmee ook het werken als 
plezierig ervaren vanwege de groeiende vaardigheden; het gaat hier dus om de intrinsie
ke motivatie van de arbeid(er). Sporen van dit denken zijn - zo stelt Sierksma - zichtbaar 
in het scientific management: sancties voltrekken zich niet meer langs de lijn van ontslag 
of loonaftrek, maar nemen de vorm aan van hertraining ter correctie van inadequate 
handelingen. Dit bevordert een positieve identificatie van de arbeider met de kwaliteit 
van zijn arbeidsactiviteit en als vanzelf ontstaat in de lijn van het Taylorisme het besef 
van zinvolle arbeid. 

52. Maar in termen van Foucault kan geen 'baas' worden onderscheiden; de 'baas' is 
immers onderworpen aan dezelfde machtsmechanica als de anderen. 

53. Functiewaarderingsanalyses geven enige ondersteuning aan deze stelling. Bijvoor
beeld, veel vaardigheden die van groot belang zijn voor het vervullen van door vrouwen 
gedomineerde functies (zoals tact, geduld en sociaal inlevingsvermogen) worden niet als 
kwalificatie aan gemerkt, maar als natuurlijke eigenschappen en krijgen geen vermelding 
in de functieomschrijving en -kwalificatie (De Bruijn 1991). Bepaalde taken krijgen 
soms het predikaat 'coördinatie', terwijl dezelfde taken in een andere context als 'lei
dinggevend' zijn geëtiketteerd. Dit onderscheid vertoont een zekere parallellie met de 
scheiding tussen door vrouwen gedomineerde functies en door mannen gedomineerde 
functies. De af weegfactoren worden veelal geoperationaliseerd voor de door mannen 
gedomineerde kernfuncties (Veldman 1989). Impliciet is dit ten nadele van vrouwen die 
in minder grote getale deelnemen aan de kernfuncties. 

54. Dit beeld kan ook deels een reproduktie zijn van de accenten die in het onderzoek 
zijn gelegd: de factor 'ondernemerschap' is veel minder uitgewerkt dan de factor 'sek-
se/gender'. 

55. De twee bezwaren - inzake een economische benadering en inzake een repressief 
machtsbegrip - lopen in de verantwoording van de theoretische keuze permanent door 
elkaar heen. Dit leidt tot verwarring, aangezien deze twee niet parallel lopen. Het gevolg 
is dat Van Drenth economische beweegredenen in grote mate wegzuivert. Vraag is 
echter of deze weergave overeenkomt met de bestaande verhoudingen. De bazen (eige
naars van Philips en hun vrouwen) verschijnen af en toe als altruïsten die het 'goed voor 
hebben' met hun meisjes. Bovendien construeert Van Drenth een tegenstelling tussen 
economie en zorg ('In het geval van de zorg om fabrieksmeisjes is de economische 
macht de belangrijkste concurrent', Van Drenth 1991: 49) die ook in theoretisch opzicht 
minder vruchtbaar is. Immers, de intrigerende vraag inzake de spanning en interferentie 
tussen 'economie' en 'zorg' verdwijnt zodoende uit het onderzoek (vgl. de duale strate
gie van Discipline en Zorg van Doorewaard). Zelfs wanneer de 'zorgers' het beste voor 
hebben met hun werknemers en geloven in de heilzame werking van hun inzet, dan nog 
vindt deze zorg plaats in een context die ook - en met name - door economische verhou
dingen wordt gedetermineerd. In de studie van Van Drenth blijkt alleen in het laatste 
hoofdstuk een interdependentie te bestaan tussen zorg en de eisen van een economisch 
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expanderend bedrijf (zoals de beheersing van de arbeidskracht, de educatieve infrastruc
tuur, etcetera). 

56. En in het bijzonder gecontrasteerd met moederschap en andere 'natuurlijke' bestem
mingen van vrouwen. 

57. Dit is een opmerkelijke constatering: verwijzingen naar de privésituatie doen zich 
meestal voor in relatie tot vrouwen. Dit houdt waarschijnlijk sterk verband met het 
denkbeeld dat een 'echte' man niet op kantoor zit. De Haan besteedt relatief weinig 
aandacht aan de sociale constructie van het beroepsprofiel in vergelijking tot de con
structie van sekse- en genderidentiteit. Daardoor blijft de verwevenheid van beiden 
onduidelijk. 

58. In een eerdere publikatie over dit onderzoek wordt deze vriendelijke vorm van 
machtsuitoefening aangeduid met 'medisch paternalisme' (Davis 1986). 

59. In het artikel wordt niet duidelijk welke status het concept 'gender' kan hebben 
binnen het hele raamwerk van de structuratietheorie. Een toevoeging van gender in het 
centrum van de theorie roept meteen de vraag op welke andere machtsconstellaties en 
verschijnselen in het centrum kunnen worden toegevoegd: etniciteit? leeftijd? etcetera, en 
vervolgens leidt het tot de vraag hoe deze toevoegingen te legitimeren binnen het kader 
van het theoretisch raamwerk zelf. 

60. Het taalgebruik in termen van 'women suffer' and 'men profit' en het categorale 
denken, verwijzen eerder naar een top-down model van macht dan naar een machtsop
vatting in termen van de structuratietheorie, in casu 'the dialectic of control'. 

61. Deze conclusie is mede resultaat van een onbereflecteerde overname van de con
cepten van Giddens. In het genderconcept zijn macht, normalisering (normativiteit) en 
betekenisgeving direct aan elkaar verbonden, en niet analytisch gescheiden zoals in 
Giddens werk. Betekenisgeving staat centraal in het genderconcept, niet alleen gecon-
ceptualiseerd op het 'interactieniveau', maar ook - en wellicht vooral - betekenisverle
ning in structurele en institutionele zin. Het conceptueel raamwerk van Giddens, dat im
pliciet een zwaarder accent legt op het handelen dan op de structurele verhoudingen 
(Clegg 1989), leidt ten dele tot deze vertekening in de beoordeling van het concept 
gender als zou het weinig zijn uitgewerkt op het structuurniveau. Het raamwerk van 
Giddens geeft vanwege de analytische scheiding tussen norm, macht en betekenis, te 
weinig instrumenten om dit structuurniveau in gender te traceren. 

62. Het voert te ver om op deze plaats uitgebreid in te gaan op de discussies omtrent de 
dualiteit van het actor/structuur en de vraag of Giddens er in is geslaagd het dualisme te 
overbruggen. Enkele auteurs wijzen erop dat Giddens structuratietheorie uiteindelijke 
toch weer een subjectivistische positie behelst (vgl. Clegg 1989: 15). De stelling dat 'the 
world is constituted orproduced by the active doings of subjects' (Giddens 1976: 160) 
kent geen equivalent in de stelling dat het handelen herleid kan worden tot de structuur. 

63. Dit zijn dezelfde dimensies die Verloo gebruikt, alleen anders benoemd: communi
catie = betekenis en normatieve = normerende. 
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64. In dit citaat zien we een reproduktie van het onderscheid dat Giddens aanbrengt in 
communicatie, normering en macht; een onderscheid dat vanuit een genderperspectief 
(macht gerelateerd aan betekenisgeving) discutabel is (zie ook vorige paragraaf 2.4). 

65. Deze aanduiding dient om Bourdieu in korte bewoordingen te positioneren; hijzelf 
maakt uitermate veel bezwaar tegen rigide en traditionele indelingen in wetenschappelij
ke disciplines en beweegt zich met zijn onderzoeken bij voorkeur op het snijvlak van 
meerdere disciplines. 

66. Ook op andere punten zijn opmerkelijke verschillen tussen Giddens en Bourdieu 
aanwijsbaar. Zo stelt Bourdieu dat alle theorie alleen geschraagd kan worden door 
uitgebreide toepassing en toetsing in empirisch onderzoek. Empirie en theorie maken 
eikaars bestaan mogelijk; in sociaal-wetenschappelijk onderzoek zou deze deling niet 
moeten bestaan. De theorie om het theoretiseren kan rekenen op zware kritiek van 
Bourdieu. Dit in tegenstelling tot Giddens die een formele theorie ontwerpt, die slechts 
via een substantiële theorie gelieerd kan worden aan een empirische werkelijkheid. 

67. Het begrip cultureel kapitaal zou - zo stelt Bourdieu in een later werk - eigenlijk 
informatiekapitaal moeten worden genoemd (Bourdieu 1992: 76), maar dat wordt hier 
verder niet gebruikt. 

68. In het essay over de verschillende vormen van kapitaal (Bourdieu 1989 b: 120-141 
[1983]) definieert Bourdieu enkel de begrippen sociaal en cultureel kapitaal. Economisch 
kapitaal spreekt kennelijk voor zich. 

69. De conditioneringsrelatie gaat aan de kennisrelatie vooraf. In dit verband wordt 
Bourdieu soms een nieuwe vorm van determinisme verweten; de habitus zou een vorm 
van noodlot zijn. Bourdieu stelt echter dat de habitus als produkt van de geschiedenis 
open staat voor nieuwe disposities en dus weliswaar duurzaam is, maar niet onverander
lijk. Of, zoals Wacquant (in Bourdieu en Wacquant 1992) stelt: 'De structuren produce
ren de habitus, die de praktijken bepalen, die de structuren reproduceren* (p.88). Of 
kortweg: de actoren bepalen de situatie die hen bepaalt. 

70. 'En sekseposities'? 

71. Oorspronkelijk 'la violence symbolique' (Bourdieu 1990 b: 5-11), in het Engels ver
taald als 'symbolic violence' (zie onder meer: Bourdieu 1990 a [1980]: 122-134). 

72. Desondanks concludeert Delhaye (1991) dat Bourdieus gedachtengoed zelf een vorm 
van symbolisch geweld is. Ook Bourdieu, zo stelt Delhaye, maakt vrouwen onzichtbaar: 
'Elke cultuurtheorie die onze sociale realiteit voorstelt als geslachtelijk ongedifferen
tieerd, maakt zich schuldig aan symbolisch geweld' (Delhaye 1991: 130). Dit verwijt is 
niet helemaal terecht gezien Bourdieus publikaties waarin hij wel gewag maakt van 
sekseverschillen, en zelf het thema van de masculiene dominantie tot onderwerp neemt 
(Bourdieu 1990 b). Maar zijn werk wordt gedomineerd door aandacht voor klassever-
schillen, en zijn sekseverschillen veelal zonder betekenis. In sommige gevallen leidt dit 
tot een beperkte opvatting van 'strijd' tussen verschillende posities in het veld, bijvoor
beeld in zijn analyse van het wetenschappelijk veld. In de beschrijving van strijd en de 
doxa van dit veld is sekse/gender totaal afwezig. In dit geval zou sprake kunnen zijn van 
symbolisch geweld in de vorm van het miskennen van sekse als betekenisvolle categorie. 
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73. Het is opmerkelijk dat Bourdieu, ondanks zijn pleidooi voor een reflexieve weten
schapsbeoefening, zijn ideeën over genderverhoudingen ontwikkelt in een context die 
historisch en/of geografisch niet de zijne (man-Fransman-wetenschapper-eind twintigste 
eeuw) is. Wellicht is dat de reden waarom hij - niet gehinderd door recente kennis van 
zaken (onder meer van Rosaldo 1974, 1980 en Rubin 1975) - kan terugvallen op de 
gedachte van 'de vrouw' als ruilobject. Een beschrijving in termen van ruil geeft geen 
uitsluitsel over de vraag waarom het vrouwen zijn die worden geruild. Met andere 
woorden, de verklaring neemt de ongelijkheid al als vertrekpunt. 

74. Dit betekent echter dat gender wordt beschouwd als het dominante interpretatiekader 
dat betekenis geeft aan maatschappelijke verschijnselen voor zover het vrouwen en 
mannen betreft. Aannemelijker is het te veronderstellen dat de habitus ook een gender-
karakter heeft, naast de kenmerken van andere disposities. Bovendien reproduceert deze 
stelling een seksespecifieke indeling in domeinen. Het is een vorm van categoraal den
ken, waarbij vrouwen (en mannen) wederom worden opgesloten in een specifiek do
mein. 

75. Dit is ook aangrijpingspunt voor een van de kritiekpunten die Risseeuw formuleert: 
het is niet duidelijk wat met de doxa gebeurt in de loop der tijd, hoe deze kan verande
ren en welke relatie er is tussen doxa en georganiseerde vormen van verzet. 

