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Inleiding
Het klimaat begin jaren '80 geeft vrouwen alle aanleiding
zich opnieuw met de vraag naar de macht bezig te houden.
Strukturele veranderingen in de positie van vrouwen zijn uitgebleven, hun sociaal-ekonomiese positie verslechtert zienderogen, vrouwenemancipatie lijkt in deze tijd een luxe en
het enthousiasme van jonge vrouwen voor de feministiese beweging lijkt terug te lopen. Met de leuze 'het persoonlijke is
politiek' lokaliseerden feministen de machtsverhoudingen die
voor vrouwen onderdrukkend zijn in de direkte levenssfeer en
gaven ze aan dat het persoonlijk leven van mensen evenzeer
deel uitmaakt van maatschappelijke processen als het zogenaamde openbare leven. Problemen die door traditioneel links
miskend werden als maatschappelijke en politieke problemen
werden daarmee tot inzet van feministiese aktiviteiten en
eisen. Een strategie leverde dit nog niet op. Bevreesd voor
te snelle inkapseling en uit afkeer van de ontkenning van
het privbleven in de politiek (zowel in het bedrijven ervan
als als issue) overheerste aanvankelijk de neiging om zich
niet met de 'grote' politiek, een mannenbolwerk bij uitstek,
bezig te houden. Naarmate feministiese initiatieven echter
uitgroeiden stuitten ze steeds meer op politieke grenzen.
Vrouwen trokken links mannenland in. Een kwestie van persoonlijke keuze? of meer een kwestie van het kunnen beschikken
over alternatieven? Tot voor kort stond het idee van de dubbele strategie, een krachtige autonome vrouwenbeweging naast
een aktief feminisme in bestaande (mannen)organisaties, in
grote delen van de vrouwenbeweging niet ter diskussie. Autonome vrouwengroepen zijn daarbij vooral georganiseerd rond
wat vroeger persoonlijke problemen heetten: seksueel geweld,
andere invullingen van moederschap, en richten zich via akties en publiciteit op de publieke opinie. Via onderlinge
netwerken kreÃ«re ze nieuwe vormen van persoonlijk leven,
kultuur, soms belangenbehartiging en alternatieve hulpverlening en informatieverschaffing. Vrouwengroepen binnen bestaande organisaties zijn vaak veel tijd kwijt aan het bevechten van strukturele veranderingen in hun organisatie. Ze

krijgen, vanwege hun onzichtbaarheid voor bondgenoten in de
feministiese beweging, dan ook vaak bet verwijt dat ze zich
zouden laten inkapselen. Ondanks het wederzijds wantrouwen
werd tot voor kort de keuze aan individuele vrouwen gelaten,
vanuit de impliciete konsensus dat heide varianten van machtsvorming nodig zijn. De laatste tijd worden er nogal wat
vraagtekens geplaatst bij de 'laat duizend bloemen bloeien'
gedachte. Leidt het niet ter diskussie hoeven stellen van opvattingen en prioriteiten niet tot politieke marginalisering
van de vrouwenbeweging? (l)
De machtsvraag wordt tot nu toe vooral gesteld in termen van
machtsvorming, met nadruk op de vraag waar die zou moeten
plaatsvinden. Macht wordt dan iets wat je over jezelf kunt terugnemen binnen autonome circuits en aktievormen, ofwel iets
waarvan je despelregelsmoet omvormen om het in je eigen belang te kunnen inzetten.
De vraag naar de mechanismen van de macht heeft echter veel
minder aandacht gekregen. Inzicht daarin is mijns inziens onmisbaar voor een zinnige diskussie over de dubbele strategie.
Voorzover machtswerkingen gesignaleerd worden verzet men zich
tegen het diktaat van een zuivere feministiese lijn, tegen inkapselingseffekten van het emancipatiebeleid en tegen de tendens tot vertherapeutisering van de vrouwenbeweging, zonder
deze laatste systematies in verband te brengen met bredere
maatschappelijke tendenzen.
Macht blijft een omstreden begrip.
Voor een verdere gedachtevorming over macht, en vooral machtswerkingen heb ik het hoek van de franse socioloog Jacques
Donzelot 'La police des families' als uitganspunt genomen. En
wel omdat hij daarin het strategies machtsveld in en rond het
gezin onderzoektren daarmee impliciet ook het veld dat het
leven van vrouwen het meest direkt raakt. De inhoud van dit
boek is elders uitvoerig samengevat (2). Ik beperk me hier
tot een situering Van zijn onderzoek binnen de franse genealogiese geschiedschrijving, een samenvatting ervan in hoofdlijnen, een typering van zijn machtshenadering en een aanduiding van het nut van zijn benadering van sociale macht voor
vrouwenstudies en de vrouwenbeweging.
