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Voorzichtig spreken over 
biotechnologie 

Recensie van: Marli Huijer (2003) Vrijmoedig spreken. 

Publieke debatten over gender en biotechnologie. Oratie. 
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De oratie die Marli Huijer (bijzonder 

Opzij-hoogleraar Macht en Strategie: 

Gender en biomedisch/gezondheidswe-
tenschappelijk onderzoek aan de Uni

versiteit Maastricht) in 2003 uitsprak, 

begint met grote bezorgdheid over de 

manier waarop biotechnologie en. gene

tica de betekenis van onze levens redu

ceert tot het streven naar 'de wil tot 
gezondheid'. De biomedische weten

schappen creëren een norm van biologi

sche gezondheid die coherent, uniform, 
machtig en mannelijk is. Leven is meer, 

stelt Huijer, en om deze reden moet 

reductie worden tegengegaan. Dat kan 

worden bewerkstelligd door het formu

leren van alternatieve perspectieven in 

publieke gesprekken over biotechnolo

gie en generica» Omdat vrouwen als 

object al betrokken zijn bij biotechno

logie en generica, stimuleert Huijer 

vrouwen om. ook als subject mee te 

spreken. Juist vrouwen, nog altijd 
ondergerepresenteerd in de publieke 

sfeer, verstaan de bijzondere kunst van 

het vrijmoedig spreken. Het publieke

lijk vrijmoedig verwoorden van hun 

eigen waarheid over wie ze zijn en wat 

ze willen, breekt de hegemonie van de 

biotechnologie en genetica. Het formu

leren van normen voor leven wordt een 

zaak van ledereen, de wereld is rijker, 

complexer, beter. 

Volgens Huijer zuilen vrouwen zodra ze 

zich gaan mengen in publieke gesprek

ken over biotechnologie antiverhaien 
vertellen waardoor andere betekenissen 

worden ingebracht over de plaats van 

biotechnologie in onze levens. Maar zul

len vrouwen wel andere waarheden gaan 

presenteren? Onderzoek naar ervaringen 

van vrouwen met voortplantingstechno

logieën (IVF en dergelijke) dat Bernike 
Pasveer en Sara Heesterbeek voor het 

Rathen.au Instituut deden, suggereert 

iets anders. Zij formuleren op basis van 

Interviews een kritisch commentaar op 

deze technieken. Zij stellen voor om ver

tragende momenten in te bouwen in de 

medische trajecten waarin vrouwen 

terechtkomen als ze met voortplan

tingstechnologie in aanraking komen. 
Dergelijke vertraging zou vrouwen de 

gelegenheid geven om te overzien hoe

zeer ze veranderd, zijn door gebruik te 

maken van voortplantingstechnieken en 
deze veranderingen te verdisconteren. 

http://Rathen.au


Een deel van de geïnterviewde vrouwen 

daarentegen pleit voor meer (technische) 

mogelijkheden om hun di.epgcvoel.de 

kinderwens te vervullen. Niet vrouwe

lijkheid, maar expertise op het gebied 

van het wetenschaps- en. techniekonder-

zock bepaalt dus of er een tegen verhaal 

wordt verteld. Maar nog los van deze 

vraag, mist Huijcrs oplossing zijn doel. 

Participatie van vrouwen zou in publie

ke gesprekken, hun inbreng in politiek 

handelen, wereldveranderend optreden 

vergroten. Maar, zoals Huijcr niet 

behulp van Hannah Arendt eerder aan

gaf* tegenwoordig wordt de wereld ver

anderd door cie biomedische weten

schap. En ook biomedische wetenschap

pers praten vast veel maar wereldveran-

deren doen ze toch vooral door van al les

te maken. Ze ontwikkelen generische 

tests en gemodificeerd voedsel. Ze klo

nen schapen, en ontwikkelen generische 

behandelingen, van ziektes. Ze identifi

ceren risicogroepen en laten informed con

sent-formulieren invullen. Een pleidooi 

om vrouwen mee te laten praten, is een 

pleidooi voor een gesprek dat niet 

plaatsvindt en voor een wereldverande

rende activiteit die al is geweest. Als het 

gaat om het vergroten van de inbreng 

van. vrouwen in de wereldveranderende 

activiteit die biotechnologie is, zou ik 

een pleidooi verwachten, voor meer 

vrouwen in de wetenschap en voor meer 

wetenschapsonderzoekers in publieke 

debatten. 