76. Het veelvuldig gebruik van Bourdieu's concepten gaat regelmatig hand in hand met 
een onzorgvuldig gebruik. Zo wordt het brede en rijke begrip 'cultureel kapitaal' veelal 
geoperationaliseerd als 'opleiding' of 'diploma's'. In de meeste gevallen wordt daarmee 
tevens het onderscheid actor/structuur opnieuw geactiveerd, hetgeen in tegenspraak is 
met een van de centrale uitgangspunten van Bourdieu. 

77. Culturele dimensie is in dit onderzoek geoperationaliseerd als opleiding, dus in 
Bourdieu's termen: geïnstitutionaliseerd cultureel kapitaal, hetgeen een vergaande be
perking van het begrip is. 

78. Wanneer enkele studies met elkaar worden vergeleken blijkt het begrippenkader 
nogal ruim geïnterpreteerd te kunnen worden. Soms behoort opleiding tot 'menselijke 
kapitaal', soms tot 'cultureel kapitaal' en soms wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
'gecultiveerd' en 'opleiding'. Het vermoeden is dat het concept 'sociaal kapitaal' zoals 
Flap cs. gebruiken als verklaring van het rendement van de opleiding overeenkomsten 
vertoont met het concept 'cultureel kapitaal' van Bourdieu. 

79. Hoewel deze uitspraken te sterk refereren aan een dichotoom schema van mannen
macht en vrouwenleed, brengen ze wel vragen over de samenhang tussen verschillende 
vormen van kapitaal en tijdseconomie sterker voor het voetlicht. 

80. Soms wordt de suggestie gewekt als zou het simpele feit dat iemand niet uit de regio 
afkomstig is al cultureel kapitaal vertegenwoordigen ten opzichte van vrouwen afkomstig 
uit de agrarisch georiënteerde regio. 

81. Deze conclusie houdt deels verband met de wijze waarop beide kapitaalvormen zijn 
geoperationaliseerd. 'Ambitie' wordt geschaard onder menselijk kapitaal, terwijl 'sociaal 
kapitaal' slechts verwijst naar het gebruik van netwerken voor het bemachtigen van 
banen. Sociaal kapitaal is echter in oorsprong een veel breder begrip en verhoogt, zoals 
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ook blijkt uit de reeds eerder besproken studie van Flap en De Graaf (1985), het rende
ment van het menselijk kapitaal. 

82. Overigens is dit effect van een reductie van menselijke verschijnselen tot meetbare 
verschijnselen ook de reden waarom - alle modificaties ten spijt - de verklaringskracht 
van de theorie van menselijke kapitaal toch nooit volledig zal kunnen zijn (zie ook de 
bespreking van de studie van Van der Burg (1992) in hoofdstuk 1). 

83. Helaas biedt de Nederlandse taal geen goed equivalent voor 'acquiescence'. 'In
stemming' is eigenlijk geen goede weergave omdat het teveel verwijst naar een bewust 
accepteren. 'Acceptatie' is om dezelfde reden niet aanvaardbaar. 'Aanvaarding' verwijst 
te sterk naar het zich neerleggen bij een bepaalde situatie. Van alle alternatieven komt 
'mstemming' het meest in aanmerking. 

84. Wat in dit verband te denken van de 'zusjes Polgar' die op het schaakbord de ster
ren van de hemel spelen? 

85. Zie ook de bijdrage van Knijn (1990) die tracht een discussie te openen over klasse
concepten en sociaal-economische verschillen tussen vrouwen. 

86. Deze indeling vertegenwoordigt ook een verschil in epistemologische posities. Het 
eerste cluster refereert primair aan een positivistische wetenschap, waarin zichtbaarheid, 
causaliteit en ervaring centraal staan; wetenschappelijke kennis is opgevat als weerspie
geling van een concrete werkelijkheid die zich met behulp van het juiste instrumentarium 
laat ontdekken. Ook dat wat niet of minder-zichtbaar is, moet met behulp van empi
rische instrumenten aan het licht komen; machtsuitoefening kan dan bijvoorbeeld als 
effect getraceerd worden. Het tweede cluster refereert in sterkere mate aan postmoder
nistische wetenschapsopvattingen, die niet uitgaan van een weerspiegelingstheorie, maar 
van de veronderstelling dat de wetenschappen zelf een werkelijkheid (re)construeren en 
daarin hun machtswerking vinden. In deze opvatting is de wetenschap zelf ook een 
machtsinstrument. Daarmee is de relatie tussen subject en object onderwerp van reflexie. 
Het ironische van een verdeling in juist deze twee clusters is, dat de eerste groep zich 
beter leent voor een positivistische vorm van wetenschapsbeoefening, maar zelf macht 
veelal in negatieve vorm definieert, in de zin van een beperking van wensen, van het 
authentieke zelf, etcetera. Terwijl het tweede cluster zich zeer kritisch verhoudt tot elke 
suggestie van waarheid en dus ook tot een positivistisch wereldbeeld en een positivisti
sche wetenschapsopvatting, is een positieve benadering van macht juist kenmerkend; 
immers macht produceert mogelijkheden voor individuen om subject te worden. Het 
idee dat er achter de macht nog een authentiek zelf schuil gaat kan rekenen op een grote 
dosis scepsis: macht, waarheid en subject zijn onlosmakelijk verbonden. 

87. Uit Cleggs model zullen vooral de drie circuits van macht worden besproken, omdat 
dit aansluit bij de gestelde vraag van een gelijktijdige conceptualiseringen van verschil
lende machtsprocessen. Hoe de verschillende circuits werken en in elkaar grijpen blijft 
voor de overzichtelijkheid van het argument buiten beschouwing. Voor een veelomvat
tend schema: zie Clegg 1989 (p.214), met een uitgebreide toelichting. 

88. Zoals reeds in de vorige voetnoot gesteld, is slechts een klein deel van het schema 
van Clegg overgenomen; alleen het deel dat refereert aan de drie circuits. Dit om een 
overdaad aan informatie en concepten te voorkomen. 
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89. Het onderscheid tussen tweede en derde circuit - social and system integration - is 
een nieuwe bewerking van een reeds langer bestaand onderscheid dat Clegg ontleent aan 
Lockwood (1964). De sociale integratie heeft betrekking op actoren van een sociaal 
systeem, de system integratie op delen van een sociaal systeem. 

90. Deze term ontleent Clegg van Laclau en Mouffe (1985) die macht primair analyse
ren op het niveau van de semiotiek, dat wil zeggen op het niveau van het betekenissys
teem, waarbij de discursieve articulatie van bepaalde betekenissen en hun representatie 
in praktijken analyseobject zijn. 

91. Deze plaats is niet geschikt om uitgebreid in te gaan op verschillen tussen de uit
eenlopende ordeningsprincipes, zoals gender, etniciteit en sociaal-economische verdeling; 
dat vergt een zelfstandig literatuuronderzoek. Duidelijk is dat alle drie betrekking hebben 
op een structurele machtsverhouding, die ook werkzaam is daar waar de onderscheidin
gen niet direct zichtbaar zijn. Andere machtsverhoudingen, zoals bijvoorbeeld de relatie 
tussen leek en professional, hebben een meer lokaal en specifiek karakter. 
Wat betreft de interferentie tussen de verschillende ordeningsprincipes kan verwezen 
worden naar de uitgebreide discussies die zich in het midden van de jaren zeventig 
afspeelden over het primaat van kapitaal (klasse) en patriarchaat (sekse), en de discussies 
uit de jaren tachtig over etniciteit en sekse. 

92. Zoals reeds in de inleiding is gesteld heeft voorliggende studie naar nieuwe vraag
stukken inzake sekse/gender en arbeid uitsluitend betrekking op arbeidssituaties binnen 
een maatschappelijke context waarin het wettelijk verboden is om onderscheid te maken 
op grond van geslacht. Een van de belangrijkste vragen is immers hoe ongelijkheid tot 
stand komt, ondanks de formele gelijkstelling. In situaties waarin geen formele gelijk
heid heerst, spelen processen van een andere orde. Daarover handelt deze studie niet. 

93. In het hiernavolgende zullen de termen 'subjectiviteit' en 'identiteit' worden gebruikt 
voor verschijnselen die toch enige overeenkomsten met elkaar hebben. Subjectiviteit 
verwijst primair naar het handelend individu dat subject wordt in de onderwerping aan 
de maatschappelijke orde. Identiteit verwijst naar de verschillende posities die individuen 
in de maatschappelijke orde (kunnen) innemen en de daarmee samenhangende zelfop-
vatting. In relatie tot arbeidsstudies is identiteit een concreter en daarom bruikbaarder 
begrip dan de meer filosofische categorie subjectiviteit. Wanneer het echter gaat om 
implicaties van machtstheorieën is het abstracte begrip subjectiviteit beter bruikbaar. 

94. Van der Arend verwoordt dit als volgt: 'Onze eigen analyse in dat verband laat 
zien, dat er in de codes vele uitgangspunten en doeleinden verhuld aanwezig kunnen zijn 
die bijdragen aan de instandhouding van een zevental mythes: de mythes van onafhanke
lijkheid, altruïsme, zelfregulering, deskundigheid, eenheid, "alles tegelijk" en morele 
omnivalentie. Al deze mythes kunnen worden ontmaskerd als bijdragend aan een ideolo
gisch gebruik van beroepscodes in het kader van de eigen prudentiële belangen en 
doelstellingen van de beroepsgroep* (Van der Arend 1992: 211-212). 

95. Chua en Clegg formuleren het als volgt: '...more nursing managerialposts, which 
were relatively unattractive to female ward sisters because they involve less patiënt 
contact and "caring" (the quintessential discursive basis for nursing femininity), which 
made the new managerial positions ripe for male capture' (Chua & Clegg 1990: 156-
157). 
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96. Vergelijk ook de definitie van Van der Krogt (1981): 'Professionalisering is een 
proces waarbij leden van een beroepsgroep op collectieve wijze, vooral gebruik makend 
van kennismacht, trachten een collectieve machtspositie te verwerven en/ofte verdedi
gen, met het doel de gebruiks- èn ruilwaarde van het beroep te beheersen' (Van der 
Krogt 1981: 94). Vraag is of deze definitie een weerspiegeling is van een gendered 
opvatting van professionalisering. Nadere studie zou dit moeten uitwijzen. 

97. Borsboom & Parlevliet (1992) besteden aandacht aan de sociale identiteitstheorie van 
Tajfel in relatie tot organisatieveranderingsprocessen. Het betreft in dit geval identi-
ficatieprocesen op intergroepsrelaties, waarbij de organisatie ook als sociale groep wordt 
opgevat (twee of meer leden delen een gemeenschappelijke sociale identificatie). De 
auteurs beogen veranderingsstrategieën te ontwikkelen, rekening houdend met sociaal-
psychologische reacties op cultuurveranderingen. Deze inzichten handelen dus nauwe
lijks over het hier geformuleerde vraagstuk van 'identiteit' als de verwevenheid van 
macht en subjectiviteit. 

98. Deze uitspraak is een tegenstelling met het hiervoor reeds behandelde onderzoek van 
Van Gelder (1982), waarin zij juist vaststelt dat de verpleegster in een hoger aanzien 
staat dan de vroedvrouw. Waarschijnlijk wordt hier bedoeld de degradatie van zelfstan
dig naar een ondersteunend beroep. 

99. De mannen zijn gesteld op een relatieve autonome stijl. Bij de overheidsinstelling 
daarentegen blijken vrouwen een meer autonome stijl te hebben. Kennelijk voelen zij 
zich in deze instelling, waar minder eenduidige waarden zijn, vrijer om de regels en de 
cultuur zelf te interpreteren, dan bij het multinationale bedrijf. 

100. Tekst is in dit verband een zeer breed begrip: tekst verwijst niet alleen naar het 
geschreven woord, maar naar alle tekensystemen die bepaalde betekenissen produceren 
door de verschillen tussen elementen van het tekensysteem. 

101. Het tot stand brengen van nieuwe betekenissen moet niet worden begrepen als het 
ontwikkelen van een nieuwe waarheid, in de plaats van de oude. Deze stelling levert 
enige problemen op voor feministische bewerkingen. In Derrida's woorden luidt dit 
probleem als volgt: 'De reële omstandigheden waarin vormen van vrouwenstrijd zich op 
alle fronten ontwikkelen (economisch, ideologisch, politiek) (...) vereisen vaak het (voor 
langere of kortere tijd) vasthouden aan metafysische vooronderstellingen die men (en 
daarvan is men zich reeds bewust) moet ondervragen in een latere fase - of op een 
andere plaats - daar zij behoren tot het dominante systeem' (Derrida & McDonald 
1982: 70; geciteerd door Van der Haegen (1989: 156). Wanneer geen nieuwe positieve 
uitspraken gedaan kunnen worden, kent het relativisme geen eindpunt en kan een maat
schappelijke strijd uiteindelijk niet gefundeerd worden in een nieuwe positieve voor
stelling van de verhoudingen. Maar gelukkig leidt deze scepsis ten aanzien van een 
nieuwe utopie niet tot een destructie van de kritische beweging zelf. In feite zien we in 
de ontwikkelingen in het feministisch denken van de afgelopen twee decennia een perma
nente ontwikkeling die mede gevoed wordt door een kritische reflectie op de eigen 
standpunten. Deze beweging zien we terug in de verschuiving van 'de vrouw', naar 
'vrouwen', 'sekse/gender' en 'differentie'. 