Macht als faktor voor sociale kohesie
In dit boek en daarop volgende artikelen (3) is Donzelot op
zoek naar de machtsmechanismen die sociale kobesie en integratie van ongelijke individuen bewerkstelligen in de moderne
verzorgingsstaat. Omdat het gezin de pendant vormt van de
westerse parlementaire demokratie onderzoek hij allereerst
de macbtsmechanismen die individuen in het spoor van een geregeld gezinsleven houden. Centraal in zijn verhaal staat de
voortdurende reorganisatie van de verhouding tussen staat en

gezin, tussen politiek en privkleven. Een reorganisatie die
tot stand komt door middel van sociale machtstechnieken die
individuele verlangens, gezinsbehoeften en maatschappelijke
eisen op elkaar afstemmen en tegelijkertijd het idee van Onthouding van staatsinmenging in het privkleven intakt laten.
Deze machtstechnieken kreÃ«re geen beheersingsstruktuur die
het gezin van buitenaf wordt opgelegd, maar beogen telkens een
balans te vinden tussen interne en externe beheersing. Het
gezin oefent het beheer over zijn leden Uit in nauwe verbinding met maatschappelijke instituties als justitie, kinderbescherming, gezondheidszorg en hulpverlening. Telkens opnieuw blijkt er een kortstondig evenwicht gevonden te worden
tussen de mate waarin gezinsleden voor elkaar zorgen en elkaar opvoeden en de mate waarin ze blootstaan aan systematiese observatie en opvoeding van buitenaf.
Zonder de inzichten van Michel Foucault en Robert Castel was
zijn onderzoek ondenkbaar. Donzelot trekt het bouwwerk van
de franse verzorgingsstaat namelijk niet op door de lijn te
volgen van de politieke strijd tussen sociale klassen of tussen arbeidersbeweging en staat, maar door de wortels te onderzoeken van de procedures waarmee sociale instituties, en gezinnen, geworden zijn tot wat ze nu zijn. Het gaat om de geschiedenis van de technieken waarmee instrukties normen voorhouden en tegelijkertijd inspelen op het zelfstandigheidsverlangen van mensen en om de geschiedenis van hun onderlinge
strijd in het sociale veld.
Daarmee verlaat hij het idee dat de geschiedenis van de politieke belangenstrijd de huidige uitkomst van de machtsverhoudingen bepaalt. Ten tweede legt hij in tegenstelling tot de
meeste analyses van staat en sociaal beleid niet het aksent
op de funkties van de staat, maar op de manier waarop de bevolking als levende aktieve kracht geproduceerd wordt. Zijn
historiese subjekten zijn geen sociale klassen of groepen,
maar machtspraktijken die tevens kennisvelden zijn. Deze produceren tegelijkertijd definities van kategorieen als kindheid, vrouwelijkheid of seksualiteit en reguleren deze kategorieÃ« in telkens nieuwe vormen van bevolkingsbeheer. Ten
derde beklemtoont hij het produktieve karakter van macht:
macht bewerkstelligt verandering, breekt niet alleen af, maar
vermeerdert en organiseert krachten. De uitkomst van zijn gedetailleerde speurwerk vormt een onderling verklonterd geheel van maatschappelijke instituties en machtstechnieken dat
onlosmakelijk Verbonden is met het immer falende gezin.
Zijn summiere schets van het sociale veld
een preciezere
schets belooft hij in een volgend boek, omdat daarvoor de aandacht van het gezin naar arbeid verlegd moet worden - steunt
op het histories spoor dat Foucault heeft uitgezet.
