'Freiheit der Vernünft', über die Moglichkeit, unabhangig von der
Erfahrung, oder über die Erfahrung hinaus zu denken, hat die wenigsten Philosophen dazu geführt, ihre persënlichsten menschlichen Verhaltnisse in dieser Freiheit zu reflektieren". Zij hekelt die waarheidsopvattingen die ervan uitgaan dat waar (en onveranderlijk) is,
wat altijd zo geweest is.
In analogie met Marx' 11e these over Feuerbach, stelt zij: "Ich habe
dasselbe Unbehagen, auch im Hinblick auf die Geschlechterfrage, aber
ich sehe die Alternative nicht darin, dass Philosophen nun die Welt
verandern sollten; es würde völlig ausreichen, wenn Philosophen sich
die Welt verandert vorstellen könnten! Das ware wirkliche Kopfarbeit.
Aber indem nur das als theoretisch richtig bewiesen wird, was praktisch sowieso schon besteht, wird keine freie Denkarbeit geleistet,
obwohl zugegebenermassen sehr schwere Denkakrobatik erforderlich ist,
u® alles als irgendwie richtig zu beweisen, was ist".
Met name voor beginnende filosofes aanbevolen.
Nel van den Haak
VROUWEN IN HET SOCIALISME

Bespreking van: Maxine Molyneux, Vrouwen in het socialisme,
werkgroep Oost-Europa projekten, Utrecht, 1981 (96 pag.)
Transnational Institute, Amsterdam
Met een zekere teleurstelling heb ik de brochure 'Vrouwen in het socialisme' van Maxine Molyneux gelezen (1).
De sleutel tot het begrijpen van de situatie van vrouwen in socialistiese landen legt M. in de ideologie van het in de socialistiese
staat heersende principe dat vrouwen pas bevrijd worden door hen bij
het arbeidsproces te betrekken. Vrouwen, zegt M., worden dan evenals
het proletariaat beschouwd als slachtoffers van kapitalistiese verhoudingen, waarmee het specifieke van hun onderdrukking ontkend wordt:
namelijk dat mannen hun onderdrukker zijn.
Door intrede van vrouwen in de nieuwe socialistiese produktieverhoudingen zou hun emancipatie vanzelf tot stand komen. De socialistiese
staat maakt het vrouwen immers mogelijk om massaal aan het arbeidsproces deel te nemen door het vermaatschappelijken van een deel van
de huishoudelijke taken (kinderopvang, verschaffen van warme maaltijden op kantoren, scholen en fabrieken).
De staat beperkt zich tot realisatie van dit emancipatieprincipe:
het opnemen van vrouwen in het arbeidsproces. Maar vrouwen krijgen
binnen het arbeidsproces geen gelijke kansen. Ten eerste komen ze altijd terecht in de sekundaire sektor (de zware industrie wordt in de
socialistiese landen als primaire sektor beschouwd) en worden ze
slechter betaald dan mannen; ten tweede bereiken zij zelden hogere
funkties. Er is dus sprake van een nieuwe ongelijke arbeidsdeling in
de betaalde arbeid,
De kansarme positie van vrouwen binnen het arbeidsproces houdt verband met de ongelijke verdeling van de huishoudelijke taken. De staat
vindt dat deze tot de privé-sfeer van het gezin behoren en houdt zich
er verder niet mee bezig.
Voor M. ligt de belangrijkste oorzaak van de mislukking van de emancipatie van vrouwen in socialistiese landen in deze ideologie van de
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staat ten aanzien van vrouwen. Daartegenover stelt zij dat deelname
van vrouwen aan het arbeidsproces op zich geen voldoende voorwaarde
is voor hun emancipatie; vrouwen moeten ook een gelijke
positie innemen binnen het arbeidsproces en het huishouden.
Als andere oorzaken van blijvende diskriminatie van vrouwen in het
socialisme noemt M. de zwakke materiële basis waarop het emancipatieproces rust, en de diskontinulteit tussen sociaal-ekonomiese ontwikkelingen en de kuituur.
Met de zwakke ekonomiese basis doelt zij op de onvoldoende opzet van
onderwijs aan vrouwen, kinderopvang en het te kort schieten van de
mechanisering van de huishoudelijke arbeid. Het lijkt mij echter de
vraag of mechanisatie van huishoudelijke arbeid doorslaggevend is
voor haar vermaatschappelijking, laat staan voor een gelijke verdeling ervan binnen het gezin, en voor de emancipatie van vrouwen.
Onder de diskontinulteit tussen sociaal-ekonomiese ontwikkelingen
en kuituur verstaat M. het achterblijven van kuituur die (onder andere op grond van de werking van het onbewuste) gerelateerd blijft
aan sociale en ekonomiese omstandigheden van de voorafgaande
sociale formatie. Deze verklaring van M. lijkt me onbevredigend. Zij
zou zich de vraag moeten stellen waarom de anachronistiese patronen
die de ongelijkheid van vrouwen uitdrukken, blijven voortbestaan.
Zijn in de nieuwe sociaal-ekonomiese basis wellicht mechanismen
werkzaam die deze kultuurpatronen reproduceren?
Verder komen m.i. niet alle vormen van vrouwenonderdrukking aan de
orde, en degene die ze noemt worden vrij eenzijdig beschreven. M. beperkt zich in haar visie op de sexuele onderdrukking van vrouwen in