102. Sommigen zullen zeggen, 'met enig geweld'... 
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103. De eerste feministische analyses midden jaren zeventig hadden betrekking op de 
arbeidsdeling naar sekse, en de vrijstelling van mannen voor reproduktieve arbeid, als 
grondslag van de achterstelling van vrouwen. Heden ten dage is de verwijzing naar de 
arbeidsdeling nog steeds geldig, vgl. Van Doorne-Huiskes (1992). 

104. Zie bijvoorbeeld het pleidooi van De Bruijn (in Opzij, Straathof 1993) voor een 
Nationaal Zorg Plan, een samenhangend beleidsplan gericht op een maatschappelijke 
reorganisatie van de noodzakelijke zorgarbeid. 

105. '... en sekse', zo zou men moeten toevoegen. 

106. In een beschouwing over het terugdringen van de verzorgingsstaat, gekoppeld aan 
het stimuleren van een 'zorgzame samenleving' ontlokt deze verdubbeling van het nega
tieve effect Renooy (1990 b) tot de volgende uitspraken: 'Hulp van buren en kennissen 
lijkt (...) een aanzienlijke bron van welzijn te zijn.Het gaat dan om mensen met een baan 
en een redelijk inkomen en personen die over nuttige vaardigheden beschikken. (...) 
Wanneer een deel van de formele zorgvoorziening van de overheid wegvalt, is het niet 
voor iedereen mogelijk terug te vallen op sociale netwerken die vorm geven aan de 
communale economie. (...) Wanneer er wel sprake is van hechte sociale netwerken en 
van een bloeiende communale economie, dan is het juist het geval bij mensen die niet 
het meest afhankelijk zijn van de (redistributieve) zorgvoorziening van de overheid. (...) 
Het is duidelijk dat de communale economie tekort schiet om één van de belangrijkste 
taken van de verzorgingsstaat over te nemen, namelijk het creëren van een rechtvaardige 
verdeling van welvaart en welzijn over de bevolking' (Renooy 1990: 91-92). Dit inzicht 
staat diametraal op de common sense opvatting dat juist de werklozen gebruik maken 
(volgens sommigen: profiteren) van de informele economie. 

107. Morée verbindt rechten aan betaalde arbeid, en plichten aan het moederschap en 
zorgarbeid. Voor een beschrijving van een historische situatie is deze koppeling de 
meest adequate, maar zij bevestigt tegelijkertijd de hiërarchie in de relatie betaald werk 
en zorgarbeid, en noodzaakt daarom tot reflectie. Betaalde arbeid is iets waar iemand 
recht op heeft, maar geen plicht daartoe voelt; zorgend ouderschap komt daarentegen 
naar voren als plicht, en niet als recht. Het is vanuit deze synthese tussen plicht en 
ouderschap moeilijk om een positief recht op verzorgingstijd in de vorm van betaald 
verlof voor mannen en vrouwen te formuleren. 

108. Parlevliet en Sevenhuijsen plaatsen dit commentaar in een betoog over emancipatie 
en stellen dat emancipatie niet gereduceerd mag worden tot een economisch streven naar 
zelfstandigheid, maar ook waarden verbonden met afhankelijkheid en zorg daarin opge
nomen moeten worden. 

109. Deze uitspraak moet niet worden verward met een nostalgische blik naar de jaren 
zestig en zeventig, waarin zogenaamde 'autonomen' zich afkeren van een maatschappe
lijk stelsel, dat feitelijk hun bestaan mogelijk maakte (vgl. Adriaansens 1989). Integen
deel, het gaat hier om materiële voorwaarden waaronder arbeid geleverd kan worden: de 
zorg voor het nageslacht, de zorg voor de directe omgeving en de zorg voor zichzelf 
zijn daarin de belangrijkste elementen. 
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110. Vergelijk de beschouwing van Sevenhuijsen (1992), waarin zij vaststelt dat daar 
waar 'zorg' verwijst naar de zorgactiviteiten vrouwen snel in beeld komen, maar daar 
waar het gaat om zorgethiek een grote mate van ambivalentie heerst over de verbinding 
van vrouwen aan zorg (zie ook Davis 1991). 

111. In hoofdstuk 2 is gebleken dat de bewerkingen van Bourdieu's raamwerk binnen de 
arbeidsstudies veelal een te beperkte opvatting van kapitaal hanteren en daarmee het 
vernieuwende element eigenlijk weer te niet doen. 

221 



Literatuur 

A, Marjan van der, Tieneke Dijkstra, Saskia Grotenhuis, Joan Meyer & Joke 
Swiebel, (1982) 
Een analyse van het 'Vrouwenvraagstuk'; in opdracht van Staatssecretaris d'An-
cona, opgesteld door de Werkgroep Theoretisch Kader. Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (DCE), Den Haag. 

Aalten, Anna, (1986) 
Over indianen en onderneemsters. Enkele opmerkingen bij het sekse-genus sys
teem. Antropologische Verkenningen, 5 (dec), 41-53. 

Aalten, Anna, (1991) 
Zakenvrouwen. Over de grenzen van vrouwelijkheid in Nederland sinds 1945. 
Sara/Van Gennep, Amsterdam. 

Adriaansens, H.P.M., (1989) 
Arbeid en burgerschap; een nieuwe dimensie. Vakgroep Comparatieve Studies 
van Sociale Continuïteit en Verandering, Rijksuniversiteit Utrecht. 

Aerts, Mieke, (1981 a) 
Het raam van de studeerkamer. Tijdschrift voor vrouwenstudies 7, 2 (3), 360-
374. 

Aerts, Mieke, (1981 b) 
Op zoek naar konstrukties van vrouwelijkheid. Naar aanleiding van drie katholie
ke vrouwenorganisaties in het interbellum. Tweede jaarboek voor vrouwenge
schiedenis, SUN, Nijmegen, 132-145. 

Aerts, Mieke, (1984) 
Waar de zon schijnt waar. Tijdschrift voor vrouwenstudies 20, 5 (4), 497-502. 

Aerts, Mieke, (1986) 
Bijzondere openbaarheid. De macht van het feminisme; een terreinverkenning. 
Tijdschrift voor vrouwenstudies 28, 7 (4), 545-558. 

Akkerman, Tjitske, (1985) 
Inleiding, ontzuiling, gezinspolitiek en feminisme in Nederland. In: Tjitske Ak
kerman en Siep Stuurman (red.), De zondige riviera van het katholicisme. Een 
lokale studie over feminisme en ontzuiling. SUA, Amsterdam, 11-37. 

Allen, S. & C. Wolkowitz, (1987) 
Homeworking: Myths and Realities. MacMillan, Londen. 

Amstel, R. E. van Slot & V. Vrooland (red.), (1988) 
Een kind krijgen en blijven werken. Een overzicht van onderzoeksresultaten rond 
zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof. Nederlands Instituut voor Ar
beidsomstandigheden, Amsterdam. 

Arend, Arie J.G. van der, (1992) 
Beroepscodes; morele kanttekeningen bij een professionaliseringsaspect van de 
verpleging. Proefschrift Maastricht. 

222 



Arnhem, Corinne van (1984) 
Méér dan gelijk loon voor gelijke arbeid. Vrouwen op de arbeidsmarkt. Socialis-
ties-Feministiese Teksten 8, Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam, 36-64. 

Asperen, G.M. van, (1988) 
Gelijk of bijzonder? Argumenten voor voorkeursbehandeling. Beleid & Maat
schappij, 15 (4), 198-206. 

Bachrach Peter & Morton S. Baratz, (1962) 
The Two Faces of Power. American Political Science Review, 56, 947-952. 

Bachrach Peter & Morton S. Baratz, (1963) 
Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework. American Political 
Science Review, 57, 641-651. 

Bachrach, P. & M.S. Baratz, (1970) 
Power and Poverty. Theory and Practice. Oxford University Press, New York. 

Bader, V . -M. , (1991) 
Collectief handelen. Sociale ongelijkheid en collectief handelen, deel 2. Wolters-
Noordhoff, Groningen. 

Bajema, Christien, (1988) 
De onvolledigheid van functiebeschrijvingen van vrouwenfuncties. Projectgroep 
Vrouwenarbeid, Doktoraalscriptie Rijksuniversiteit Groningen. 

Bax, E.H., (1991) 
Organisatiecultuur, technologie en management in een veranderende samenle
ving. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen. 

Becker, Gary S., (1964) 
Human Capital; a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to 
Education. National Bureau of Economic Research, New York. 

Becker, Gary S., (1965) 
A Theory of the allocation of Time. The Economic Journal, 299, Vol.75 (sep
tember), 493-517. 

Beechey, Veronica, (1983) 
What's so special about women's employment? A review of some recent studies 
of women's paid work. Feminist Review 15, winter 1983, 23-45. 

Beekes, Albert, (1991) 
De hordenloop. Ontwikkelingen in de achterstand van vrouwelijke op mannelijke 
academici aan Nederlandse universiteiten in de periode 1960-1985. ISOR/Rijks-
universiteit Utrecht. 

Bekker, Marrie, (1983) 
Socialisatie. In: Saskia Poldervaart e.a. (red.), Vrouwenstudies; een inleiding. 
SUN, Nijmegen, 78-91. 

Benton, T., (1981) 
'Objective' Interests and the Sociology of Power. In: Sociology, 15 (2), 161-184. 

Berends, A.B. & A.C. Boelmans-Kleinjan, (1979) 
Beroepsarbeid door vrouwen in Nederland. Een benadering vanuit de plaats van 
de vrouw in gezin en huishouden. Monografieën volkstelling 1971. CBS/SISWO, 
Staatsuitgeverij, Den Haag. 

Bervoets, Liesbeth, (1985) 
Vrouwen in tweestrijd. Tijdschrift voor vrouwenstudies 21, 6 (1), 124-126. 

223 



Bervoets, Liesbeth, (1988) 
Het ontstaan van het sociaal werk als resultaat van een gelukkige coïncidentie. 
De articulatie van een vrouwelijke professionaliteit in het sociaal werk rond de 
eeuwwisseling. Tijdschrift voor vrouwenstudies 34, 9 (2), 157-173. 

Bervoets, Liesbeth & Toby Frielink, (1981) 
Op zoek naar de relatie tussen arbeidsdeling naar sekse en vrouwenonderdruk
king. Tijdschrift voor vrouwenstudies 5, 2 (1), 30-43. 

Bervoets, Liesbeth & Toby Frielink, (1986) 
Feminist and the degradation thesis ofBraverman. Paper for the conference on 
Technology, Labour and Economics. Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht. 

Bervoets, L. en T. Frielink, (1988) 
Over kwahficatieverschillen tussen mannen en vrouwen. Te Elfder Ure 41, (Het 
ontwerpen van arbeidsprocessen), 145-159. 

Black, M . & R. Coward, (1981) 
Linguistic, Social and Sexual Relations. Screen Education 39, summer. 

Blees-Booij, A., (1992) 
De culturele en economische dimensie van beroepen: de ontwikkeling van een 
nieuw meetinstrument. Paper voor de Sociaal-wetenschappelijke studiedagen, 
SISWO, Amsterdam. 

Bloem, Mary, Edith Kuiper & Jolande Sap, (1992) 
Het einde van de 'rational economie man'; een feministische verkenning van de 
economische wetenschap. Lover 92/3, 19 (3), 168-170. 

Blok, Els, (1978) 
Loonarbeid van vrouwen in Nederland, 1945-1955. Sunschrift 127, SUN, Nijme
gen. 

Blok, Josine, (1988) 
Scheiding van sferen, onderscheid in sekse? De scheiding tussen openbaar en 
privé en de ontwikkeling van vrouwengeschiedenis. Tijdschrift voor vrouwenstu
dies 35, 9 (3), 241-261. 

Boelmans-Kleinjan, A. & M . Beuckens-Vries, (1974) 
De werkende vrouw. Een benadering vanuit haar plaats in gezin en huishouden. 
Van Gorcum, Assen. 