Los van of het iets oplevert om vrouwen 

mee te laten praten, maak ik me zorgen 

over het feministische gehalte van 

Huijers idee. Vrouwen, zegt ze, moeten 

niet alleen in openbare gesprekken, over 

biotechnologie en genetica meepraten, 

ze moeten op een heel specifieke manier 

meepraten. Ze zouden gebruik moeten 

maken van parrèsia, een begrip dat 

Michel Foucault uit de antieke Griekse 

literatuur haalt. Parrèsia of vrijmoedig 

spreken, is het Vrijuit, vrijmoedig en. 

eerlijk' (16) spreken van de eigen waar

heid door relatief on machtigen als aan

klacht tegen de macht. Parrèsia kan. dus 

alleen worden toegepast door mensen in 

een relatief kwetsbare positie. Daarmee 

komt Huijers feministische inzet op 

gespannen voet te staan met haar doel 

om vrouwen, een wereldveranderende 

Inbreng te laten hebben. Om de wereld 

te veranderen, zou immers strategisch 

politiek handelen wenselijk zijn. Maar 

parrèsia, stelt Huijcr, is geen strategisch 

spreken (17), maar een authentiek spre

ken. De kans lijkt me groot dat vrouwen 

die zich met deze opdracht in publieke 

gesprekken mengen hartverscheurend 

en buitengewoon boeiend, naïef en eer

lijk zullen, zeggen 'wie zij zijn en wat zij 

vinden' (16), waarna het even stil blijft 

en de macht verdergaat met waar ze mee 

bezig was. Een meer constructivistische 

opvatting van spreken, zou Huijcr 

bevrijden van de noodzaak te kiezen 

tussen het spreken, van de authentieke 

waarheid en strategisch handelen: Wc 

weten Immers sinds jaar en dag dat 

representeren ook interveniëren is. 

Goed,, er zitten wat haken en ogen 

aan Huijers voorstel deze macht te com

plementeren met vrouwelijke tcgenver-

halen. Het levert een aardia intellcctua-
o 

listisch gekissebis op deze haken co 

ogen te expliciteren, maar is dergelijke 

kritiek niet uiteindelijk, zoals de 

Engelsen zo mooi zeggen, just semantics. 
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Want wat is er eigenlijk mis met een 

voorstel voor meer vrouwelijke inbreng? 

Mijn reflex is ook dat. een pleidooi voor 

meer vrouwen, hoe dan ook, altijd goed 

is. Er is echter een goede reden, om juist 

in. dit geval niet te vertrouwen op eerste 

reacties. 

Huijers argument om vrouwen, mee 

te willen laten praten heeft te maken 

met de specifieke vaardigheid die vrou

wen hebben: vrouwen zijn heel goed in 

persoonlijke parrèsia (ij). Zij spreken 

bijzonder vrijmoedig in niet-openbare 

ruimtes (ik zal. voor het gemak zeggen 

dat ze thuis vrijmoedig spreken). Als 

vrouwen thuis in staat: zijn om wereld

veranderende verhalen te vertellen, zou

den ze dat ook in de publieke ruimte 

kunnen doen, zo betoogt Huijcr. Maar 

is het verplaatsen van deze vaardigheden 

zo gemakkelijk? Het is niet voor niets 

dat ondanks allerlei maatregelen en aan

moedigingen vrouwen nog altijd min

der openbaar spreken dan mannen. Dat 

komt niet doordat vrouwen tere kas

plantjes zijn, maar omdat er misschien 

belangrijke voorwaarden voor persoon

lijke parrèsia afwezig zijn in publieke 

ruimtes. In plaats van vrouwen aan te 

sporen zich ook in het openbaar vrij

moedig te gedragen, zouden de praktij

ken en de mogelijkheidsvoorwaarden 

van. zowel persoonlijke als publieke par

rèsia onderzocht moeten v/orden. Wat is 

persoonlijke parrèsia precies en welke 

omstandigheden stimuleren persoon

lijke parrèsia? Hoe worden publieke 

ruimtes ervaren? En. hoe kunnen ande

ren, ook leren parrèsia toe te passen? 