Met de opkomst van de 19e eeuwse konstitutionele en liberale
staten vinden er gelijktijdig twee processen plaats:
l. er voltrekt zich een beslissende scheiding tussen het po-
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litieke domein, gedefinieerd als de bestuurlijk-juridiese
overheidssfeer, en het sociale domein, een sektor die inschuift tussen individuen en staat. Die sektor wordt niet
bestuurd door een centraal politiek programma, maar omvat
tegelijkertijd diverse sociale instituties, disciplines &n
groepen deskundigen, die programma's ontwikkelen gericht
op hervorming en bestrijding van maatschappelijke problemen, variÃ«ren van bestrijding van kindersterfte tot programma's voor geboorteplanning. De opkomst van het sociale
domein valt samen met de afbrokkeling van het oude verwantschapsregiem. Tot de 18e eeuw was de familie de kleinst
mogelijke politieke eenheid, waarin de vader het beheer
had over de leden. De staat steunde op de macht van de vader om de openbare orde te verzekeren. Dit kollaboratieprincipe werkt niet meer als de willekeur groeit om zich
van ongewenste of recalcitrante familieleden te ontdoen en
de familie er steeds minder in slaag zijn leden te onderhouden en te beschermen, en het aantal zwervers, bedelaars
en bastaarden groeit. Sociale instituties, die in de lakunes van het verwantschapsregiem treden nemen dan verwantschapstaken over, dus geen gezinstaken, terwijl ze tevens
het moderne gezin kreÃ«ren Zij doen dat in een nieuwe
vorm van beheer over de gezondheid en krachten van lichamen en over de bevolking, waarbij ze de oude familiemacht
en gemeenschapssamenhang steeds verder ontmantelen. Zij
richten zich in eerste instantie op de vrouw en vervolgens
op de kinderen.
De scheiding tussen staat en sociaal domein maakt bet mogelijk politieke macht te onderscheiden van sociale macht.
2. Parallel aan deze scheiding vindt er een geleidelijke individualisering plaats van alle leden van de bevolking. Dat
wil zeggen dat de status van persoonniet langeralleen toevalt aan belangrijke personages. Het individu is het eerste effekt van de sociale macht en tevens het verbindend
element ervan. Deze individualisering maakt verdeling van
individuen over sociale kategorieen mogelijk, kategorieÃ«
die niet bestonden voor de opkomst van het sociale. We
zien tegelijkertijd een polarisatie van geslachtskarakters
optreden, een indeling van vrouwen in goede en slechte,
huismoeders en prostituees, en de opkomst van de norm
blank, man, volwassen, hetero - afwijkende kategorieen als
homoseksuelen. Moederschap wordt tot levensbestemming van
vrouwen en het etiket prostituee raak je je leven lang niet
meer kwijt. Voor elke kategorie gaan eigen normen van geeigend en afwijkend gedrag gelden, waardoor bijsturing
van een individu dat gerekend wordt tot een bepaalde kategorie mogelijk wordt. De geleidelijke en deels afgedwongen identifikatie van mensen met hun sociale identiteit
maakt de 20e eeuwse ontwikkeling van Verschillende psychiese identiteiten mogelijk.
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Normen en voorschriften die behoren tot een sociale kategorie zijn dan tot psychiese en emotionele eigenschappen
geworden. 'Het persoonlijke is politiek' drukt weliswaar
uit, dat vrouwelijkheideen histories gekonstrueerde socialekategorie is, dus veranderbaar. Maar de notie van het persoonlijke wordt nog veel te weinig onderzocht op zijn historiese ballast. Diskussies over verschillen tussen vrouwen
in de vrouwenbeweging bevestigen mijns inziens juist allerlei maatschappelijke normeringen door de 'persoonlijke
identiteit' tot uitgangspunt voor politieke uitspraken te
nemen: 'ik als hetero vind etc.'.
Deze twee ontwikkelingen, de scheiding tussen politiek en sociaal enhet geleidelijke individualiseringsproces, vormen de
achtergrond van Donzelot's onderzoek naar machtsprocedures,
waarlangs 'normale' individuen die leven in normale gezinnen
gemaakt worden. Procedures die werken volgens twee modellen,
dat van het kontrakt ofwel de schijnbaar vrijwillige, positieve integratie, en dat van de bevoogding of negatieve korrektie. Op aanpassing staat met rust gelaten worden en wellicht maatschappelijke vooruitgang, op onaangepast gedrag
staat kontrole, toezicht, ontzetting uit de ouderlijke macht
en intrekking van steun.
Anders dan Foucault's beschrijving van de genealogie van de
macht abstraheert Donzelot de interne vertogen binnen instituties niet van bredere politieke debatten in Frankrijk. Zijn
boek is doorspekt met levendige polemieken.
Althusser's ideologietheorie, die een subjekt veronderstelt
voorafgaand aan de ideologie als drager daarvan, wijst hij
als vaag van de hand. Zijn vraag is hoe dit subjekt en de
notie van het vrije suhjekt zelf histories geproduceerd is.
Daarmee geeft hij de richting aan van een theorie, die niet
langer uitgaat van heersende ideologie versus subjekt, maar
die de heersende ideologie definieert als een verzameling
machtstechnieken. De interne tegenstellingen binnen de ideologie kunnen in termen van strategiese posities in een sociaal
krachtenveld blootgelegd worden.