Bontius, Ida, (1984) 
Opleiden tot verzorgen. Tijdschrift voor vrouwenstudies 17, 5 (1), 56-71. 

Borsboom, T.A. & W. Parlevliet, (1992) 
Organisatieveranderingen vanuit het perspectief van de sociale-identiteitstheorie. 
In: R. van der Vlist (red.), Visies op organisatiecultuur. Een multidisciplinair 
perspectief. Lemma, Utrecht, 95-126. 

Bos-Boers, Marian, (1992) 
Ontwikkelingen in de junctiekwaliteit van vrouwelijke en mannelijke afgestudeer
den van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Landbouwuniversiteit Wagenin-
gen. 

Bosch, Mineke, (1991) 
Gewogen en te licht bevonden. De argumentatie van Else Barth inzake vrouwen
studies in Nederland. De Gids, 154 (11), 910-918. 

224 



Bourdieu, Pierre, (1989 a, oorspr.: 1976) 
Het wetenschappelijk veld. In: P. Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het 
veldbegrip, (gekozen door Dick Pels), Van Gennep, Amsterdam, 179-212. 
Oorspr.: Le champ scientifique. Actes de la recherche en sciences sodales, 2/3. 

Bourdieu, Pierre, (1977) 
Towards a Theory ofPractice. Oxford University Press, Oxford. 

Bourdieu, Pierre, (1984, oorspr.: 1979) 
Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Rouüedge & Kegan 
Paul, Londen/New York. Oorspr.: La Distinction. Critique sociale du jugement. 
Les Editions de Minuit, Parijs. 

Bourdieu, Pierre, (1990 a, oorspr.: 1980) 
The Logic ofPractice. Polity Press, Cambridge. Oorspr.: Le sens practique, Les 
Édition de Minuit, Parijs. 

Bourdieu, P., (1989 b, oorspr.: 1983) 
Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal. In: P. Bourdieu, Opstel
len over smaak, habitus en het veldbegrip, (gekozen door Dick Pels), Van Gen
nep, Amsterdam, 120-142. Oorspr.: Oekonomisches Kapital, kulturelles Kapital, 
soziales Kapital. In: R. Kreckel (red.), Soziale Ungleichheiten, Otto Schwartz & 
Co, Göttingen. 

Bourdieu, Pierre, (1989 c) 
Social space and symbolic power. Sociological Theory, 7 (1), 14-26. 

Bourdieu, Pierre, (1990 b) 
La domination masculine. Actes de la recherche en sciences sodales, 84, 2-31. 

Bourdieu, Pierre en Loïc J.D. Wacquant, (1992) 
Argumenten; Voor een reflexieve maatschappijwetenschap. Sua, Amsterdam. 

Bouw, C. en C. Nelissen, (1986) 
Werken en zorgen. Een vergelijkend onderzoek naar de arbeidservaringen van 
Turkse, Marokkaanse en Nederlandse vrouwen. Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Den Haag. 

Bouw, Carolien, Jacques van Hoof, Peter de Jong, Bernard Kruithof en 
Laurent van der Maesen, (1991) 
Macht en onbehagen; veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen en man
nen. SISWO/Sua, Amsterdam. 

Braam, A. van, (1980) 
Max Weber en zijn critici over gezag en bureaucratie. In: H.P.M.Goddijn (red.), 
Max Weber; zijn leven, werk en betekenis. Ambo, Baarn, 176-210. 

Braidotti, Rosi, (1990, oorspr.: 1981) 
Beelden van de leegte. Vrouwen in de hedendaagse filosofie. Kok Agora, Kam
pen. Oorspr.: Feminisme etphilosophie, Parijs. 

Braidotti, Rosi, (1990) 
'Gender, gender aan de muur...' Statement over het genderdebat. Tijdschrift voor 
vrouwenstudies 44, 11 (4), 436-440. 

Braidotti, Rosi, (1991) 
Introduction: Dutch treats and other strangers. Reading Dutch Feminism. In: 
Joke. J.Hermsen & Alkeline van Lenning, Sharing the Difference; Feminist deba-
tes in Holland. Rouüedge, Londen, 1-16. 

225 



Braverman, H., (1974) 
Labor and Monopoly Capital. The degradation ofwork in the twentieth century. 
Monthly Review, New York. 

Brinkgreve, Christien, (1988) 
De belasting van de bevrijding. SUN, Nijmegen. 

Brinkgreve C. & M . Korzec, (1976) 
Margriet weet raad. Gevoel, gedrag en moraal 1954-1974. Amsterdams Sociolo
gisch Tijdschrift, 3 (1), 17-32. 

Brouns, Margo, (1988) 
Veertien jaar vrouwenstudies in Nederland; een overzicht. (Achtergrondstudies 
Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 4) Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen/RION, Zoetermeer/Groningen. 

Brouns, Margo, (1992) 
The Dutch Development; Women's Studies in the Netherlands. Women's Studies 
Quarterly. 20 (3/4) Feminist Press of the City University of New York, 44-57. 

Brouns, Margo & Anske Heerkens, (1987) 
Macht; (nog) geen vanzelfsprekendheid voor vrouwen in arbeidsorganisaties. 
Themabundel Leiden, Zomeruniversiteit vrouwenstudies, Groningen. 

Brouns, Margo & Alie Schokker, (1990 a) 
Arbeidsvraagstukken en Sekse. Trendrapport STEO, Den Haag. 

Brouns, M . en A. Schokker, (1990 b) 
Arbeid en sekseverhoudingen; reflectie op onderzoek. Tijdschrift voor Arbeids
vraagstukken, 6 (4), 72-84. 

Brügmann, Margret, (1986) 
Julia Kristeva, een Kassandra van het feminisme? Te Elfder Ure 40, (Julia Kris-
teva), 145-163. 

Bruijn, Jeanne de, (1981a) 
Seksisme op de werkplek. Tijdschrift voor vrouwenstudies 6, 2 (2), 137-159. 

Bruijn, Jeanne de, (1981b) 
Vrouwen en de arbeidsmarkt. Kongresbundel Zomeruniversiteit Vrouwenstudies. 
Amsterdam, 285-292. 

Bruijn, Jeanne de, (1986) 
Kwaliteit van de vrouwenarbeid. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 10 (1), 85-
99. 

Bruijn, J. de, (1988) 
Functiewaardering en sekse. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 4 (2), 75-83. 

Bruijn, Jeanne de, (1989) 
Haar werk; Vrouwenarbeid en arbeidssociologie in historisch en emancipatorisch 
perspectief. Sua, Amsterdam. 

Bruijn, J.G.M. de, (1991a) 
Omstreden kwaliteit; omtrent vrouwenarbeid en beleid. Vrije Universiteit, Am
sterdam. 

Bruijn, Jeanne de, (1991b) 
Functiewaardering en beloning van vrouwenwerk. Tijdschrift voor vrouwenstu
dies 45, 12 (1), 19-31. 

226 



Bruijn, Jeanne de, & Greetje Timmerman, (1986) 
Van ongewenste intimiteiten naar gewenste omgangsvormen. Tijdschrift voor 
vrouwenstudies 26, 1 (2), 159-178. 

Bruyn-Hundt, M . , (1970) 
De huisvrouw als producente. Economisch Statistische Berichten, 13 mei 1970, 
4470-4473. 

Bruyn-Hundt, M . , (1988) 
Kosten en baten van werkende jonge moeders. In: Amstel, R.J., E. van Slot 
(red.) & V. Vrooland (red.), Een kind krijgen en blijven werken. Een overzicht 
van onderzoeksresultaten rond zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof. 
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden, Amsterdam, 155-171. 

Bruyn-Hundt, M . , W. Driehuis, Y .M. Koot en L. Mossel, (1983) 
Verschuiving in de verhouding tussen betaalde en onbetaalde arbeid. Stichting 
Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, SEO, Amsterdam. 

Burawoy, M . , (1979) 
Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process under Capitalism. Uni-
versity of Chicago Press, Chicago. 

Burg, B.I. van der, (1992) 
Loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen binnen arbeidsorganisaties. 
Wolters-Noordhoff, Groningen. 

Calcar, Co van & Jan Karei Koppen, (1992) 
Cultureel kapitaal: het begrip en het belang. In: Marja van Erp & Jan Karei 
Koppen, Onderwijs, arbeid, creativiteit en cultureel kapitaal. Ideeën uit het werk 
van Co van Calcar, (SCO-rapport 279). Universiteit van Amsterdam, 95-104. 

Chua, Wai-Fong & Stewart Clegg, (1990) 
Professional closure. The case of British nursing. Theory and Society, 19 (2), 
135-172. 

Clason, C , (1977) 
Beroepsarbeid door gehuwde vrouwen; de betekenis van het verrichten van bero
epsarbeid door gehuwde vrouwen in de rolverdeling tussen man en vrouw. Rijks
universiteit Groningen. 

Clegg, Stewart, (1979) 
The Theory of Power and Organization. Routledge & Kegan Paul, Londen/Bos-
ton/Henley. 

Clegg, Stewart R., (1989) 
Frameworks of Power. Sage Publications, Londen. 

Clegg, Stewart R., (1990) 
Modern Organizations; Organization Studies in the Postmodern World. Sage 
Publications, Londen/Newbury Park/New Delhi. 

Clegg, S. R. & D. Dunkerley, (1980) 
Organization, Class and Control. Routledge & Kegan Paul, Londen. 

Clegg, S.R., P. Boreham & G. Dow, (1986) 
Class, Politics and the Economy. Routledge & Kegan Paul, Londen. 

227 



Clerkx, Lily en Jette Westerbeek, (1984) 
Terug naar de geleefde werkelijkheid. Een pleidooi voor een histories-kulturele 
benadering van de relatie tussen de seksen. Tijdschrift voor vrouwenstudies 20, 5 
(4), 462-470. 

Cockburn, Cynthia, (1983) 
Brothers. Male dominance and technological change. Pluto, Londen. 

Couthinho-Wiggelendam, A., (1981) 
Vrouwenemancipatie rond de eeuwwisseling en het verzet ertegen. Een vergelij
kend onderzoek naar feminisme en anti-feminisme in Nederland in de periode 
1870-1919. Tijdschrift voor vrouwenstudies 6, 2 (2), 214-241. 

Davis, Kathy, (1986) 
Ik zal u even in uw jas helpen? Medisch paternalisme onder de microscoop. 
Lover 86/2, 80-88. 

Davis, Kathy, (1988) 
Power under the Microscope: Toward a Grounded Theory of Gender Relations in 
Medical Encounters. Foris Publications, Dordrecht. 

Davis, K., (1990) 
Het probleem van de macht in de feministische common-sense. Psychologie & 
Maatschappij 50, 14 (1), 3-13. 

Davis, Kathy, (1991 a) 
Critical Sociology and Gender Relations. In: K. Davis e.a. (red.), The Gender of 
Power, Sage Publications, Londen, 65-86. 

Davis, Kathy, (1991 b) 
De retorica van het feminisme. Het debat over Carol Gilligan opnieuw bekeken. 
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 17 (4), 86-110. 

Davis, Kathy, Monique Leijenaar and Jantine Oldersma (red.), (1991) 
The Gender of power, Sage Publications, Londen. 

Deal, T.E. & A.A. Kennedy, (1982) 
Corporate Cultures: The Rites and Rituals ofcorporate Life. Addison-Wesley, 
Reading, MA. 

Delhaye, Christine (1991) 
Discussiedossier: Het symbolisch geweld van Bourdieu. Bedenkingen rond habi
tus, symbolisch kapitaal en tijdseconomie vanuit een genderperspectief. In: Mi-
cheline Scheys, Rapporten en perspectieven omtrent vrouwenstudies 3, VUB-
Press, Brussel, 129-194. 

Demenint-de Jongh, Marian, (1989) 
Arbeidsduur, organisatie en emancipatie. Over de kwaliteit van deeltijdarbeid. 
Lemma, Culemborg. 

Demenint, M.I. & C E . Disselen (red.), (1992) 
Vrouwen, leiderschap en management. Lemma, Utrecht. 

Diamond, J. & L. Quinby, (1988) 
Foucault en Feminism. North-Eastern University Press, Boston. 

Doorewaard, Hans, (1989) 
De vanzelfsprekende macht van het management. Een verkennend onderzoek naar 
hegemoniale aspecten van macht van het management bij automatisering. Katho
lieke Universiteit Nijmegen. 

228 



Doorne-Huiskes, J. van, (1979) 
Vrouwen en beroepsparticipatie. Een onderzoek onder gehuwde vrouwelijke 
academici. Utrecht. 