Immers, als het doel is om plurifor

miteit te organiseren in politiek hande

len over blotechnologie en genetica, clan 

zou iedereen - ook biomedici, ook man

nen. - vrij moedig moeten spreken.. 

Vrouwen vallen ~ als subject - buiten de 

biomedische macht en. dat is voor

waarde voor het andere gekild dat ze 

brengen. Ze hebben, andere levens, daar

om kunnen ze andere verhalen, vertel

len. Deze figuur van macht en tegen

macht beheerst Huijers oratie. En net 

als dat er op het eerste gezicht weinig 

mis lijkt te zijn met het idee om. meer 

vrouwen te betrekken bij publieke 

gesprekken over biomedische ontwik

kelingen, lijkt het evident dat deze 

vrouwen (maar ook burgers en intellec

tuelen, feministische wetcnschapsfiloso-

fen en wetenschapsjournalisten {19}) 

zich dienen te verzetten tegen cle hege

monie van de biomedische macht, door 

middel van het geven van andere inter

pretaties, het voorstellen van andere ver

sies, het vertellen, van andere verhalen. 

Deze opvatting over de relatie tussen 

wetenschap en anderen, tussen macht 

en onmacht: laat echter uit beeld ver

dwijnen wat volgens mij het: belangrijk

ste probleem van de opkomst van bio

technologie en. genetica is: dat het ons 

een vraag stelt, waarvan de contouren 

vooralsnog vaag zijn. 

Wat is volgens Huijer eigenlijk het 

kernprobleem van de groei van. biotech

nologie en generica? Impliciet gaat 

Huijer er vanuit dat onze levens vroeger 

diverse betekenissen hadden, dat men

sen een scala aan zingevende contexten, 

en activiteiten hadden, en dat de 

opkomst van de biomedische macht 

deze rijke levens heeft verschrompeld 

tot pogingen gezond te worden en te 

blijven. Ontegenzeggelijk is er een. 



groeiend aantal mogelijkheden om (de 

kans op) ziekte te bezweren en. dreigen 

er in toenemende mate nare consequen

ties voor wie dergelijke mogelijkheden 

negeert. Daarnaast heeft de Volkskrant-

at weer enige rijd een bijlage met de 

naam Gezond, doen veel. mensen tegen

woordig enthousiast aan BBB of aan 

yoga, en staat naast de pindakaas ook 

een. flesje vitaminepillen op tafel. Maar 

het is de vraag of deze ontwikkelingen 

gekarakteriseerd moeten worden als een 

te betreuren verschraling. Natuurlijk is 

het van belang te onderzoeken wat het 

uitmaakt dat we eerder naar fitness gaan 

dan naar de kerk, maar er is geen. reden 

aan te nemen dat fitness een inherent 

mager leven veroorzaakt. 

Huijer komt tot haar zorg over de 

macht van de biotechniek via een 

bespreking van Arendts concept van 

'handelen'. Biotechniek en genetica, 

schrijft ze, handelen, het zijn wereldver

anderende praktijken. Deze weten

schappen herdefiniëren waar onze 

levens over gaan en geven vorm aan hoe 

we ze kunnen inrichten. Hiermee 

bedrijven deze praktijken, dus politiek. 

En. politiek handelen, stelt Huijer, moet 

je niet overlaten aan. de wetenschap, die 

bovendien in. de loop der tijd verbonden 

is geraakt met grote economische, com

merciële belangen. Huijer stuurt aan op 

een pleidooi voor democratische inmen

ging 'm deze machtige, vercommerciali-

seerde en. gesloten, wereld. Ze consta

teert echter vervolgens dat het politiek 

handelen van deze wereld ook niet 

alleen aan. wetenschappers wordt overge

laten. Huijer schetst aan de hand van. 