socialistiese landen tot vormen van sexuele onderdrukking die overgenomen zijn uit het voorafgaande (meestal pre-kapitalistiese) sociale systeem, zoals kinderhuwelijken en besnijdenis van vrouwen, die
door de maatschappij in stand gehouden worden ondanks de progressieve
maatregelen van de staat. Daarmee ziet zij het gehele gebied van de
sexuele onderdrukking van vrouwen in de socialistiese staat over het
hoofd.
De wijze waarop de sociale reproduktie in de socialistiese staat georganiseerd is, houdt de onderdrukking van de vrouwelijke sexualiteit in stand. Evenals in de kapitalistiese landen vervult het kerngezin namelijk een belangrijke rol in de socialistiese maatschappij.
Zij staat garant voor sociale stabiliteit (het gezin weet vrouwen te
brengen tot biologiese reproduktie, legt de socialisatie van kinderen
aan banden, oefent sociale kontrole uit). De socialistiese staat
hanteert en bewaakt de norm van heterosexualiteit door een uitgebreid
skala van juridiese, ideologiese en ekonomiese middelen. De vrouwelijke sexualiteit wordt niet opgevat als iets zelfstandigs, maar als
onderworpen aan de mannelijke sexualiteit. Van de vrouw wordt een
gedrag verwacht dat deze opvatting bevestigt. De normen zijn zo grondig gesocialiseerd, dat overtreding door vrouwen daarvan in de praktijk nauwelijks voorkomt: lesbies-zijn in Oosteuropese landen "bestaat" niet'. Een ander belangrijk aspekt van de onderdrukking van de
vrouwelijke sexualiteit in de socialistiese landen is de instandhouding van de verbinding tussen vrouwelijke sexualiteit en biologiese
reproduktie. Een extreme vorm daarvan is de pronatalistiese politiek
van de staat: het dwingen van vrouwen tot biologiese reproduktie.
In de meeste socialistiese landen, zelfs die met een hoog geboortecijfer, is geen goede antikonceptie aanwezig. In sommige landen (Polen, Rusland) is abortus de belangrijkste vorm van antikonceptie ge-
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worden. Sterilisatie is in alle Oosteuropese landen verboden.
Hoewel M. de pronatalistiese politiek van de socialistiese staat opmerkt, beperkt zij zich tot het noemen van het systeem van overreding
en preferentie (het aanspreken van de vrouw op haar moederrol; betaald en onbetaald moederschapsverlof), wat suggereert dat de staat
juist een vrouwvriendelijke politiek voert en aan belangen van vrouwen tegemoet komt. De pronatalistiese politiek is echter in veel socialistiese landen verwezenlijkt door middel van represaille maatregelen (2) .
M. konstateert een tegenspraak in de ideologie van de socialistiese
staat ten aanzien van vrouwen, waar naast het principe van de gelijkstelling van vrouwen de biologistiese visie op het wezen van de
vrouw funktioneert (vrouwen zijn bestemd tot moederschap). M. verklaart dit als een rationalisatiepoging vanuit de staat, om de verantwoordelijkheid voor de sociale reproduktie gedeeltelijk bij vrouwen te leggen. Helaas beperkt ze zich tot de effekten van deze ideologie op de ongelijke arbeidsdeling in de betaalde arbeid. M.i. moet
sterker dan M. doet gewezen worden op het onderlinge verband tussen
deze konservatieve ideologie en de sociale politiek van de socialistiese staat.
De moederschapsideologie steunt op biologiese argumenten. De "natuur"
van de vrouw kan zich alleen verwezenlijken binnen het moederschap.
In de verspreiding van deze ideologie steunt de socialistiese staat
op gezondheidszorg die argumenten voor het moederschap "wetenschappelijk" bewerken (onder andere zou een kind baren voor de vrouw een
soort hormonale kuur zijn - daardoor verjongt ze - of een middel tegen baarmoederkanker), en adviezen geven wanneer de vrouw haar eerste kind moet baren, over het aantal kinderen enz. Een andere variant
van deze ideologie, die vaak met de eerste variant in verband staat,
is een nationalistiese oproep aan vrouwen, dat zij moeten baren
voor de natie, die anders aan macht verliest.
De moederschapsideologie heeft haar ekwivalent in de sociale politiek
van de socialistiese staat, die aan de ene kant best progressief genoemd kan worden: betaald en onbetaald moederschapsverlof, behoud
van de arbeidsplaats, oprichting van kresjes en kinderdagverblijven,
maar aan de andere kant ook inhoudt: lage lonen van vrouwen, lage
funkties in het arbeidsproces, wat de keuze voor het moederschap en
het opgeven van een beroepskarrière gemakkelijker maakt.
Ondanks het feit dat de meeste socialistiese landen een pronatalistiese politiek voeren, wordt in geen enkel socialisties land het ongehuwde moederschap gepropageerd of aangemoedigd. Het moederschap