Doorne-Huiskes, A. van, m.m.v. M. Bedaux-de Jonge, (1986) 
Loopbanen van vrouwen en mannen: een analyse. Een onderzoek aan de RUU, 
deel II, Rijksuniversiteit Utrecht. 

Doorne-Huiskes, J. van, (1990) 
Positieve actie en culturele transformaties: over de lotgevallen van vrouwen in 
arbeidsorganisaties. Wageningen. 

Doorne-Huiskes, J. van, (1992) 
Betaalde en onbetaalde arbeid: over oude spanningen en nieuwe uitdagingen. 
Christine de Pisan Reeks 5, Erasmus Universiteit, Rotterdam. 

Drenth, Annemieke van, (1989) 
Vrouwenstudies en theorie. Over feministische ambivalenties en theorievorming 
binnen vrouwenstudies. In: C.J.M. Corver & M . Elchardus (red.), Sociologisch 
en antropologisch jaarboek 1989 (Reeks van het Tijdschrift voor Sociologie)/SIS-
WO, Brussel/Amsterdam, 293-322. 

Drenth, Annemieke van, (1991) 
De zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de elektrotechnische industrie 
in Eindhoven (1900-1960). Walburg Pers, Zutphen. 

Elfring, Tom & Robert Kloosterman, (1990) 
Vrouwen in de dienstensector in Nederland, 1979-1988. Paper Sociologendagen 
1990. Amsterdam. 

Elias, N . (1972) 
Wat is sociologie? Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen. (2e druk) 

Elias, N. en J. Scotson, (1976) 
De gevestigden en de buitenstaanders. Een studie van spanningen en machtsver
houdingen tussen twee arbeidersbuurten. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 
(oorsp. 1965) 

Erp, Marja van & Jan Karei Koppen, (1992) 
Onderwijs, arbeid, creativiteit en cultureel kapitaal. Ideeën uit het werk van Co 
van Calcar. (SCO-rapport 279) Universiteit van Amsterdam. 

Ewing, Katherine P., (1990) 
The IUusion of Wholeness: Culture, Self, and the Experience of Inconsistency. 
Ethos, 18 (3), 251-278. 

Feldberg, R. en E. Glenn, (1979) 
Male and Female: Job versus Gender Models in the Sociology of Work. Social 
problems, 26 (5), Boston University, 524-535. Ook verschenen in: R. Kahn-Hut 
e.a. (red.), (1982), Women and Work: Problems and Perspectives. Oxford Uni
versity Press. 

Fischer, A., W. van Hoorn & J. Jansz, (1983) 
Psychoanalyse en vrouwelijke seksualiteit. Boom, Meppel. 

Fischer, Agneta & Jeroen Jansz, (1985) 
Geslachtsverschil: psychologiese identiteit, een gekastreerde positie? Tijdschrift 
voor vrouwenstudies 22, 6 (2), 154-161. 

229 



Flap, H.D. & N.D. Graaf, (1985) 
Sociaal kapitaal en bereikte beroepshoogte. Mens en Maatschappij, 60 (4), 325-
344. 

Foucault, Michel, (1981, oorspr.:1976) 
Histories weten en macht; Kollege van 7 januari 1976. Te Elfder Ure 29, 25 
(3), (Foucault over macht), 559-572. 

Foucault, Michel, (1981, oorspr.:1976) 
Twee typen macht; Kollege van 14 januari 1976. Te Elfder Ure 29, 25 (3), 
(Foucault over macht), 573-587. 

Foucault, Michel (1981, oorspr.:1975) 
Discipline. Te Elfder Ure 29, 25 (3), (Foucault over macht), 588-622. Samenvat
ting hoofdstuk UI Discipline uit Surveiller et punir, Gallimard, Parijs. 

Foucault, Michel, (1985) 
Ervaring en waarheid; Duccio Trombadori in gesprek met Michel Foucault, Te 
Elfder Ure, SUN, Nijmegen. 

Foucault, Michel, (1984/1985, oorspr.: 1976/1984) 
Geschiedenis van de seksualiteit, delen 1, 2 en 3. SUN, Nijmegen. Oorspr.: 
Histoire de la sexualité, Gallimard, Parijs. 

Fraser, Nancy, (1989) 
What's Critical about Critical Theory. The Case of Habermas and Gender. In: 
Nancy Fraser, Untruly Practices: Power, Discourse and Gender in Contempora-
ry Social Theory. Polity Press, Cambridge. 

Frielink, T. & D. ten Hoorn-Boer, (1983) 
Arbeidsverhoudingen en sekseverhoudingen; voorstellingen van vrouwelijkheid en 
mannelijkheid in een arbeidsrelatie. Doktoraalscriptie, Universiteit van Amster
dam. 

Frissen, P., (1986) 
Organisatiecultuur. Een overzicht van benaderingen. M & O, 40 (6), 532-545. 

Frissen, P.H.A. & J.M. van Westerlaak, (1990) 
Organisatiecultuur: van toverwoord tot bruikbaar begrip. Academie Service, 
Schoonhoven. 

Gallie, W.B., (1955/1956) 
Essentially contested concepts. Proceedings of the Aristotelian Society, 56, 167-
198. 

Ganzeboom, Harry, (1988) 
Leefstijlen in Nederland; een verkennende studie. (Cahier 1988/nr. 60) Sociaal en 
Cultureel Planbureau, Rijswijk. 

Ganzeboom, Harry, Paul de Graaf en Matthijs Kalmijn, (1987) 
De economische en culturele dimensies van beroepsposities. Mens en Maatschap
pij, 62 (2), 153-175. 

Gastelaars, Marja, (1989) 
Hoe vrolijk is de vrouwelijke manager. Aantekeningen over management, vrou
wen en het vrouwelijke. In: Jeannette Doornenbal en Greetje Timmerman (red.), 
Liefde en Hartstocht (Themabundel Lustrumcongres Over grenzen), Rijksuniver
siteit Groningen, 107-122. 

230 



Gelder, Floor van, (1982) 
Is dat nu typies vrouwenwerk? De maatschappelijke positie van vroedvrouwen. 
Tijdschrift voor vrouwenstudies 9, 3 (1), 5-33. 

Gershuny, J.I., (1979) 
The informal economy: its role in post-industrial society. Future, February. 

Giddens, Anthony, (1979 a) 
Central problems in social theory. Action, Structure and Contradiction in Social 
Analysis. University of California Press, Berkeley/Los Angeles. 

Giddens, A., (1979 b) 
Nieuwe regels voor de sociologische methode. Baarn 

Giddens, Anthony, (1984) 
The constitution of society. Outline of the Theory of Structuration. Polity Press, 
Cambridge. 

Goddijn, H.P.M., (1980) 
Max Webers sociologie van het handelen. In: H.P.M. Goddijn, Max Weber; zijn 
leven, werk en betekenis. Ambo, Baarn, 84-112. 

Gordon, Linda, (1978) 
Kostwinnen en koesteren. De bijdrage van vrouwengeschiedenis aan de geschie
denis van de arbeidersbeweging. Socialisties-Feministiese Teksten 2, Feministi
sche Uitgeverij Sara, Amsterdam, 12-35. Oorspr.: Making a living, making a 
live. 

Gremmen, C.C.M. en J.A. Westerbeek van Eerten, (1988) 
De kracht van macht; theorieën over macht en hun gebruik in vrouwenstudies. 
Trendrapport STEO, Den Haag. 

Grünell, Marianne, (1986) 
Vanzelfsprekendheid: scharnier tussen tussen zelfbepaling en lot. Lover 86/3, 
162-169. 

Gustafsson, S., (1991) 
Half the power, half the incomes and half the glory. The use of microeconomic 
theory in women's emancipation research. Universiteit van Amsterdam. 

Haan, Francisca de, (1992) 
Sekse op kantoor; over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland 1860-
1940. Verloren, Hilversum. 

Haegen, Rina van der, (1989) 
In het spoor van seksuele differentie. SUN, Nijmegen. 

Hagemann-White, Carol (1978) 
De kontroverse over de psychoanalyse in de vrouwenbeweging. Socialisties-
Feministiese Teksten 2, Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam, 166-195. 

Hagenaars, A., (1988) 
Huishouden in de economie. Stenfert Kroese, Leiden. 

Hagenaars, A., (1989) 
Femina economica. In: H.J. Groenendijk & M . de Wit (red.), De toekomst van 
vrouwen, Christine de Pisan Reeks 4. Erasmus Universiteit, Rotterdam, 27-34. 

Haraway, Donna, (1988) 
Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of 
Partial Perspective. Feminist Studies 14, 3 (Fall) 575-599. 

231 



Hart, Joke 't e.a., (1986) 
Een barst in het bolwerk. Vrouwen, natuurwetenschappen en techniek. Sua, 
Amsterdam. 

Hartog, J. en J. Theeuwes, (1984) 
The emergence of the working wife in Holland. Erasmus Universiteit, Rotterdam, 
1984. 

Heilbron, Johan en Benjo Maso, (1983) 
Interview met Pierre Bourdieu. Sociologisch Tijdschrift, 10 (2), 307-335. 

Heiligers, Phil, (1990) 
Toekomstige herintreedsters, een gevarieerd aanbod aan capaciteiten. Tijdschrift 
voor vrouwenstudies 41, 11 (1), 39-50. 

Heiligers, Phil, (1992) 
Zorg en arbeid; vrouwen in twee werelden. Verschillen in oriëntatie op arbeid. 
Rijksuniversiteit Utrecht. 

Heijst, Annelies van, (1992) 
Het verlangen naar de val; zelfverlies en autonomie in hermeneutiek en ethiek. 
Kok Agora, Kampen. 

Holtmaat, R., (1988) 
Naar een ander recht. De macht van juridische begrippen, ontwikkeling van een 
feministische rechtstheorie, delen I en II. Nemesis, 4 (1), 3-13 en 4 (2), 60-66. 

Holtmaat, R. (1992) 
Met zorg een recht? Een analyse van het politiek-juridisch vertoog over bij-
standsrecht. Tjeenk Willink, Zwolle. 

Hoof, J.J. van, (1987) 
De arbeidsmarkt als arena. Arbeidsmarktproblemen in sociologisch perspectief. 
Sua, Amsterdam. 

Hoof, Jacques van, (1990) 
Vernieuwing en restauratie. Ontwikkelingen in het arbeidsbestel en in de arbeids
sociologie. Sua, Amsterdam. 

Hoof, J.J. van, J.W.M. Mevissen & P.H. Renooy (1990) 
Informele economie: randverschijnsel of alledaagse realiteit? Kluwer 
Bedrijfswetenschappen/Open Universiteit, Deventer/Heerlen. 

Hooghiemstra, B.T.J. & M . Niphuis-Nell 
Sociale atlas van de vrouw (deel 2). Arbeid, inkomen en faciliteiten om werken 
en de zorg voor kinderen te combineren. Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijs
wijk. 

Horstman, Klasien, (1990) 
Biologische constructies en sociale feiten; obstakels in het onderzoek naar ge
zondheidsproblemen van vrouwen. Kennis en Methode, (Feiten en Waarden; de 
constructie van een onderscheid), 14 (1), 84-103. 

Usseling, Samuel, (1981) 
Michel Foucault en de strategie van de macht. In: Egide Berns, Samuel Usseling 
en Paul Moyaert, Denken in Parijs; Taal en Lacan, Foucault, Althusser, Derri-
da. Samsom, Alphen aan de Rijn/Brussel, 69-94. 

232 



In 't Veld-Langeveld, H.M., (1969) 
Vrouw-beroep-maatschappij. Analyse van een vertraagde emancipatie. Bijleveld, 
Utrecht. 

Janssens, EL, (1983) 
Vrouwelijke (gast)arbeid in krisistijd. Een onderzoek naar de positie van vrou
wen in de industriële arbeidsmarkt in Nederland 1918-1939. Tijdschrift voor 
vrouwenstudies 16, 4 (4), 497-521. 

Jansweijer, R.M.A., (1987) 
Private leejvormen, publieke gevolgen. Voorstudie 57, Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid, Staatsuitgeverij, Den Haag. 

Jansweijer, R., E. Pot & H. Groenendijk (red.), H. Langeveld, (1988) 
Haalbaar en betaalbaar: arbeid en kinderzorg na 1990. Christine de Pisan Reeks 
2. Erasmus Universiteit, Rotterdam. 

Jong-van der Poel, A. de, (1985) 
De positie van vrouwen bij een grote bank. Onderzoek naar de achtergronden 
van het verschil in positie tussen mannen en vrouwen. Proefschrift Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 

Jong, A .M. de & J. van Doorne-Huiskes, (1989) 
Stijl van leidinggeven van vrouwen en mannen. Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Den Haag. 