Nowotny, Scott en Gibbons de huidige 

situatie waar dankzij onder meer de 

democrati.seriogsbewegi.ng, het femi

nisme, de antimcdicalisering en de 

opkomst van patiëntenorganisaties de 

betrokkenheid van allerlei actoren, is 

vergroot bij publieke gesprekken over 

en democratische vormgeving van bio

technologie en generica. Alhoewel 

Huijer redelijk wat tekst nodig heeft om. 

deze zogenaamde mode i society te 

beschrijven, zet ze zich in het vervolg 
van. haar oratie vooral aftegen. de redu

cerende en oppermachtige biomedische 

en genetische wetenschappen. Ze lijkt te 

zeggen: biotechnologie en generica lij

ken wel redelijk democratisch ingebed, 

maar eigenlijk zijn ze toch gewoon, de 

macht die moet worden gebroken. 

Het probleem van biotechnologie en ge

netica is echter niet dat ze een zo grote 

macht hebben dat die weersproken 

moet worden, maar dat ze heftige, heer

lijke dilemma's opwerpen. 

Biotechnologie en generica brengen 

dingen, in de wereld waarvan het voorlo

pig nog heel Ingewikkeld is om. te 

bedenken wat we er eigenlijk van moe

ten vinden. Bovendien, Huijers voorstel 

om meerdere waarheden te formuleren 

over hoe te leven dient om alternatieven 

te bieden: 'Nee, zo wil ik niet leven! Ik 

wil zó leven! Maar juist bij nieuwe 

generische, biomedische technologie -

bij praktijken die wereldveranderend 

zijn - is het niet duidelijk wat de waar

heid is, is het niet gegeven wie je bent, 

of hoe je wilt leven. Daarom is er weinig 

te verwachten van vrijmoedig sprekende 

vrouwen, 

In plaats van in te zetten op het ont

wikkelen van vrijmoedig spreken, zou 

ik willen pleiten voor aandacht voor wat 
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ik hesitant voice noem, een aarzelend, zoe

kend spreken. Dit concept is ontwik

keld in confrontatie niet Alfred 

Hirschmanns concept van voice (naast 

exit en loyalty], dat hij gebruikte om na te 

denken over hoe klachten gehoord wor

den door instituten en/of bedrijven om 

te leren veranderen, De relatie waar 

Hirschmann over spreekt, een zwakke 

stem die een klacht heeft die zich op een 

of andere manier moet manifesteren 

tegenover een. groot bedrijf of een 

machtige publieke instelling, lijkt op de 

relatie van biotechnologisch conglome

raat tegenover vrijmoedig sprekende 

vrouw die Huijer schetst, In plaats van 

de hoop te vestigen op de alternatieve 

waarheid die de positie van vrouwen van 

tevoren al garandeert, probeert de notie 

van voorzichtig spreken de aandacht te 

vestigen op gesitueerde pogingen om in 

publieke gesprekken te ontdekken wat 

de explosieve ontwikkeling van biotech

nologie en generica eigenlijk betekent. 

We willen, immers, zou ik zeggen, niet 

zozeer inzicht krijgen in andere manie

ren van leven buiten of naast de bio~ 

technologische, maar er juist achter 

komen wat blo technologie eigenlijk 

met ons doet. 

Kortom, ik wil niet meer publiek 

sprekende vrouwen, maar meer vrou

wen, die de wereld politiek handelend 

mec-maken. Ik wil geen. meer eloquente 

dames, maar meer zoekende sprekers 

van divers pluimage. Ik wil geen stoere 

vrouwen die hun waarheid in de strijd 

gooien, ik wil geïnstitutionaliseerde 

condities die het tastend spreken over 

een vreemde wereld waar we allemaal, 

nieuwsgierig naar zijn (of bang van zijn) 

faciliteren. 
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