
tie' geen inhoud krijgen en we maar 
moeten aannemen dat Picasso's variaties, 
zoals gezegd wordt, evenzeer als inter
pretaties functioneren als een verhelde
rend essay over Las Meninas. Verder 
valt op dat de commentaren ofwel over 
de emoties van de figuren, ofwel over 
formele eigenschappen gaan, maar dat er 
bijna nooit een verband tussen vorm en 
expressie wordt gelegd. Zou dat een te 
'natuurlijke' relatie tussen beide sugge
reren? Zo missen Goodman en Elgin 
echter een kans om uit te leggen wat een 
niet-verbale vorm van begrip zou kunnen 
zijn. 

De auteurs van Reconceptions zijn 
beter in puinruimen dan in opbouwen, 
beter in ontwerpen dan in uitvoeren, 
beter in redeneren dan in kijken. Hun 
kentheorie belooft veel, maar vraagt denk 
ik om een minder eenzijdig analytische 
benadering om ook werkelijk tot het 
veelzijdige begrip te leiden dat hen voor 
ogen staat 

Feminisme en Foucault: verzet 
in de Verenigde Staten 

Loes Maagdenberg 

Recensie van: Feminism and Foucault: 
Reflections on Resistance. Edited by 
Irene Diamond and Lee Quinby. Boston: 
Northeastern University Press 1988. 

In Nederlandse vrouwenstudieskringen 
is het werk van Foucault al zeker zo'n 
zes jaar ingeburgerd. Al rijn de verwij
zingen - bijvoorbeeld in het Tijdschrift 
voor Vrouwenstudies - niet altijd even 
expliciet, een kenner kan al gauw de 
foucauldiaanse invloeden ontdekken. 
Sterker nog: de invloed van de Franse 
filosofie is in de Nederlandse vrouwen
studies wereld niet meer weg te denken: 
zij vormt één van haar belangrijkste 
pijlers. Hoe anders lijkt dit te liggen in de 
Verenigde Staten. De vraag rijst of Ame

rikaanse feministen Foucault eigenlijk 
wel kennen. Een onderzoekje in de uni
versiteitsbibliotheek wees uit dat er in 
Nederland in ieder geval weinig feminis
tische Amerikaanse literatuur over Fou
cault te vinden is. 

Niettemin verscheen onlangs de 
bundel Feminism and Foucault van de 
hand van de Amerikaanse dames Dia
mond en Quinby met diverse artikelen 
gepubliceerd tussen 1979 en 1988. On
danks de gedateerdheid van enkele arti
kelen vormt het boek een interessant ob
ject van onderzoek. De inzet van de stu
dies lijkt namelijk opvallend te verschil
len met wat wij in Nederlandse vrou
wenstudieskringen gewend zijn tegen te 
komen. De ondertitel van het boek: Re
flections on Resistance geeft dit verschil 
al direkt weer. Waar Nederlandse femi
nisten jarenlang puzzelen over de vraag 
wat vrouwelijkheid is en of ze wel be
staat, houden de Amerikaanse dames 
zich bezig met de meer pragmatische 
vraag: "Hoe kan ik verzet plegen", ofte
wel, "Hoe-kan-ik-mijzelf-als-vrouw-be-
vrijden?" Vanuit een traditie die vandaag 
de dag nog steeds een rol speelt in Ame
rika, waarin patriarchaat, mannenmacht 
en onderdrukking de boventoon voeren, 
wordt aan de hand van Foucault getracht 
deze traditie enigszins te doorbreken. Het 
feminisme blijkt in deze bundel de noe
mer te zijn voor zowel puur academische 
bezigheden als politieke actie. De inzet 
van Foucault wordt direkt gekoppeld aan 
politieke slagvaardigheid. 

In de inleiding van de bundel zeggen 
de samenstelsters dat het niet hun bedoe
ling is om een definitieve scheiding van 
het marxisme (of de freudiaanse of laca-
niaanse analyse) te arrangeren om ver
volgens een gelukkiger huwelijk met de 
foucauldiaanse genealogie aan te gaan. 
De inleidsters willen in géén geval een 
nieuwe orthodoxie binnenhalen. Maar, 
zo stellen ze, op dit kritieke historische 
moment, waarop het feminisme volgens 
hen politiek in de verdediging wordt ge
drongen, kunnen foucauldiaanse 
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'machtsanalyses' bijzonder vruchtbaar 
zijn. Zowel Foucault als feministen zijn 
op zoek naar de meer lokale en Intieme 
werkingen van macht Van hieruit kan 
dan ook over 'verzet' worden nagedacht 
De inleidsters eindigen met de gedachte 
dat men in dit spanningsveld de potentie 
kan vinden voor een handelingsethlek 
waarvan men tevens de begrensdheid 
onder ogen moet zien. 