mag alleen plaatsvinden binnen het gezin. Alleenstaande vrouwen en
ongehuwde moeders worden gediskrimineerd. Dat gebeurt door middel
van ekonomiese druk (het vrouwenloon is meestal alleen goed als aanvulling op het gezinsinkomen) en de woningtoewijzingspolitiek (gezinnen gaan altijd voor, de alleenstaande moeder of alleenstaande
vrouw komt nauwelijks aan bod). Een extreem voorbeeld van diskriminatie is het rantsoenensysteem in Polen en Roemenië: niet-werkende
echtgenotes krijgen voedselrantsoenen, terwijl niet-werkende alleenstaande moeders en vrouwen er geen aanspraak op kunnen maken.
Argumenten vóór het gezin, evenals voor het moederschap berusten op
biologisme (de natuurlijke aanvulling man/vrouw), maar vooral ook
wordt de noodzaak van het gezin voor de sociale orde benadrukt.
II. maakt een scherpe scheiding tussen de socialistiese staat en de
maatschappij en beschouwt de staat als een neutrale instantie. De
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mislukte emancipatie van vrouwen is volgens M. te wijten aan de door
de staat gehanteerde emancipatie-ideologie, en aan het achterblijven
van de maatschappij bij de nieuwe politieke en ekonomiese praktijken,
M. zegt in feite dat de staat alleen te weinig rekening gehouden
heeft met de vertraagde reaktie van de maatschappij op de sociaalekonomiese ontwikkelingen.
Ik ben het niet eens ©et deze dualistiese visie van de staat/maatschappij en het ontkennen van de onderdrukking van vrouwen door de
socialistiese staat. De socialistiese staat bevestigt vrouwenonderdrukking, en de manier waarop hij dat doet produceert nieuwe vormen
van onderdrukking. Ik wil, noch kan bewijzen dat dit wezenlijk is
voor de socialistiese staat, ik konstateer alleen dat hiervan sprake
is in de bestaande socialistiese staten.
M. behandelt verder zoals we zagen een aantal essentiële aspekten
van de onderdrukking van vrouwen niet of nauwelijks. Het effekt daarvan is dat haar visie op de situatie van vrouwen in socialistiese
landen tamelijk optimisties is, ook al omdat zij veel voorbeelden
aanhaalt uit de socialistiese ontwikkelingslanden waar de bevrijding
van de ergste slavernij van vrouwen zwaarder weegt dan de soms diskriminatieve politiek van de staat.
Ik ben het wel met M. eens, waar zij het heeft over het veranderingsperspektief van de socialistiese staat met betrekking tot het opheffen van vrouwenonderdrukking. Zij stelt dat de materiële voorwaarden
voor de gelijkstelling van vrouwen (het deelnemen van vrouwen in het
arbeidsproces en de vermaatschappelijking van de reproduktieve taken) al grotendeels aanwezig zijn in de socialistiese maatschappij.
Dat neemt m.i. niet weg dat de huidige materiële basis nog steeds
vrouwenonderdrukking reproduceert. Dat kan alleen veranderd worden
als vrouwen meer druk op de staat gaan uitoefenen. Voorwaarde daarvoor is de demokratisering van de socialistiese staat. Dit betekent
overigens niet dat de demokratisering van de maatschappij de vrouwenonderdrukking automaties zou opheffen.
Wat rest er voor vrouwen uit socialistiese landen? Het meedoen aan
een demokratiseringsbeweging zonder daarop hun eigen stempel te kunnen drukken, brengt het gevaar met zich mee dat vrouwenbelangen niet
op de prioriteitenlijst geplaatst worden. Dat was immers het geval
met het Poolse Solidariteit die een konservatieve houding aannam ten
opzichte van vrouwen (bijv. inzake abortus) en in feite bereid was
de sociale rechten van vrouwen terug te draaien. Daarom hebben aparte
vrouwenorganisaties in de socialistiese landen wel degelijk bestaansrecht (3). Zij zouden hun eigen identiteit verder moeten ontwikkelen
om zo hun onderhandelingspositie ten opzichte van de staat te versterken en in koalitie met andere oppositionele groeperingen druk
uit te oefenen op de staat.
Noten
(1) Zij is de schrijfster van het overigens waardevolle artikel over
huishoudelijke arbeid in "Krisis" 1.
(2) Als extreme voorbeelden van zo'n staatsbeleid dienen Bulgarije
en Roemenië, v/aar de abortus verboden is en een verbod geldt van
invoer van antikonceptiemiddelen. In Polen was de staat bereid
om met het abortusrecht te marchanderen bij de onderhandelingen
met de katholieke kerk.
(3) In alle socialistiese landen bestaan vrouwenorganisaties. Deze
zijn echter ondergeschikt aan de partij. In Tsjechoslowakije in
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1968 en in Polen in. 1981 probeerden deze vrouwenorganisaties
zich los te maken. In Polen werd in 1980 zelfs een onafhankelijke fejainistiese organisatie opgericht.
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VAN NATURE MAATSCHAPPELIJK
Bespreking van: P. van den Dool, A. Verbij (red.), Van nature