Inhoud in hoofdlijnen
'La police des families' bevat vier deelstudies, vier historiese episodes, waarin het gezin verschijnt als schakel in
een keten van maatschappelijke machtsbetrekkingen, en als
evolutionaire kracht bij gratie van zijn verbintenis met sociale instituties als gezondheidszorg, recht, filantropie en
psychiatrie.
De eerste studie handelt over het ouderschap. Het sociale
richt zich op de eigen verantwoordelijkheid van moeders voor
de opvoeding en verzorging van haar kinderen. De arme moeder
krijgt daarbij financiÃ«l steun, mits ze zich onderwerpt aan

medies en administratief toezicht. In de middenklasse waakt
de huisarts over gezondheid, voortplanting en seksualiteit.
De tweede studie beschrijft de aktieve Voorbereiding van vooral vrouwen op het huwelijk, wanneer dit niet langer gesloten
wordt om de familie-orde in stand te houden. Goed huisvrouwenschap moet haar in staat stellen een eind te maken aan de
gevolgen van het seksueel ongeregeld leven van mannen, die
geen verantwoordelijkheid namen voor de kinderen die ze verwekten. Aangespoord tot spaarzaamheid door de filantropie,
gekontroleerd door woningopzichteressen moet ze ervoor zorgen
ook door de leerplicht georganiseerde
gezin op eidat het
gen henen kan staan. Slaagt ze daar niet in dan volgt verwijt,
kontrole en toezicht.
De derde studie gaat over de relatie gezin-school en de opvoeding van de kinderen. Vooral het kind vorm het uitverkoren
objekt van kennisverwerving en interventie in de jacht op probleemgezinnen. De kinderrechtbank illustreert de werking
van het sociale par excellence. Het is een pleisterplaats
voor alle instanties die zich met het gezin bezighouden en in
een voortdurende strijd om de opvoedingsmacht gewikkeld zijn.
De kinderrechter bekommert zich niet in eerste instantie om de
schuld van de jeugdige, maar om heropvoeding van het gezin
dat kennelijk tot misdadigheid inspireert. Ouders worden gereduceerd tot getuigen in een drama waarin de justitiÃ«l macht
zich uitbreidt tot ze alle korrektiemaatregelen omvat. In
een kompleks samenspel trachten kinderbescherming, kinderrechtbank, psychiatrie en school via de kinderen de ouders tot
goede opvoeders te maken.
In de 20e eeuw worden normaliserende interventies steeds ongeschikter als antwoord op problemen. De psychiatriese stigmatisering van gezinnen en kinderen leidde tot steeds meer
frustraties. Men ging op zoek naar een theorie die uitging
van opvoedbaarheid en vond die in de psycho-analyse. In zijn
laatste studie behandelt Donzelot de wijze waarop de psychoanalytiese techniek in hulpverlening en instellingen voor
huwelijks- en opvoedingsprohlemen voor een nieuw beheer van
seksualiteit en geboorteplanning zorgt. Zij beschuldigt het
gezin niet, maar waardeert het om zijn opvoedingsmogelijkheden,
zijn mogelijkheden om te werken aan normaliteit en groei. Gezinsleden worden aangemoedigd hun gedrag te veranderen, om
andere gezinsleden niet tekort te doen. Ze kreÃ«er een nieuwe
gemeenschappelijke taal voor diverse deskundigen. Probleemkinderen zijn dan ofwel ongewenste ofwel overheschermde kinderen
en in heide gevallen schort er iets aan de ouderlijke, seksuele, relatie. Moeders krijgen het advies hun energie te steken in een goede echtelijke relatie.
Analitici wijzen op de kortsluiting tussen projecties en beelden die mensen van zichzelf en van elkaar hebben en werkelijkheid en trachten op deze wijze individuele ambities en verlangens te verzoenen met de eisen van het gezinsleven: Een gezin
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dat konstant laveert tussen teveel inperking van de bewegingsvrijheid van zijn leden en te weinig veiligheid door te vluchtige relaties. In de 19e eeuw ging het om een nieuwe huishouding van lichamen, als antwoord op de materiÃ«l ellende,in de
20e eeuw gaat het om
een nieuw beheer van emoties en relaties, als antwoord op de grotere seksuele vrijheid en alle
problemen van dien. Hulpverlening is kennelijk nodig om in gezinnen te kunnen leven.
Voortdurend zijn, bij generatie- en seksuele problemen, vrouwen als opvoedsters aangrijpingspunt voor sociale bemoeienis.