In het onderstaande zal echter duide
lijk worden dat de frisse wind die met 
behulp van Foucault door de feminis
tische gelederen wordt geblazen wat 
minder krachtig is dan de inleidsters 
suggereren. De inzet van zijn werk is in 
de diverse artikelen van diffuse aard en 
vooral lopen de strekkingen van de arti
kelen nogal uiteen. De thema's van het 
boek behelzen onderwerpen als lichaam, 
spreken, schrijven, disciplinaire praktij
ken, seksualiteit en bevrijdingstheologie. 
De meeste auteurs maken daarbij frag
mentarisch gebruik van Foucaults werk. 
Een relatief aparte plaats neemt het artikel 
van Biddy Martin in. Hoewel zij slechts 
uitgaat van zijn geschiedenis van de sek
sualiteit, omvat haar artikel min of meer 
alle centrale noties van Foucaults theo
rieën. 

Om dit te iUustreren zal in eerste in
stantie dit artikel worden besproken en 
vervolgens enkele andere: de meest re
cente en mijns inziens meest belangwek
kende artikelen. Maar vooral is het be
doeling na te gaan of én in hoeverre 
Foucaults werk kan worden ingezet voor 
een direkte strijd of verzet 

In het uit 1982 stammende artikel 
Feminism, criticism and Foucault stelt 
Biddy Martin dat Foucault interessant is 
voor het feminisme omdat hij in zijn po
lemieken en methodologie breekt met 
traditioneel sociaal-wetenschappelijke 
theorievorming. Doel van haar artikel is 
te zoeken naar de convergentiepunten 
tussen enerzijds de 'provocaties' van 
Foucaults werk, zoals zij dit noemt, en 
anderzijds de politieke en theoretische 
projecten van feministen. 

Voor dit doel analyseert zij in eerste 
instantie de tekortkomingen van traditio
nele marxistische interpretatiekaders, zo
als deze vooral in het 'sexual politics' 
debat ten tonele rijn gevoerd. Hierbinnen 
zou het onmogelijk zijn de werkingen 
van macht en verzet op het niveau van 
het lokale en het dagelijkse te begrijpen. 
Met behulp van Foucaults theorieën is dit 
wel mogelijk, omdat macht bij hem geen 
bezit meer is van een coherente en iden
tificeerbare groep. Macht komt niet alleen 
van bovenaf, is niet alleen onderdruk
kend en seksualiteit is niet slechts een 
effect van macht. De 'nieuwe' theorie 
creëert aldus, volgens Martin, een ruimte 
om met enkele nog onopgeloste kwesties 
aan de slag te gaan, die te maken hebben 
met macht, vrouwelijkheid en seksuali
teit Hierbij moet men zich volgens Mar
tin wel blijven realiseren dat het feminis
tische project nooit volledig en onpro
blematisch binnen deze 'avant-garde' 
theorie past 

Het feminisme en het post-structura
lisme convergeren volgens Martin in hun 
kritiek op de hegemonie van het identieke 
en hun wens om tot andere vormen van 
discours te komen. Foucault heeft echter 
nooit de vraag naar de vrouw gesteld. 
Martin wijst erop dat er in zijn werk 
nooit plaats is geweest voor de vraag 
naar de positie van de vrouw - op het ni
veau van de representatie - in termen van 
interne uitsluiting'. De wijze waarop 
vrouwen marginaal hebben gefunctio
neerd In de constructie van betekenissen 
en macht in onze cultuur, heeft de vraag 
naar de vrouw, aldus Martin, juist cen
traal doen worden. Deze vraag is cruciaal 
geworden voor het discours van de man 
en dit komt onder andere tot uiting in de 
literaire tekst waarin zij fungeert als het 
onopgeloste probleem, als de vraag die 
nog moet worden beantwoord. Foucault 
heeft de vraag naar de specificiteit van de 
positie van de vrouw met betrekking tot 
de waarheid en de stiltes niet gesteld, 
maar desondanks, aldus Martin, maakt 
zijn analyse van de machtswil in de hu-
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manistische waarheidspretentie het mo
gelijk verder te gaan dan alleen simpel te 
zoeken naar nieuwe en meer correcte 
antwoorden op de vraag naar de vrouw, 
namelijk door te vragen wat er op het 
spel staat in deze vraag. Wat gebeurt er 
als we de vraag stellen naar de articulatie 
van het probleem van de seksuele diffe
rentie? 