Jong, A .M. de & J. van Doorne-Huiskes, (1992) 
Leiderschapsstijl: verschillen tussen mannen en vrouwen? In: Demenint, M . en 
C. Disselen (red.), Vrouwen, leiderschap en management, Lemma Utrecht, 23-
36. 

Kanter, Rosabeth Moss, (1977) 
Men and women of the Corporation. Basic Books, New York. 

Karsten, Lia, (1992) 
Speelruimte van vrouwen. Zeggenschap over vrije tijd en vrijetijsbesteding. Sua, 
Amsterdam. 

Keuzenkamp, Saskia en Anneke Teunissen, (1990) 
Emancipatie ten halve geregeld; continuïteit en inenging in het emancipatiebe
leid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vuga Uitgeverij, Den 
Haag. 

Klaveren, Maarten van, (1973) 
Gehuwde vrouwen en arbeidsproces - een vergeten realiteit? Mens en Onderne
ming, 27 (3), 209-220. 

Knijn, Trudie, (1990) 
Terug van weggeweest? Theorievorming over en onderzoek naar de relatie tussen 
sekse en klasse. Tijdschrift voor vrouwenstudies 44, 11 (4), 445-451. 

Knijn, Trudie, (1992) 
Balanceren op ongelijke leggers; veranderingen in zorg- en arbeidsverhoudingen 
tussen de seksen, (besprekingsartikel) Tijdschrift voor vrouwenstudies 52, 13 (4), 
497-509. 

233 



Knijn, T. en C. Verheijen, (1988) 
Tussen plicht en ontplooiing. Het welbevinden van moeders met jonge kinderen in 
een veranderende cultuur. ITS, Katholieke Universiteit, Nijmegen. 

Knorr-Cetina, Karin D., (1981) 
Knowledge; An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science. 
Pergamon Press, Oxford. 

Komter, Aafke, (1979) 
Feminisme en psychoanalyse of: de fallus als hinderpaal. Socialisties-Feministie-
se Teksten 3, Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam, 100-129. 

Komter, Aafke E., (1985) 
De macht van de vanzelfsprekendheid in relaties tussen vrouwen en mannen. 
Vuga, Den Haag. 

Komter, Aafke (1986) 
Bespiegeling van een ongelovige. Reaktie op Mieke Aerts' 'Bijzondere openbaar
heid: de macht van het feminisme'. Tijdschrift voor vrouwenstudies 28, 7 (4), 
559-563. 

Komter, Aafke, (1990 a) 
Omstreden gelijkheid; de macht van de vanzelfsprekendheid in huwelijksrelaties. 
Sua, Amsterdam. 

Komter, Aafke, (1990 b) 
De macht van de dubbele moraal. Verschil en gelijkheid in de verhouding tussen 
de seksen. Van Gennep, Amsterdam. 

Komter, Aafke, (1990 c) 
Macht en geslacht in de figuratiesociologie. In: A. Komter, De macht van de 
dubbele moraal. Verschil en gelijkheid in de verhouding tussen de seksen. Van 
Gennep, Amsterdam, 45-66. 

Krogt, Th.P.W.M., van der (1981) 
Professionalisering en collectieve macht. Een conceptueel kader. Vuga, Den 
Haag. 

Kuiper, Edith, (1992) 
Het sprekend object: feministische kritiek op economische theorievorming. Tijd
schrift voor Politieke Ekonomie, 15 (1), 11-29. 

Laclau, E. & C. Mouffe, (1985) 
Hegemony and Socialist Strategy. Verso, Londen. 

Lammers, Silvia, (1981) 
Over lust en macht. Feminisme en psychoanalyse opnieuw bekeken. Psychologie 
en Maatschappij 14, 5 (1), 65-96. 

Lammers, Silvia, (1985) 
Het zit dieper. Vrouwenstudies en de theorie van Nancy Chodorow. Tijdschrift 
voor vrouwenstudies 22, 6 (2), 173-186. 

Langeveld, H.M. (1969) zie: In 't Veld-Langeveld (1969). 
Langeveld, H.M., (1987) 

Vrouwen als voorhoede, Christine de Pisanreeks, Erasmus Universiteit, Rotter
dam. 

234 



Lerjdesdorff, Selma, (1978) 
Vrouwen dragen geen witte boorden maar schone jurken. Hoe drie 
vrouwenberoepen ontstonden: buffetjuffrouw, winkelmeisje en sekretaresse. 
Socialisties-Feministiese Teksten 1, Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam, 
204-221. 

Leijenaar, Monique, Kathy Davis, Claudine Helleman, Jantine Oldersma, Dini Vos, 
(1987) 
The Gender of Power. A symposium. Rijksuniversiteit Leiden. 

Lippe, Tanja van der, (1992) 
De verdeling van huishoudelijk en betaald werk in Nederland. Mens en Maat
schappij, 67 (2), 128-139. 

Lockwood, David (1964) 
Social Integration and System Integration. In: George K. Zollschan & Walter 
Hirsch (red.), Explorations in Social Change, Routledge and Kegan Paul, Lon
den. 

Loenen, T., (1992) 
Verschil en gelijkheid. De conceptualisering van het juridische gelijkheidsbegin
sel met betrekking tot vrouwen en mannen in Nederland en de Verenigde Staten. 
Tjeenk Willink, Zwolle. 

Lukes, Steven, (1974) 
Power. A radical view. Mc.Millan, Londen. 

Meerman-Linck, M . , (1985) 
De vrouw aan de top in het moderne bedrijfsleven. SMO, Den Haag. 

Meijer, Irene Costera, (1986) 
Echte vrouwen en supervrouwen. Feminisme en homoseksualiteit 1972-1975. Te 
Elfder Ure 39 (Dilemma's van het feminisme), SUN, Nijmegen, 59-77. 

Meulenbelt, Anja, (1975) 
De ekonomie van de koesterende funktie. Te Elfder Ure 20 (Feminisme 1), 
SUN, Nijmegen, 639-675. 

Mevissen, J.W.M., (1990 a) 
Wat is informele economie? In: J.J. van Hoof, J.W.M. Mevissen & P.H. Re-
nooy Informele economie: randverschijnsel of alledaagse realiteit? Kluwer Be
drijfswetenschappen/Open Universiteit, Deventer/Heerlen, 11-19. 

Mevissen, J.W.M., (1990 b) 
Op weg naar volledige werkgelegenheid: ondanks of dankzij de informele econo
mie?. In: J.J. van Hoof, J.W.M. Mevissen & P.H. Renooy Informele economie: 
randverschijnsel of alledaagse realiteit? Kluwer Bedrijfswetenschappen/Open 
Universiteit, Deventer/Heerlen, 96-106. 

Meyer, J., (1983) 
Sekse als organisatieprincipe. Veranderende normen in de asymmetrische machts
relatie tussen vrouwen en mannen. Proefschrift Hilversum. 

Meyer, Joan, (1991) 
Power and Love: Conflicting Conceptual Schemata. In: K. Davis e.a. (red.), The 
Gender of Power. Sage Publications, London, 21-41. 

235 



Michielsens, Magda, (1987) 
Vrouwelijk symbolisch kapitaal; Geprezen en geprijsd? Sophia & Co, 2/87, 
Katholieke Universiteit Nijmegen, 51-68. 

Milkman, R., (1983) 
Female Factory Labor and Industrial Structure: Control and Conflict over 
'Women's Place' in Auto and Electrical Manufacturing. Politics and Society, 12 
(2), 159-204. 

Mok, A.L. , (1973) 
Beroepen in actie. Bijdrage tot een beroepensociologie. (Sociologische oriënta
ties). Boom, Meppel. 

Mok, A.L. , (1990) 
In het zweet uws aanschijns... Inleiding in de arbeidssociologie. Stenfert Kroese, 
Leiden/Antwerpen. 

Mol, Annemarie, (1985) 
Wie weet wat een vrouw is.. Over verschillen en de verhoudingen tussen de 
wetenschappen. Tijdschrift voor vrouwenstudies 21, 6 (1), 10-23. 

Mol, Annemarie, (1988) 
Baarmoeders, pigment en pyramiden. Over de vraag of anti-racisten en feminis
ten er goed aan doen 'de biologie' haar plaats te wijzen. Tijdschrift voor vrou
wenstudies 35, 9 (3), 276-290. 

Mol, Annemarie, (1989) 
'Sekse' en 'wetenschap': een vergelijking met twee onbekenden. In: Boon, L. & 
G. de Vries (red.), Wetenschapstheorie; de empirische wending. Wolters-Noord-
hoff, Groningen, 97-107. 

Mol, Annemarie & Peter van Lieshout, (1989) 
Ziek is het woord niet. Medicalisering, normalisering en de veranderende taal 
van huisartsgeneeskunde en geestelijke gezondheidszorg, 1945-1985. SUN, Nij
megen. 

Mol, P., J. Van Ours en J. Theeuwen, (1988) 
Honderd jaar gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt. Organisatie voor Strategisch 
Arbeidsmarktonderzoek, Den Haag. 

Morée, Marjolein, (1991) 
Een illusie van economische zelfstandigheid. In: C. Bouw e.a. (red.), Macht en 
onbehagen; veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen en mannen. Su-
a/SISWO, Amsterdam, 101-114. 

Morée, Marjolein, (1992) 
'Mijn kinderen hebben er niets van gemerkt'. Buitenshuis werkende moeders 
tussen 1950 en nu. Jan van Arkel, Utrecht. 

Mossink, Marijke, (1981) 
Privé-openbaar: een moeizame verhouding. Socialisties-Feministiese Teksten 5 
(Feminisme en Antropologie). Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam, 53-73. 

Munters, Q.J. e.a., (1987) 
Anthony Giddens; een kennismaking met de structuratietheorie. Landbouwuniver
siteit, Wageningen. 

236 



Mijs, A.A., (1992) 
Een sociologische visie op de betekenis en populariteit van organisatiecultuur. In: 
R. van der Vlist (red.), Visies op organisatiecultuur. Een multidisciplinair per
spectief. Lemma, Utrecht, 38-56. 

Nijhof, Mirjam, (1978) 
Vrouwen en de arbeidsmarkt. Socialisties-Feministiese Teksten I, Feministische 
Uitgeverij Sara, Amsterdam, 182-203. 

Oldersma, Jantine, (1991) 
De bouwstenen van politieke macht. Over vrouwen in de Nederlandse adviesra
den. In: C. Bouw e.a. (red.), Macht en onbehagen; veranderingen in de verhou
dingen tussen vrouwen en mannen. Sua/SISWO, Amsterdam, 183-194. 

Oost, Ellen van, (1991) 
De constructie van seksetypering van informaticaberoepen. In: C. Bouw e.a. 
(red.), Macht en onbehagen; veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen 
en mannen. Sua/SISWO, Amsterdam, 75-88. 

Organisation for Economie Co-operation and Development (OECD), (1991) 
Shaping structural change; the role ofwomen. Report by a high-level group of 
experts to the Secretary-General. OECD, Parijs. 

Ott, Marlies, (1985) 
Assepoesters en kroonprinsen. Een onderzoek naar de minderheidspositie van 
agentes en verplegers. Sua, Amsterdam. 

Oudshoorn, N . , (1991) 
The making of the Hormonal Body: A contextual History of the Study ofSex 
Hormones 1923-1940. Universiteit van Amsterdam. 

Outshoorn, Joyce, (1975) 
Marx en Engels kijken naar de vrouwen - een feministische kritiek. Te Elfder 
Ure 20 (feminisme 1), SUN, Nijmegen, 623-638. 

Outshoorn, Joyce, (1978) 
Zo vader, zo zoon en van moeder op dochter. Socialisties-Feministiese Teksten 
i , Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam, 67-93. 

Outshoorn, Joyce, (1980) 
De dubbele erfenis in de vrouwenbeweging: rondom produktie en reproduktie. 
Socialisties-Feministiese Teksten 4, Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam, 
175-195. 

Outshoorn, Joyce, (1981) 
Feminisme en marxisme. Het relaas van een echtscheiding op zoek naar een 
omgangsregeling. Tijdschrift voor vrouwenstudies 7, 2 (3), 339-359. 

Outshoorn, Joyce, (1986) 
De politieke strijd rondom de abortuswetgeving in Nederland 1964-1984. Vuga, 
Den Haag. 