Zij moeten als stabiliserende en beschermende krachten de
bloei van een gelukkig gezinsleven garanderen. Helaas ontbreekt hun visie in de vele citaten en voorbeelden, met uitzondering van die van Mbnie Grbgoire, bekend frans radiojournaliste.

Normering als produkt van sociale machtsprocedures
Waar Foucault het terrein van de macht als zodanig verkent,
legt Donzelot de konstellatie van krachten binnen het sociale
veld bloot. De verschillende krachten die seksualiteit, opvoeding en de verhouding tussen ouders en kinderen en mannen en
vrouwen reguleren worden in dit veld gemobiliseerd en kreÃ«re
nieuwe verhoudingen tussen privh en openbaar, arm en rijk, man
en vrouw. In het sociale veld komen disciplines en bijzondere
interventies, taktiese samenwerkingsverbanden en elkaar doorkruisende strategieÃ« bijelkaar. Bijelkaar zorgen zij voor cirkulaire machtsverbindingen tussen staat en gezin.
De machtstechnologieÃ« die ze ontwikkelen werken niet negatief
en onderdrukkend, via verboden en vrijheidsbeperkingen, maar
produktief. Ze brengen kennis voort, organiserenkrachten en
vaardigheden en verbreden het repertoire aan plezier. Om de
eerzucht en ijver van mensen op te wekken en hen tot produktieve en nuttige burgers te maken moesten ze analyseerbaar en
beheersbaar gemaakt worden. Sociale instituties dienen dan informatie en kennis te verzamelen over de kapaciteiten van de
bevolking en deze te benutten voor morele en produktieve vooruitgang. Het begin van disciplines als gezondheidszorg, demografie en gezinsplanning. Via machtsprocedures als observatie,
ondervraging en huisbezoek ontwikkelen ze kennis over de processen waarin individuen verwikkeld zijn, delen ze individuen
in bruikbaarheid en een koeperatieve instelling ineukreeren
tevens de voorwaarden waaronder hun gedrag bijgesteld kan worden. Het antwoord op de kindersterfte is dan tegelijkertijd
verbetering van het moederlijk opvoedingsgedrag, hygiÃ«nies
maatregelen en armenbezoek bedoeld om het pauperisme te elimineren. Het samenspel van disciplinaire kennis en sociale interventietechnieken vormt de basis van de 20e eeuwse verzorgingsstaat, waarvan niet voor niets gezegd wordt dat ze een

politieke ideologie ontbeert. Sociale instituties danken daarin hun bestaan aan het steeds opnieuw gekonstateerde falen van
het gezin, zonder dat ooit uit te kunnen bannen. Hun procedures kenmerken zich nog steeds door een koppeling van onderzoek
aan normaliserende hulpverlening, van kennis over het gedrag
van mensenaanbijstelling van dit gedrag.
Alleen door kennis van het gezinsgedrag en ambities van individuen daarin kan het gezin steeds meer ontdaan worden van
zijn oude macht over de sociale bestemming van de kinderen,
en tegelijkertijd voorzien worden van nieuwe relationele en
opvoedingstaken.
Donzelot's schets biedt geen simpel schema of een verbindend
principe waaruit de ontwikkeling van maatschappelijke machtsverhoudingen begrepen kan worden. Hij verdeelt de werkelijkheid niet in twee kampen en voorziet de macht niet van een
subjekt maar van materiÃ«l werkzaamheid, die niet af te leiden valt uit een verborgen almachtige instantie als de Staat
of het kapitaal of het patriarchaat. Daarbij maakt hij onderscheid tussen politieke programma's die politieke partijen inspireren, zoals het marxisme of keynesianisme en die w61 werken via een konfrontatiemodel en tussen sociale machtstechnologieÃ« die zorgen voor sociale cohesie en voor historiese
kontinuÃ¯teit
In het laatste geval bestaan er geen twee tegenover elkaar
staande kategorieen: zij die de macht hebben en zij die de
macht ondergaan.