Deze wijze van vragen vereist een 
manier van kijken naar teksten zoals 
Foucault deze aanreikt Martin houdt 
daarom een pleidooi voor een feminis
tische historische analyse, waarin teksten 
niet alleen worden gelezen als uitdruk
king van vaste betekenissen of afspiege
ling van de waarheid, waarin we niet al
leen op zoek gaan naar de authentieke 
vrouwelijke stem of dé vrouwelijke 
seksualiteit Martin wil géén analyse 
waarin vrouwen buiten de cultuur wor
den geplaatst en zodoende vrouwe
lijkheid wordt gedefinieerd in termen van 
absolute uitsluiting ten opzichte van de 
taal (zoals de Franse theoretica's doen). 
Zij stelt een analyse voor waarin teksten 
ook opgevat worden als een instrument 
voor het uitoefenen van macht, als para
digmatische bepaling van gevechten over 
betekenis, een analyse van teksten waar
in de historische en specifieke vormen 
moeten worden geanalyseerd waarin de 
vrouw tot nu toe werd afgebeeld als een 
constitutieve afwezigheid. 

Martin wil, zo stelt ze, Foucault in
zetten voor een concrete strijd. De toene
mende fragmentatie en verdeeldheid van 
de vrouwenbeweging die zij signaleert 
kan aan de hand van foucauldiaanse 
theorievorming in een ander daglicht 
worden geplaatst en weilllcht effectiever 
worden beantwoord. Ze riet echter in dat 
Foucaults inzichten niet zomaar toegepast 
kunnen worden. In zijn onderzoek naar 
waarheid en macht heeft Foucault de 
vraag naar 'de vrouw' niet expliciet ge
steld, maar zijn methode biedt wel de 
nodige aanknopingspunten om de ont-
staansvoorwaarden ervan te analyseren. 
Martin houdt daarom een pleidooi voor 

een historische analyse a la Foucault, 
waardoor het mogelijk wordt alternatieve 
plaatsen te creëren van waaruit traditio
nele en geaccepteerde betekenissen over 
de vrouw kunnen worden benaderd en 
veranderd. 

Frances Bartkowski gaat in haar 
artikel Epistemic drift in Foucault expli
ciet in op de rol van verzet in het werk 
van Foucault. Geïnspireerd door Franse 
theoretica's formuleert zij de gedachte dat 
het spreken van vrouwen buitengesloten 
zou zijn van het dominante discours. 
Foucault zou met zijn Geschiedenis van 
de seksualiteit deel 1 een dergelijk ver
toog hebben geproduceerd. Dit euvel is 
volgens Bartkowski vooral te wijten aan 
de wijze waarop verzet in zijn werk 
functioneert. Verzet is overal in Fou
caults tekst aanwezig, maar wordt nooit 
direkt besproken. Dit wordt vooral 
zichtbaar bij de 'bekentenis'. Het is vol
gens Bartkowski duidelijk dat Foucault 
alleen rijn oor leent aan hen die luisteren 
(de biechtvader, analyticus etc.) en de 
stem van degenen die bekennen negeert. 
Foucault geeft daardoor te weinig ruimte 
aan het potentiële verzet en dat doet geen 
recht aan het oppositionele vertoog van 
vrouwen, homo's, kinderen en perver-
sen; aldus produceert hij een patriarchale 
geschiedenis van de seksualiteit 

De analyse van Bartkowski staat in 
dit opzicht lijnrecht tegenover die van 
Biddy Martin. Martin wijst er namelijk 
op dat het spreken van vrouwen niet in 
termen van absolute uitsluiting moet 
worden beschreven maar veeleer in ter
men van interne uitsluiting. In het eerste 
geval is het laten horen van je stem al een 
daad van verzet en wijst op een 'on
schuld' en 'niet-medeplichtigheid' van 
vrouwen aan de cultuur en de dominante 
vertogen. In het tweede geval gaat het er 
om te laten zien hoe juist binnen het do
minante vertoog het spreken van vrou
wen een zekere plaats inneemt en toege
wezen krijgt. 