Outshoorn, Joyce, (1987) 
Power as a political and theoretical concept in 'second-wave' feminism. In: 
Leijenaar e.a. (red.), The Gender of Power. A symposium. Vakgroep Vrouwen
studies FSW/Vrouwen en Autonomie (VENA), Rijksuniversiteit Leiden, 25-33. 

237 



Outshoorn, Joyce V., (1989) 
Een irriterend onderwerp; verschuivende conceptualiseringen van het seksever
schil SUN, Nijmegen. 

Parlevliet, Claar & Selma Sevenhuijsen, (1992) 
Zorg Bekeken Door Een Ander Bril; Vrouwen en het debat over 'keuzen in de 
zorg'. Werkgroep Vrouwenstudies Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht 
i.s.m. METIS, Bureau Vrouwenhulpverlening Nederland, Utrecht. 

Pattynama, Pamela, (1992) 
Passages; Vrouwelijke adolescentie als verhaal en vertoog. Agora Kok, Kampen. 

Pahl, R.E., (1985) 
The politics of work. The Political Quarterly, 56 (4), 331-345. 

Plasmeijer, H.W., (1990) 
De economie van de niet-prodüktieve arbeid. Over de oorsprong en de betekenis 
van het onderscheid tussen produktieve en niet-prodüktieve arbeid. Wolters-
Noordhoff, Groningen. 

Pels, Dick, (1989) 
Inleiding; Naar een reflexieve sociale wetenschap. In: Pierre Bourdieu, Opstellen 
over smaak, habitus en het veldbegrip. Van Gennep, Amsterdam, 7-22. 

Pessers, Dorien, (1990) 
Om het behoud van vrouwenstudies. Tijdschrift voor vrouwenstudies 44, 11 (4), 
427-429. 

Peters, T.J & R.H. Waterman, (1982) 
In search of Excellence. Lessons jrom America's Best-run Companies. Harper & 
Row, New York. 

Phillips, A. en B. Taylor, (1980) 
Sex and Skill: Notes towards a feminist economics. Feminist Review 6, 79-88. 

Poldervaart, Saskia, e.a., (1983) 
Vrouwenstudies, een inleiding. SUN, Nijmegen 

Postel-Coster, Els, (1984) 
Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familiero
man. Eburon, Delft. 

Pot, F.D., (1988) 
Medezeggenschap over Beloningssystemen 1850-1987. NIPG, Leiden. 

Pott-Buter, Hettie en Joop Odink, (1982) 
Het eigen arbeidsinkomen van gehuwde vrouwen. Tijdschrift voor Politieke 
Ekonomie, 5 (4), 122-136. 

Pott, H.J., L.van der Sluijs & R.de Wilde, (1990) 
Inleiding bij R.Rorty, Solidariteit en objectiviteit; drie filosofische essays. Boom, 
Meppel, 7-19. 

X Poutsma, Erik & Dorien Trommel, (1991) 
Nieuwe technologie en functieverbetering voor vrouwen in de industrie. In: C. 
Bouw e.a. (red.), Macht en onbehagen; veranderingen in de verhoudingen tussen 
vrouwen en mannen. Sua/SISWO, Amsterdam, 59-74. 

Pringle, Rosemary, (1989) 
Secretaries Talk. Sexuality, Power and Work. Verso, Londen. 

238 



Projectgroep Vrouwenarbeid, (1986) 
Ongewenste intimiteiten op het werk; onderzoek naar ongewenste omgangsvormen 
tussen de seksen in arbeidssituaties. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
genheid, Den Haag. 

Quispel, C.I., (1986) 
Transformatiekenmerken en -typen. M & O, (themanummer Transformatie van 
management en organisaties). 

Regt, Ali de, (1984) 
Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-
1940. Boom, Meppel. 

Renaud, P. en J. Siegers, (1983) 
Het aanbod van arbeid door gehuwden. Economisch Statistische Berichten, 8 juni 
1983, 507-510. 

Renes, Gusta, (1991) 
Working women; their preferences and constraints. Proefschrift, Rijksuniversiteit 
Leiden. 

Renooy, P.H., (1990 a) 
De rol van huishoudens en netwerken in de informele economie. In: J.J. van 
Hoof, J.W.M. Mevissen & P.H. Renooy, Informele economie: randverschijnsel 
of alledaagse realiteit? Kluwer Bedrijfswetenschappen/Open Universiteit, Deven
ter/Heerlen, 42-53. 

Renooy, P.H., (1990 b) 
Informele economie en veranderingen in de verzorgingsstaat. In: J.J. van Hoof, 
J.W.M. Mevissen & P.H. Renooy, Informele economie: randverschijnsel of 
alledaagse realiteit? Kluwer Bedrijfswetenschappen/Open Universiteit, Deven
ter/Heerlen, 87-95. 

Risseeuw, Carla, (1988) 
The Fish don't talk about the Water. Gender Transformation, Power and Resis-
tance among Women in Sri Lanka. Brill, Leiden. 

Risseeuw, Carla, (1991 a) 
Bourdieu, Power and Resistance: Gender Transformation in Sri Lanka. In: Da-
vis, Kathy, Monique Leijenaar and Jantine Oldersma (red.), The Gender of 
power. Sage Publications, Londen, 154-179. 

Risseeuw, C , (1991 b) 
Tussen aanvaarding en verzet: Gendertransformatie in Sri Lanka en de theorie 
van Bourdieu. Derde Wereld, 10 (2), 43-65. 

Römkens, R., (1980) 
Verzet van mishandelde vrouwen. Een kwestie van macht en onmacht. Tijdschrift 
voor vrouwenstudies 3, 1 (3), 266-292. 

Römkens, Renée G., (1992) 
Gewoon geweld? Omvang, aard, gevolgen en achtergronden van geweld tegen 
vrouwen in heteroseksuele relaties. Swets & Zeitlinger, Amsterdam/Lisse. 

Rooij, Sabine de, (1992) 
Werk van de tweede soort. Boerinnen in de melkveehouderij. Land
bouwuniversiteit Wageningen. 

239 



Rorty, Richard, (1990, oorspr.: 1988) 
Solidariteit of objectiviteit. Drie filosofische essays. Boom, Meppel. Vertaling 
van: Solidarität oder Objectivität?: drei philosophische Essays. Reclam, Stutt
gart, 1988. 

Rosaldo, Michelle Zimbalist, (1974) 
Woman, culture and society: A theoretical overview. In: M.Z. Rosaldo & L. 
Lamphere (red.), Woman, Culture and Society, Stanford University Press, Stan
ford, 17-42. 

Rosaldo, Michelle, (1980) 
The use and abuse of antropology. Reflections on feminism and cross-cultural 
understanding. Signs, Journal of Women in Culture and Society, 5 (3). Vertaling: 
Gebruik en misbruik van de antropologie. Derde jaarboek voor vrouwengeschie
denis, SUN, Nijmegen, 171-207. 

Rosaldo, Michelle Zimbalist & Louise Lamphere (red.), (1974) 
Woman, Culture and Society. Stanford University Press, Stanford. 

Rubin, Gayle (1980, oorspr.: 1975) 
De handel in vrouwen. Opmerkingen over de 'politieke ekonomie' van de sekse. 
Socialisties-Feministiese Teksten 4, Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam, 
196-252. Oorspr.: The traffic in Women. Notes on the 'political economy' of 
sex. In: R. Reiter, Toward an antropology of Women, New York, 1975. 

Sanders, Karin, (1991) 
Vrouwelijke pioniers. Vrouwen en mannen met een 'mannelijke' hogere beroeps
opleiding aan het begin van hun loopbaan. ICS/Rijksuniversiteit Groningen, 
Thesis, Groningen. 

Santen, José van, (1986) 
Antropologie, feminisme en ideologie. Antropologische Verkenningen, 5 (2), 49-
62. 

Schattschneider, E.E. (1960) 
The Semisovereign People. A realist's View of Democracy in America. Holt, 
Rinehart & Winston, New York. 

Schippers, J., (1987) 
Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Wolters-Noordhoff, Groningen. 

Schoemaker, N . , A .M. de Jong-van der Poel & R.W. Hommes, (1978) 
De positie van de vrouw op de arbeidsmarkt. Een verkenning van onderzoeksvel
den. SISWO, Amsterdam. 

Schokker, Alie, (1987) 
De invloed van vrouwenstudies op het overheidsbeleid. Tijdschrift voor vrouwen
studies 31, 8 (3), 334-346. 

Schrijvers, Joke, (1985) 
Mothers for life. Motherhood and marginalisation in the North Central Province 
of Sri Lanka. Eburon, Delft. 

Schuyt, C.J.M., (1973) 
Rechtvaardigheid en effectiviteit in de verdeling van levenskansen. Universitaire 
Pers, Rotterdam. 

240 



Scott, J.W., (1986) 
Gender, A Useful Category of Historical Analysis. The American Historical 
Review, 91 (5), 81-100. 

Scott, Joan Wallach, (1989, oorspr.:1988) 
Deconstructie van gelijkheid-versus-verschil. De bruikbaarheid van de post-struc-
turalistische theorie voor het feminisme. Het raadsel Vrouwengeschiedenis (Tien
de jaarboek voor Vrouwengeschiedenis), SUN, Nijmegen, 96-112. Oorspr.: 
Deconstructing equality-versus-difference: or, the uses of poststructurahst theory 
for feminism. Feminist Studies, 14 (1), 33-50. 

Sevenhuijsen, SelmaL., (1987) 
De orde van het vaderschap. Politieke debatten over ongehuwd moederschap, 
afstamming en het huwelijk in Nederland 1870-1900. Stichting beheer IISG, 
Amsterdam. 

Sevenhuijsen, Selma, (1992) 
Paradoxes of gender; ethical and epistemological perspectives on care in feminist 
poMcal theory. Anna Maria van Schuurman Centrum, Rijksuniversiteit Utrecht 
(paper). Ook verschenen in Acta Politica, 1993/2, 131-149. 

Siegers, J., (1985) 
Arbeidsaanbod en kindertal: een micro-economische analyse. Groningen, 1985. 

Sierksma, Rypke, (1981) 
Macht, ideologie en politiek. Notities over een onderzoek naar de machtsanalyse 
van Foucault. Te Elfder Ure 29, SUN, Nijmegen, 666-705. 

Sierksma, R. (1991) 
Toezicht en taak. Arbeidsbeheer tussen utilitarisme en pragmatisme. Sua, Am
sterdam. 

Smit-Voskuijl, O., (1987) 
Functiewaardering als maatstaf bij de Wet Gelijk Loon. Sociaal Maandblad 
Arbeid, 42 (5), 295-309. 

Smits, Jeroen en Fred Huijgen, (1991) 
Geslachtsspecifieke ongelijkheid in de werkgelegenheid. In: C. Bouw e.a. (red.), 
Macht en onbehagen; veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen en man
nen. Sua/SISWO, Amsterdam, 43-58. 

Sommer, Agnes, (1985) 
Het bureau. Tijdschrift voor vrouwenstudies 21, 6 (1), 70-93. 

Sociaal en Cultureel Planbureau, (1993) 
Sociale atlas van de vrouw, (deel 2). Arbeid, inkomen en faciliteiten om werken 
en de zorg voor kinderen te combineren. (B.T.J. Hooghiemstra & M . Niphuis-
Nell) Rijswijk. 

Spaargaren, Gert, Hugo van der Poel en QJ. Munters, (1986) 
Het oeuvre van Anthony Giddens: centrale thema's en hoofdlijnen. Sociologische 
Gids, 23 (5), 302-330. 

Stevens, Christa, (1989) 
Écriture féminine. Schrijven om het lichaam. Tijdschrift voor Vrouwenstudies 39, 
10 (3), 411-426. 

Stolk, Bram van & Cas Wouters, (1983) 
Vrouwen in tweestrijd. Tussen thuis en tehuis. Van Loghum Slaterus, Den Haag. 

241 



Straathof, Maria, (1993) 
Minder werken, meer zorgen. 
Opzij, 21 (maart), 46-50. 

Nationaal zorgplan om vrouwen te ontlasten. 

Tonkens, Evelien en Monique Volman, (1988) 
.. En lust voor ons allen! Het einde van de seksualiteitsdiscussie in de vrouwen
beweging? Tijdschrift voor vrouwenstudies 33, 9 (1), 58-74. 

Tijdens, K., (1986) 
Automatisering, interne arbeidsmarkt en segmentering. Een studie naar de positie 
van vrouwelijke medewerkers bij de vier grote banken. Universiteit van Amster
dam. 

Tijdens, Kea, (1989) 
Automatisering en vrouwenarbeid. Een studie over beroepssegregatie op de ar
beidsmarkt, in de administratieve beroepen en in het bankwezen. Jan van Arkel/-
Stichting Informatica Congressen, Utrecht/Amsterdam. 