Verzetshaarden en gezinskrises zijn steeds steunpunten voor
de ontwikkeling van bepaalde posities in het sociaal machtsVeld. Hun feitelijk funktioneren en hun macht valt pas te begrijpen vanuit de eigen interne geschiedenis, hun sleutelpositie in het sociale krachtenveld, de externe legitimatie van
hun aanpak door andere instellingen, en de akseptatie van bepaalde praktijkgerichte handelingen die groter zal zijn naarmate de bestuurlijke en juridiese kracht van een institutie
groter is en de problemen waarop ze zich richt erkenning genieten. Bijvoorbeeld, de gezondheidszorg kreeg pas een strategiese plaats in de verdeling van d& sociale macht op het
moment dat het belang van de mikromacht over de lichamen samenging met dat van publieke hygiÃ«ne
De staat ondersteunt het privb-initiatief in het sociale veld
in zoverre dat ze rationaliserende en algemene richtlijnen en
voorschriften verschaft en bevestigt daardoor de gezonde werking van de liberale ekonomie. Zorg is geen politiek recht,
want dan verdwijnen eigen verantwoordelijkheid en privb-initiatief. Donzelot spreekt alleen van staatsinterventie als
het spel van vrije krachten zich tegen zichzelf dreigt te
keren, vgl. de wetten over het toezicht op minnen, ter bescherming van de kinderarbeid en op de leerplicht.

Geen oog voor de macht van mannen?
Sommige kritica trachten Donzelot's benadering te redden voor
het marxisme (4). Ze wijzen op parallellen tussen zijn benadering van sociale politiek en de marxistiese. Hun verwijt dat
Donzelot de relatie tussen arbeidsmarkt en gezin negeert
vind ik niet zo sterk. Donzelot laat mijns inziens zien dat
er geen kongruentie bestaat tussen eisen van de arbeidsmarkt
en pedagogiese eisen die aan het gezin gesteld worden teneinde de sociabiliteit van zijn leden te verzekeren. Ik Zal
Donzelot niet redden voor het feminisme, maar wel trachten
aan te geven hoe we zijn benadering van macht kunnen benutten.
Dat kan ik niet zonder eerst, summier, m i ~ nproblemen daarmee
te formuleren.
l. Hij beschrijft de belangen die gezinsleden hadden bij de
sociale bemoeienis van mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar
hij onderzocht niet waarom ze gepolariseerd konden worden
door 'het sociale'. Hij 'vergeet' de belangen van mannen bij
de huidige gezinsorganisatie. De opwaardering van de pedagogiese rol van de moeder binnen het gezin kan niet verhullen
dat sociale instituties voor de kontrole op die opvoedingsarbeiduiteindelijk steunenop demacht vandevader als kostwinner
en juridiese vertegenwoordiger van het gezin. Vrouwen kregen
alleen meer huiselijk gezag als zij zich op gezag van mannelijke deskundigen en wetenschappers schikten in een groter
isolement en afhankelijkheid van haar man. Haar sociale rechten lagen primair in het gezin, terwijl hij haar rechten
naar buiten toe representeerde. De wijze waarop sociale instituties kategorieÃ« als mannelijkheid en vrouwelijkheid
produceren wordt dus mede bepaald door de eigen werkingen
van de patriarchale gezinsrelaties. (De macht van mannen
over de kinderen is dan eind 19e eeuw wel verminderd, maar
de macht van mannen over vrouwen niet). In Nederland konden
moeders pas na 1947 ouderlijke macht uitoefenen en dan nog
alleen wat betreft de persoon van het kind, niet wat betreft
zijn vermogen, dat tijdens het huwelijk door de vader wordt
beheerd. Hij is ook de juridiese vertegenwoordiger van het
kind. En pas na 1956 kreeg ze kontraktuele handelingshevoegdheid. De demonstratieve voorkeur van sociale instituties voor
een bepaald gezinstype, waarin vrouwen het beste voorhebben
met man en kinderen, drukte ook zijn stempel op de aard van
gehanteerde machtstechnieken. De machte werkte ook, omdat het
geseksu66rde macht was.