Sandra Lee Bartky neemt in haar ar
tikel Foucault, feminity and the moder-
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nization of patriarchal power Foucaults 
werk Bewaken en straffen als uitgangs
punt en vraagt zich af waar de analyse 
blijft van de disciplinaire praktijken die 
volgzame vrouwenuchamen produceren, 
volgzamer dan die van mannen. Net als 
mannen zijn vrouwen subject van veel 
van de disciplinaire praktijken zoals 
Foucault die beschrijft, maar hij lijkt 
blind te rijn voor die praktijken die een 
typische vrouwelijke modaliteit van be
lichaming produceren. Op een zeer le
vendige wijze worden vervolgens de 
praktijk van het vermageren, de praktijk 
van de inperking van het vrouwelijk 
lichaam en de praktijken met betrekking 
tot een vrouwelijk schoonheidsideaal be
schreven. 

Hoewel Bartky zeker inrichten van 
Foucault gebruikt, (ze zet bijvoorbeeld 
het beeld van het panopticon in voor het 
idee dat er een mannelijk panoptisch 
kennen zou zetelen in het bewustzijn van 
de meeste vrouwen) doet haar analyse 
erg sociologisch en bekend aan. De con
statering dat ons ideaalbeeld van een 
perfect lichaam verschoven is van Mari
lyn Monroe naar Jane Fonda, als ook de 
opmerking dat er weinig respect en soci
ale macht aan de uitvoering van deze 
praktijken verbonden zijn, klinken mij 
niet erg nieuw in de oren. Zeer interes
sant is evenwel de wijze waarop zij op 
het laatst de (on)mogelijkheid tot verzet 
onder woorden brengt Foucault, aldus 
Bartky, wordt vaakt verweten een theorie 
van het driftlichaam te ontberen. Zonder 
deze weerstandbiedende onderlaag zou 
verzet namelijk onmogelijk zijn. Maar 
ook al is dit niet de oorsprong van 
verzet, macht wordt nooit uitgeoefend 
zonder prijs en tevens valt op dat 
historisch gezien de vormen van en 
gelegenheden tot verzet zeer divers zijn. 

Wat verzet mogelijk maakt of op
roept, zo stelt Bartky, zijn die momenten 
in de geschiedenis van de overheersten 
waarin er een incoherentie of contradictie 
tussen oude en nieuwe vormen van 
macht ontstaat. Op dit moment is er een 

kloof tussen de toenemende onafhanke
lijkheid van vrouwen aan de ene kant en 
de toenemende en escalerende objectifi-
catie van vrouwenMchamen aan de andere 
kant. Deze kloof produceert in vrouwen 
een gevoel van incoherentie dat zal uiüo-
pen op het ter discussie stellen van de 
noodzakelijkheid van de tegenwoordige 
disciplinaire praktijken. Hoe onafhanke
lijker vrouwen zullen worden, hoe groter 
de paradox. Niet het libidineuze lichaam, 
maar deze paradox zal het broeinest van 
de weerstand worden. Er is daarom 
weinig reden verder te anticiperen op een 
algeheel verzet tegen deze disciplinaire 
praktijken of op vrolijke experimenten 
met nieuwe stijlen van het vlees. Het zou 
slechts een regressieve weerstand oproe
pen. De geschiedenis moet volgens 
Bartky haar loop hebben. 

De hier gepresenteerde visies van de 
auteurs cirkelen voor een groot deel om 
enkele belangrijke inzichten die Fou
caults historische analyses hebben opge
leverd. Alhoewel ze veelal met nauwge
zetheid en precisie geformuleerd worden, 
draagt dit niet altijd evenveel bij aan de 
spanning van het boek. Dit is op zich niet 
verwonderlijk, daar de op deze wijze ge
presenteerde interpretaties van Foucault 
op een vrij voor de hand liggende manier 
voortvloeien uit zijn werk. Dat geldt 
eveneens voor de hier niet besproken ar
tikelen. Daarnaast dienden hier contro
verses als uitgangspunt, die in Nederland 
al uitgevochten lijken te zijn. Verder 
kunnen we concluderen dat Foucaults 
werk op een typische wijze wordt geïn
terpreteerd: zeer concreet, terwijl zijn 
werk zich mijns inziens ook op een veel 
abstracter niveau begeeft 

