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Naschrift Naschrift
IkIk zal eerst een heel nieuwe taal moeten vinden om over al datgene te praten,
watwat de laatste dagen mijn hart beweegt.
Ettyy Hillesum, De nagelaten geschriften
Hett begrip zorg omschrijft men wel als zorgvuldigheid, zorgzaamheid, aandachtdacht en ook nog als bewaking, oppassing, bepaalde vorm van overheidsbemoeienis. moeienis.
Hett begrip arbeid omschrijft men wel als beroepsbezigheid, inspanning om iets
tottot stand te brengen en ook wel als wen\zaamheid om de maatschappelijke
behoeftenbehoeften te bevredigen.
Inn ons maatschappelijk bestel blijken beide termen als vanzelf een specifieke
betekeniss te hebben gekregen. De term zorg gebruiken we vrijwel uitsluitend
voorr de activiteiten die van doen hebben met het private en individuele bestaann van kinderen, ouderen en huishoudelijke werkzaamheden. De term
arbeidd krijgt meer en meer de betekenis van alle activiteiten die in het openbaree maatschappelijk leven en economisch van belang zijn. We hebben een
'werkweek'' van zoveel uur en de overige tijd kunnen we naar believen besteden,, zonder dat we voor deze tijd die term gebruiken.
Dee tweedeling die we met deze woorden aangeven, lijkt discriminerend naar
tweee kanten: we doen of we in ons 'werk' de 'zorg' aan anderen kunnen overlatenn en in onze 'zorg' niet 'werken'. Voor Martin Heidegger heeft zorg een
veell meer omvattende betekenis: zorg is alles. Het is geleefde tijdelijkheid. We
zijnn zorgende en verzorgende wezens, of we al dan niet buitenshuis doende
zijn.. Zorg is voor Heidegger het alomvattende begrip voor houdingen, zodat
zorgenn vrijwel hetzelfde betekent als handelen. Vanuit deze optiek lijkt het
wezenlijkee onderscheid tussen zorg en arbeid haast te vervallen. Maar in ons
spraakgebruikk hanteren we zonder moeite beide termen voor geheel verschillendee levenssferen. De vraag is of we beide domeinen hierdoor niet al te zeer
stigmatiseren.. Door deze afbakening missen we in ons werk de verantwoordelijkheidd voor ons handelen en bij onze zorg de aandacht voor het zweet waarmeee we zorgen.
Inn mijn onderzoek heb ik me overigens aangepast aan het helaas algemeen
aanvaardee woordgebruik van zorg en arbeid. In dat woordgebruik dreigen
goedee werknemers gezien te worden als mensen zonder zorgverplichtingen.
Wanneerr evenwel vaders en moeders, het bedrijfsleven, de overheid en anderenn in open communicatie het erover eens zijn dat een werkzaam ouderschap,
eenn bezorgd bedrijfsleven en een zorgzame overheid gedeeld dienen te zorgenn en te arbeiden, kunnen we opgewekt aan een nieuw millennium beginnen.
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