2. Een volgend probleem is dat Donzelot meegaat met het harmoniedenken van sociale instituties, door de konflikten die
voortkomen uit tegenstrijdige belangen van mannen en vrouwen
hij sociale bemoeienis niet te analyseren en van feministen
een karikaturaal beeld te geven. Hij beschrijft de transformatie van het gezin alleen vanuit aktieve deelname van
vrouwen daaraan. Er lijken alleen verleidingsstrategieÃ« en

konfliktvrije bondgenootschappen aan het Werk. Verzet van
vrouwen tegen de hen toegeschreven deugdzaamheid en tegen inperking van hun bewegingsvrijheid lijkt afwezig. En dat in
een periode waarin suffragettes vochten voor de meest elementaire rechten van de vrouw als staatsburger. Dat haar nieuwe
huiselijkheid een springplank zou zijn geweest voor de erkenning van haar politieke rechten verdient enige korrektie. Het
19e eeuwse feminisme is niet begonnen als onderdeel van een
bredere hervormingsbeweging gericht op uitbanning van armoede
of prostitutie en op verbetering van het gezinsleven. Vrouwen
begonnen hun strijd tegen politieke en maatschappelijke korruptie niet met een beroep op hun geschiktheid of de hun toegeschreven morele superioriteit, maar vanuit rechtvaardigheidsargumenten. Het ging om vrouwenbevrijding, recht op individuele vrijheid en zelfrespekt voor vrouwen. Prostitutie
werd niet verworpen, omdat die de deugdzaamheid en onschuld
van vrouwen en meisjes bezoedelde, zoals latere mannelijke
fatsoensridders ervan maakten, die zich inzetten voor bescherming van vrouwen in het gezin. Nee, men verzette zich
tegen wetgeving die van elke vrouw een potentiÃ«l prostituee
maakte, die vrouwen beschuldigde van verbreiding van geslachtsziekten die van prostituees een aparte kategorie
maakte en die de hypokrisie in stand hield: enerzijds het
toeschrijven van morele zuiverheid aan vrouwen en anderzijds volstrekt gebrek aan bescherming door de staat tegen
vrouwenhandel en geweld op straat ( 5 ) . De strijd voor het
kiesrecht voerden vrouwen omdat ze dezelfde individualiteit
opeisten die de staat aan mannen toekende. Helaas kon ze
haar wettelijke individualiteit niet omzetten in maatschappelijke individualiteit, juist Vanwege de processen die
Donzelot beschrijft. We zien de verwording van oorspronkelijk
radidikale eisen tot morele hervormingsargumenten op meer
fronten van feministiese strijd in de 19e eeuw, maar dat kan
niet alleen aan feministes toegeschreven worden. De macht
van het sociale was sterker dan zij.
Aan het eind van zijn boek leidt Donzelot feministiese aktiviteiten opnieuw af uit het geestelijk moederschap van
vrouwen. Feministes zouden hun traditionele rol van ambassadrices van de kultuur opnieuw op zich genomen hebben door
nieuwe normen van relationele ontplooiing en 'seksuele vrijheid' onder de massa van de vrouwen te propageren.
Wellicht is het een zelfopgelegde beperking dat hij niet ingaat op de veranderingen in het strategies karakter van de
machtsverhoudingen tussen maatschappelijke bewegingen, en
maatschappelijke instellingen. Toch denk ik dat de krachtenkonstellatie in het sociale veld niet begrepen kan worden
als de ingrepen van maatschappelijke bewegingen, zoals de
vrouwenbeweging, daarin niet zichtbaar gemaakt worden.
3. Bij de dekonstruktie van de machtstechnieken van het sociale laat Donzelot zi.m waarneming leidden door het pers-

pektief van het sociale op de werkelijkheid, dat wil zeggen
door professionele mannen die zich tussen openbare en privbsfeer bewogen, die morele kwalifikaties gaven aan bet gezinsleven, vandaaruit voorschriften en adviezen afleidden die
ze trachtten te bewijzen in naam van de wetenschap. Zij benoemden en interpreteerden verschijnselen en maakten vrouwen
afhankelijk van definities, die vaak hun problemen als strukturele problemen onzichtbaar hielden. Donzelot had moeten nagaan wat de gevolgen waren van dit mannelijke interpretatiemonopolie. Bijvoorbeeld als hij de tegenstellingen nagaat
tussen gezinsideaal en het streven naar onafhankelijkheid
van de gezinsleden blijven strukturele kontradikties tussen
beelden en werkelijkheid, die leiden tot vrouwenmishandeling,
incest en dochterverkrachting ongenoemd. Met het interne gezinsgeweld als antwoord op seksuele spanningen en onmogelijkheden houdt hij geen rekening.
Ondanks alle open relaties en zogenaamde seksuele vrijheid
staat het gezin veel geÃ®soleerde dan vroeger, toen het in
verbinding stond met familie en buurt. De sociale instituties
buiten het gezin 'weten' dit en houden zich toch doof en
blind voor het verstolen geweld van het gezin 'tegen de lichamen van vrouwen en meisjes. De afwezigheid van dit geweld in
Donzelot's analyse wijst ook op een ander probleem: mannen
als sekse en mannen als probleem zijn afwezig in zijn verhaal. De historiese betekenis van mannelijkheid lijkt vanzelfsprekend te zijn, is afwezig in de sociale bemoeienis en
juist dat had een probleem voor Donzelot kunnen zijn. Het
veelvuldig gebruik van bet sekseneutrale woord 'ouders' onderstreept die afwezigheid van bewustzijn dat slechts bbn
sekse een problematiese kategorie is. Namelijk de moeders
die de falende ouders zijn en wier leven minutieus gereguleerd wordt.