Elke auteur van de bundel gaat in 
eerste instantie optimistisch bij Foucault 
op zoek naar praktische, alternatieve 
vormen van verzet, maar in tweede 
instantie rolt er wat anders uit. 
Bartkowski vindt dat het verzet bij Fou
cault in zijn Geschiedenis van de seksu
aliteit deel 1 weinig gearticuleerd is en 
zegt eigenlijk dat deze met de aandacht 
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op verzet herschreven zou moeten wor
den. Maar met deze kritiek biedt 
Bartkowski ons vooralsnog geen al
ternatieve strategieën voor een feminis
tische politiek. Bartky's vertoog impli
ceert min of meer dat men beter geen 
verzet kan plegen. Men moet de geschie
denis maar gewoon zijn loop laten, want 
slechts een historisch paradoxale situatie 
zal vrouwen aanzetten tot verandering. 
Het artikel van Martin laat zien dat als 
men aan de hand van de theorie van 
Foucault verzet wil plegen, er eerst een 
historische analyse a la Foucault moet 
worden verricht waarin we door middel 
van onderzoek naar 'wie we zijn, vragen 
naar hoe we in de toekomst kunnen 
worden'. 

De Amerikaanse bundel laat zien dat 
Foucaults werk in ieder geval zeer seri
eus wordt genomen in bepaalde vrou
wenstudieskringen. Het thema van direkt 
verzet in Foucaults werk wordt ondanks 
de hoopvol gestemde inleiding door de 
hier besproken auteurs terecht als pro
blematisch gezien. De reden daarvoor is 
mijns inziens dat Foucault met zijn 
historische analyses van specifieke 'pro
bleemgebieden een veel abstractere 
vorm van verzet op het oog heeft dan de 
Amerikaanse dames hier hoopten te ver
woorden. Zijn bedoeling is niet aan te 
zetten tot direkte politieke actie of iets 
van een dergelijke strekking, maar zoals 
hij zelf schrijft: "Er op een bepaalde ma
nier toe bijdragen dat enkele 'vanzelf
sprekendheden' of 'gemeenplaatsen' 
over waanzin, normaliteit, ziekte, mis
daad en straf worden opengebroken. Sa
men met vele anderen ervoor zorgen dat 
bepaalde zinnen niet meer zo gemakkelijk 
in de mond genomen kunnen worden of 
dat bepaalde gebaren althans niet meer 
zonder een zekere aarzeling worden ge
maakt, eraan meewerken dat bepaalde 
dingen veranderen in de zienswijzen en 
handelswijzen, deelnemen aan die moei
zame verschuiving van de vormen van 
gevoeligheid en van de tolerantiedrem

pels, enz. ." (1) 
In dit licht is het niet verwonderlijk 

dat de dames bij Foucault niet datgene 
vonden wat ze zochten. Maar het boven
staande citaat roept wel allerlei levendige 
beelden op van wat juist met betrekking 
tot het feminisme óók zou moeten ge
beuren. Voordat deze 'abstractere' vorm 
van verzet kan plaatsvinden, is er echter 
nog aanzienlijk wat graafwerk nodig. 
Alle hier aan bod gekomen auteurs wij
zen op de 'lacunes' in het werk van 
Foucault, die kort gezegd neer komen op 
het feit dat hij zijn blik niet of nauwelijks 
richt op vrouwen of vrouwelijkheid. 
Willen we tot enige vorm van verzet ko
men (die gebaseerd is op het werk van 
Foucault), dan moet er eerst gedetailleerd 
historisch onderzoek a la Foucault 
plaatsvinden, maar dan expliciet gericht 
op de vraag naar de vrouw of vrouwe
lijkheid. 

Hierbij doet zich echter de vraag voor 
of de 'theoretisch-methodologische' pre
missen van Foucaults studies niet veel 
relevanter zijn dan de hier gebruikte in
zichten die resulteren uit zijn historische 
analyses. Zou het feminisme in die zin 
niet veel meer baat hebben bij de theore
tisch-methodologische aspecten van 
Foucaults werk? Zou het niet veel effi
ciënter zijn om met zijn 'methode' de 
vraag naar de vrouwelijkheid eens expli
ciet en dus centraal te stellen, zoals Fou
cault deze stelde ten aanzien van bijvoor
beeld de waanzin en de seksualiteit? 
Foucault en het feminisme zouden vol
gens de inleidsters samenkomen in de 
wijze waarop zij proberen bestaande 
maar tot nu toe onherkenbare manieren 
van overheersing aan het licht te brengen 
op een niveau dat ons het meest ver
trouwd is en dat het meest intiem ver
bonden is aan onze lichamen en ons alle
daagse gedrag. Op dit niveau probeerde 

1 Foucault, Michel, 'Methodologies© kwes
ties: Ronde-tafel-gesprek met historici op 
20 mei 1978' in: Te Elfder Ure 31 (1982), p. 
511. 
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Foucault met zijn historische analyses 
subtiele verschuivingen te genereren en 
aldus 'verzet' te plegen. Op basis hiervan 
riep hij op tot een zoeken naar nieuwe 
bestaansstijlen of esthetica's. 