schappelijk.

Overzicht

van de kritische

maat-

psychologie,

SUA, Amsterdam, 1980 (249 pp., ƒ 29,50).
Alweer zo'n zes jaar geleden konden we middels het door de 'Holzkampgroep* geschreven boekje 'Psychologie
en marxisme'
kennis maken met
de door Klaus Holzkamp ontworpen maatschappijkritiese psychologie.
In dat boekje werd set name hef krities-psychologies onderzoek naar
de grondslagen van de psychologie behandeld. Daarbij is het echter
niet gebleven, want in de (Berlijnse) broedplaats van Holzkamp c.s.
heeft men een eigen kritiese psychologie ontworpen, wordt deze toegepast op een aantal praktijkvelden en maakt men nu ook vorderingen
op methodologies terrein.
Om ons ook van deze nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te houden
verscheen bij de SUA 'Van nature maatschappelijk'.
De methodologie
komt daarin echter niet aan bod. Daarover wacht ons nog zoveel interessants, dat men streeft naar een aparte publikatie over dit onderwerp.
'Van nature maatschappelijk'
is opgebouwd uit drie delen: 1. wetenschapstheoretiese en filosofiese achtergronden van de kritiese psychologie. 2. krities-psychologiese theorie. 3. resultaten.
In het eerste deel wordt de grondslagenkritiek nog eens gerekapituleerd. Holzkamp presenteerde zijn psychologie destijds als een volwaardig alternatief tegenover de 'traditionele' psychologie. Hoe
groot de onderlinge verschillen tussen de talrijke hoofdstromingen
uit de traditionele psychologie ook mogen zijn, ze hebben in ieder
geval één punt van overeenkomst: ze herleiden hun bevindingen tot
datgene wat zich binnen een individu afspeelt. En juist in oppositie tot dit gegeven presenteert Holzkamp zich als alternatief. In
navolging van Marx vertrekt hij niet vanuit de konkrete individuen,
maar vanuit het 'geheel der maatschappelijke verhoudingen' (6de
Feuerbach-these).
Holzkamp onderscheidt vier relevantiekriteria voor wetenschappelijk
onderzoek: drie zijn van methodologiese aard en het vierde betreft
het kriterium van de maatschappelijke relevantie en juist dit laatste wordt buitengesloten in de positivistiese psychologie.
Het streven naar ware kennis volgens het strikt nomothetiese kennisideaal wijst Holzkamp dan ook vanwege de geringe maatschappelijke
relevantie van de hand en hij stelt er zijn op maatschappelijke veranderingen gerichte krities-emancipatoriese psychologie tegenover.
In het eerste deel vinden we verder een bespreking van het mensbeeld
van de kritiese psychologie. Hier worden vijf psychologiese wereldbeelden gepresenteerd: het variabelen-model, het mechanisties-organismies-model, het systeem van organisme en omgeving als model en
het model van de bewuste mens. Uiteraard past de kritiese psychologie in het meest volledige, het model van de bewuste mens.
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