Donzelot's analyse maakt aannemelijk dat het gezin steeds
andere vormen zal aannemen onder invloed van disciplinerende
instituties als wetenschap, justitie en hulpverlening. Die
transformatie verloopt niet via globale strategieÃ«n maar
langs het telkens uittesten van konkrete technieken. Wellicht kunnen die beinvloed worden door feministiese aktivifeiten en verlangens. Tevens zijn die konkrete machtstechnieken relatief onafhankelijk van b.v. een kapitalistiese
produktiewijze. In andere boogontwikkelde maatschappijen
werkt waarschijnlijk een stelsel van dezelfde macbtsmecbanismen. Daarbij zijn die technieken niet louter instrumenten. Ze kreÃ«re registers van beheer, grijpen elk op bun
eigen wijze in en spreken aan met hun belofte op bevrijding
van angst en onzekerheid. GabriÃ« van den Brink wijst erop
dat een toenemende verfijning van planning en rationalisering op het nivo van de staat ondersteund wordt door procedures als inspraak, overleg en vermenselijking van de
machtsuitoefening. Een verdergaande disciplinering van het

maatschappelijk leven en een verfijndere planning maakt tevens
dat de macht verschuift van parlementaire organen naar uitvÃ³e
rende macht, justitie en politie die met toezicht en kontrole
op de bevolking zijn belast (6). Die wederzijdse konditionering van de macht betekent dat we enerzijds zien dat vanuit
de behoefte aan rationeel beheer ingespeeld wordt op emancipatieverlangens die geabsorbeerd worden in nieuwe vormen van
machtsuitoefening: vgl. de poging tot het in
overzicbtelijke hanen leiden van vrouwenemancipatie via suhsidieregelingen en emancipatieburo's. Dat is wat vaak inkapseling genoemd wordt. Anderzijds beÃ¯nvloede de eigen uitdrukkingsvormen van maatschappelijke bewegingen, als de vrouwenbeweging,
ook de bestaande macht. De kritiek van vrouwen op het onzichtbaar en verzwegen houden van hun problemen, op de maatstaven
inde hulpverleningdie gekoppeldzijn aanmannelijke rationaliteit en een gelukkig gezinsleven heeft meer opgeleverd dan
alleen lokale verzetsstrategieÃ« tegen hulpverlening, politie
en overheid, meer opgeleverd dan een noodzakelijke opvulling
van lakunes. Ook het feminisme werkt in eigen hulp-, organisatie- en informatie en kennisvormen mee aan verbreiding van
normen en 'technieken' in het sociale veld en aan de ontwikkeling van deskundigheid. Er zijn nieuwe overleg- en samenwerkingsverbanden op gang gekomen, door het ingrijpen van de
vrouwenbeweging in het sociale, en daarmee een herschikking
van deskundigheidsmacht, bijvoorbeeld tussen vertrouwensartsen, justitie, maatschappelijk werk en vrouwengroepen. Dat
wil zeggen dat aktiviteiten van vrouwen in het sociale veld
op zich een ingreep betekenen in de wijze van opereren en
het monopolie van instellingen om problemen te definiÃ«ren
Vrouwen-onderdrukking wordt nu overwegend door lokale gedecentreerde strategieÃ« teweeg gebracht en beantwoord. De 'Opheffing' ervan moet mijn inziens ook niet op het nivo van de
staat gezocht worden. Heeft het dan geen zin een konfrontatie
aan te gaan op het nivo van de staat, of geen zin om je bijvoorbeeld hij een nationale organisatie als een politieke
partij aan te sluiten?
Voorzover de Staatsbemoeienis met het persoonlijk leven van
mensen tot uitdrukking komt in diverse wetsontwerpen, b.v.
het wetsontwerp omgangsrecht of het voorontwerp afstammingswet, die de ongevraagde zeggenschap van sociale instanties
of mannen over bet leven van vrouwen vergroten lijkt me een
direkte konfrontatie met juridiese en staatsmacht onontkoombaar. Of dit moet via een politieke partij weet ik niet. Anderzijds lijkt inzicht in en verandering in het strategies
gebruik van sociale machtstechnieken op de lange duur hepalender
voor de uitkomst van de machtsverhoudingen tnSsen vrouwen en mannen, en op de beelden die mannen en vrouwen
van zichzelf en van elkaar hebben.
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