Aldus kan men zich afvragen of het 
feminisme vooralsnog niet meer gediend 
is met een genealogisch onderzoek naar 
het probleem van de vrouwelijkheid en 
dus met de theoretisch-methodologische 
uitgangspunten die ten grondslag liggen 
aan Foucaults historische analyses dan 
met het exploreren van nieuwe levens
vormen, bestaansstijlen of bestaanses-
thetica's of met een op Foucault geïnspi
reerde direkte politieke actie. 

In het zij - spoor van diffe
rentie? 

Cris van der Hoek 

Recensie van: Rina Van der Haegen, In 
het spoor van seksuele differentie . SUN 
1989. 

'Verder ontbreken mij woorden. Maar 
misschien is, eenmaal op een gegeven 
punt aanbeland, het erkennen van spra
keloosheid een voorwaarde opdat ande
ren op haar en hun beurt daar de stilte en 
de woorden zouden trachten op te nemen 

Met deze woorden eindigt het pos
tuum verschenen boek In het spoor van 
seksuele differentie van Rina Van der 
Haegen. Ze hebben achteraf een bredere 
strekking gekregen dan die ze in hun on
middellijke context kenden, waarin ze 
mi. mede kenmerkend zijn voor Van der 
Haegens principieel voorzichtige stijl. 

Van der Haegen heeft haar boek -
waarin ze (seksuele) differentietheorieën 
expliciteert en vervolgens op basis hier
van exemplarisch twee stereotype vrou
wengestalten, tw. de moeder en de hy
sterica, onderzoekt - niet als promotie 
kunnen afmaken. Zo ontbreken onder 

meer de conclusies en de stellingen. 
Ter gelegenheid van het verschijnen 

van In het spoor van seksuele differentie 
vond hierover op 14 juni j.1. een sympo
sium plaats, georganiseerd door het 
Centrum voor Vrouwenstudies te 
Nijmegen. Dit symposium was zeer druk 
bezocht, waaruit blijkt hoe groot de be
langstelling binnen vrouwenstudieskrin
gen is voor de thematiek die Van der 
Haegen bespreekt; een thematiek die 
aansluit bij het debat rondom 'het ver
schil- en gelijkheidsdenken' en de maat
schappelijke, politieke impact van beide. 

In deze bespreking zal ik tevens kort 
ingaan op enkele voor mijn betoog rele
vante stellingen die de vier sprekers op 
het symposium, tw. A. Peperzak, P.L. 
Assoun, M. Aarts, M. Michielsen, in 
hun voordracht hadden verpakt (1) Deze 
stellingen waren uitgangspunt voor de 
discussie, waarop Van der Haegen zelf 
niet meer kan reageren. Dit maakt een 
dergelijke gebeurtenis - evenals voor mij 
het schrijven van een bespreking - tot een 
kwetsbare zaak. Zowel tijdens het sym
posium als tijdens het lezen van het boek 
was Rina juist door haar dood voor mij 
als 'onherleidbare ander' aanwezig. 

Het lijkt mij dat Van der Haegen in 
haar werk gedreven werd door een pas
sie die betrekking had op een welhaast 
onmogelijke opgave. Enerzijds vond ze 
haar inspiratie in de Franse differentie-
filosofie die radicaal vormen van 
essentialisme ondermijnt Het vrouwelij
ke, de sekse-differentie wordt hier veelal 
ingezet om traditionele waarheidsfiloso
fie te ontkrachten. Zo noemt Derrida rijn 
eigen ecriture een 'operation feminine', 
voorzover deze waarheidsaanspraken 
van de filosofie en de status van het 
subject ondermijnt Deleuze heeft het 
over ie devenir femme', waarmee hij 
doelt op het vrouw worden van iedereen; 
dit worden is niet gericht op een model 

1 Deze voordrachten zullen worden gepubli
ceerd in het Tijdschrift voor Vrouwenstu
dies, december 1989. 
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