Timmerman, Greetje (1990) 
Werkrelaties tussen vrouwen en mannen. Een onderzoek naar ongewenste intimi
teiten in arbeidssituaties. Sua, Amsterdam. 

Triest, Monika, (1987) 
Sexe-segmentering en sociale ongelijkheid. Abstract, Universiteit van Amster
dam. 

Trommel, D., E. Poutsma, C. Meijdam en R. Braaksma, (1988) 
Vrouwen in de slagerij. Mogelijkheden bij technische vernieuwing: hulpkracht of 
vakvrouw. EIM/Technische Universiteit Twente, Zoetermeer. 

Veldman, A., (1989) 
Arbeid van gelijke waarde. Gedrag en Organisatie, 1 (6), 20-36. 

Veldman, Albertine & Roel Wittink, (1990) 
De kans van slagen. Invloeden van culturen en regels op de loopbanen van vrou
wen. Stenfert Kroese. 

Verhaar, O., (1991a) 
Prima inter pares. Over de voorkeursbehandeling van vrouwen. Analyse van de 
argumentatiestrategieën van voor- en tegenstanders in de openbare discussie over 
het voorkeursbeleid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den 
Haag. 

^Verhaar, Odile, (1991 b) 
Over de mogelijkheid en wenselijkheid van sekse-neutraal werk. Besprekingsarti
kel. Tijdschrift voor vrouwenstudies 46, 12 (2), 216-229. 

Verloo, Mieke, (1992) 
Macht en gender in sociale bewegingen. Over de participatie van vrouwen in 
bewonersorganisaties. Sua, Amsterdam. 

Vianen, A. van, (1987) 
Het selektie-interview. Over de rol van sekse-stereotypen. Werkgroep Arbeids
vraagstukken en Welzijn, Rijksuniversiteit, Leiden. 

Vintges, Karin, (1986) 
De verdwenen vrouw en stijlen van vrouwelijke subjectiviteit. Feminisme: de-
konstruktie en konstruktie. Tijdschrift voor vrouwenstudies 27, 7 (3), 290-301. 

242 



Vüst, R. van der (red.), (1992) 
Visies op organisatiecultuur. Een multidisciplinair perspectief. Lemma, Utrecht. 

Vries, Gerard de & Hans Harbers (1983) 
Sociale wetenschap, politieke besluitvorming en openbare mening. In: W.S.P. 
Fortuyn, De Nederlandse verzorgingsstaat; terugblik en vooruitzien. Kluwer, 
Deventer, 129-142. 

Wacquant, Loïc J.D., (1989) 
Towards a reflexive sociology. A workshop with Pierre Bourdieu. Sociological 
Theory, 7 (1), 26-64. 

Weber, Max, (1947, oorspr.:1921) 
The Fundamental Concepts of Sociology. In: Talcott Parsons (ed) The Theory of 
Social and Economic Organization. The Free Press, New York. Oorspr.: Sozio
logische Grundbegriffe. Wirtschaft und Gesellschaft, hoofdstuk 1. 

Weber, Max, (1976, oorspr.: 1922) 
Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft. In: Johannes Winkelmann (red.) 
Max Weber. Soziologie, Universalgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart. 
Oorspr. in: Preussische Jahrbücher, 187. Bd., 1922, 1-12. 

Weele, C. van der, (1982) 
Een noodzakelijke probleemverschuiving voor feminisües onderzoek: naar figura
ties van vrouwen en mannen. Tijdschrift voor vrouwenstudies 11, 3 (3), 409-416. 

Weggelaar, M . , D. Trommel & F. Molenaar, (1986) 
Doorstroming van vrouwen in het bedrijfsleven; feiten en visies. Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid/RUL, Leiden. 

Wentholt, K. (1990) 
Arbeid en zorg. Een verkenning vanuit het gelijkheidsbeginsel van de rechtsposi
tie van werknemers met gezinsverantwoordelijkheid. Thesis, Amsterdam. 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, (1990) 
Een werkend perspectief; arbeidsparticipatie in de jaren '90. Rapporten aan de 
Regering 38, SDU uitgeverij, Den Haag. 

Willemsen, Harry (red.), (1992) 
Woordenboek Filosofie. Van Gorcum, Assen/Maastricht. 

Wülemsen, T.M. & K. Rojahn, (1992) 
Een blik op het verleden met het oog op de toekomst; over de interpretatie van 
onderzoeksgegevens en de betekenis daarvan voor vrouwelijk leiderschap. In: M. 
Demenint & C. Disselen, Vrouwen, leiderschap en management. Lemma, 
Utrecht, 83-96. 

Williams, Christine L., (1989) 
Gender Differences at Work. Women and Men in Nontraditional Occupations. 
University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Londen. 

Witz, Anne, (1992) 
Professions and Patriarchy. Rouüedge, Londen/New York. 

Wolffensperger, Joan, (1991) 
Engendered Structure: Giddens and the Conceptualization of Gender. In: K. 
Davis e.a. (red.), The Gender of Power, Sage Publications, Londen, 87-108. 

243 



Wyatt, Sally, (1992) 
Tijdsregistratie bij huishoudelijk werk: winst en verlies voor vrouwen. Mens en 
Maatschappij, 67 (2), 106-127. 

Zijderveld, A.C., (1988) 
Bedrijfscultuur. Fantoom en feit, Den Haag. 

Zwinkels, Marei, (1990) 
Zorg als ballast. Tijdschrift voor vrouwenstudies 43, 11 (3), 247-259. 



Summary 

Over the past few decades the relations between women and work has been the 
subject of many studies. Sociologists, psychologists and economists have tried to 
describe and explain the inequality between men and women in the labour mar
ket, by researching sex segregation, human capital, as well as many other ereas. 
The information has been analysed and described in the STEO-trend report Ar
beidsvraagstukken en Sekse (Labour studies and Sex; Brouns & Schokker 1990). 
The aim of the present study is to make a second analysis of these scientific 
developments in the Netherlands in order to trace new questions and new pers
pectives. This analysis has been carried out from the perspective of the theoreti
cal developments of women's studies in the Netherlands. The field of 'women 
and work' is theoretically not as differentiated as the field of women's studies. 
One of the key questions in women's studies - questions about female subjectivity 
and identity - is almost absent in the domain of sex and work. The presupposition 
is that this is a consequence of the insufficient amount of attention these studies 
focus on work related power issues. Work has not been analysed from a per
spective of power. Consequently the research is not as differentiated as the re
search in women's studies. This hypothesis is central to the present study. 

The central questions are: 
1. What major developments have occcured over the last decades in the research 
on women/gender and work? Are there any remarkable lacunae in labour studies 
as compared to the developments in gender studies? 
2 Which theories on power do gender studies proceed on? When applied to the 
field of gender and labour studies, do these theories give rise to new questions? 
3 Is it possible to draw any solid conclusions concerning the conceptualisation of 
'work', 'power' and 'sex/gender' on the basis of an analysis of the power theo
ries? 
4 What are the new lines for future research on gender and work? 

Chapter one gives an overview of the insights developed into the relationship 
between work divisions and gender inequality. In the sixties, the problem was 
attributed to mothers absent from the home. The problem was merely pedagogi
cal, and involved the family, not the working women as a working person. In the 
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seventies the family was no longer the cornerstone of the research, but the Wor
king Woman had taken its place. Under the influence of the Women's Move
ment, women were no longer defined primarily as mothers, but as people with 
specific problems related to their socialization and position as women. In the 
seventies and eighties, research was carried out on women's positions in the 
labour market and in labour organisations. At the end of the eighties new issues 
came to the fore about the societal arrangements of labour and care. The conclu
sion was that: there has been a shift in the problem formulation from Mother, to 
Woman, to Women and now Gender. 

The second part of chapter 1 gives an overview of the explanations of the 
inequality between men and women in relation to work developed in the last 
decades. The explanations have been divided into four categories: explanations 
concentrating on women's choices; explanations concerning processes on the la
bour market and segregation; explanations focusing on organisation processes and 
career development; and explanations concentrating on the construction of sex/-
gender and of work. Although all of these four categories provide significant in
sight into the issues involved, the last one is the least developed. 

This chapter ends with a description of the lacunea, which chapter four dis
cusses in further depth. 

Chapter two gives a description of power theories on which women's studies 
proceed. I have reduced the questions involved to two main questions relevant to 
feminist thinking about power. The first question concerns the classical agen
cy/structure dilemma: how can we theorize the position of women as a position 
in a asymmetrical power relationship, without referring to women as cultural 
dopes, subjected to the powers of men or the system (the deterministic position), 
or analysing women's positions as a result of their own choices (voluntaristic 
position)? The second question is about the conceptual relationship between gen
der and power. Gender is more than power; it is sexuality, parenthood, love 
etcetera. But, power is also more than gender: the power relationship between 
men and women are also influenced by ethnicity, class, labour relations, etcetera. 

The theoretical frameworks of Lukes, Elias, Foucault, Giddens en Bourdieu 
are evaluated against the background of these two questions. How do women 
appear in each framework: how do they manage the dilemma of destiny and will? 
Do these frameworks enable us to conceptualize relations between men and wo
men as power relations without locking out other hierarchical principles? These 
evaluations of the different frameworks, and the way they are used in labour 
studies, are an important basis for the development of new questions about gen
der and work. 
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Chapter three reflects on the information provided by women's studies and 
power theories and consequently puts forth conclusions about the core concepts of 
this study: work, power and sex/gender. First of all, it is important to open up 
the 'black box' of labour processes and devote more research to the actual deve
lopments in the interaction between labour, organisation and individual. In inves
tigating inequality, it is necessary to transcend the dichotomy of the demand-side 
and supply-side of the labour market. In task of opening this black box calls for a 
more differentiated concept of power. Two metaphors for power follow from the 
overview (chapter two) on power theories; the biljart ball and the fish in the 
water. The first concentrates on causal power relations, sources and effects. The 
second concentrates on power in relation to subjectivity and identity, giving mea
ning to dayly life. Both perspectives on power give important information about 
the relationships between work and gender. The next issue is the conceptualisa
tion of sex and gender. Gender refers to structurization of the relationships be
tween the sexes, even in phenomena which seem unrelated to differences between 
men and women. Many 'neutral' institutions, standards and ideas have a gender 
character; they work different for men and women. Even if the sexes seem irrele
vant, we as researchers are looking for gender. But how can we prevent gender 
from being an imperialistic concept which swallows all other interpretations? This 
task requires a differentiated approach to gender relations. 

Chapter four acquaint the reader lines and issues for future research. These 
new lines concentrate on the issues of subjectivity, the influence of culture, and 
the discourse about work. These issues are especially important in developing a 
more profound insight into the "organization of consent" as an explanation of the 
inequality between men and women in labour processes. Research into female 
subjectivity may provide significant insight into the construction of a sex-segrega
ted workforce. However research on occupational subjectivity, and especially on 
the interference between occupational and gender subjectivity, can also be a new 
source of information. It shows that central elements in the construction of female 
subjectivity, such as patience and tact are not valued as a skill, but as a female 
quality which does not need to be paid for. Nursing is one of the classical exam
ples of the interrelationship between female subjectivity, occupational com
mittment and poor working conditions. The 'altruism' of nurses is 'manifest' in 
their low salaries. This case can also serve as an illustration of how we can 
escape the classical dilemma of 'will' (voluntarism) and 'destiny' (determinism) 
in relation to the power relations between the sexes. This dilemma can be trans
cended by investigating the strategies women employ, and the way female subjec
tivity is involved in these strategies. 

The second line is to investigate the influence of culture and regulation pro
cesses in the labour organizations. A few studies are already available, and indi-



cate the importance of cultural issues in understanding the gender-inequality. 
Images of women shape the opportunities of the female workforce, as do ideas 
about the 'prototype' worker. Many formal and informal rules and regulations 
create differences and inequality between the sexes, but until now we do not 
understand precisely how exactly they work. 

The third line involves the discourses on work and the gender arrangements 
underlying these discourses. The division between paid and unpaid labour, pro
ductive and non-productive labour, is one of the most enduring phenomena main
taining the inequality between the sexes. How are 'work', 'worker', 'paid labour' 
defined and socialy regulated? The arrangements of care activities structure the 
opportunities of caring and non-caring people. What does this mean for men and 
for women? Over the past few years these issues have been the focus of some 
attention, but we need more profound insight into the relationships between gen
der-arrangements, working relations and subjectivity. Perhaps this line of 
research will also refocus labour studies on socio-philosofical questions. 
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