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LUCE IRIGARAY IN NEDERLAND 

De franse filosofe Luce Irigaray komt dit najaar naar Rotterdam op 
uitnodiging van de Centrale Interfakulteit van de Erasmusuniversi- 
teit. Hoewel de voorbereidingsgroep nog met baar in gesprek is 
staat het volgende vast: - 4 boorkolleges met als werktitel "Hartstocht" 
- 8 werkgroepsbijeenkomsten waarin haar leesmethode wordt beoefend 
- 2 keer is er een werkgroep waarbij Luce Irigaray als deelneemster 
optreedt en een thema, door &n van de deelneemsters ingebracht, 
wordt besproken. 

Naast deze officiÃ«l aktiviteiten zal vanuit Rotterdam geprobeerd 
worden in diverse steden werkgroepjes op te zetten om de vertaalde 
teksten van Irigaray te lezen (in een door haar aangegeven volgor- 
de), met bet oog op de boorkolleges. De inschrijving is nu al zeer 
groot. Voorrang krijgen studenten die voor studiepunten in aanmer- 
king komen. 
Op dinsdag 7 september 14.00 uur is er in Rotterdam een voorberei- 
dingsbijeenkomst (Centrale Interfakulteit Woudestein). 
Verdere inlichting: Voorbereidingskommissie Luce Irigaray 

Centrale Interfakulteit Erasmusuniversiteit 
Burg. Ondlaan 50, Rotterdam 

VERENIGING VOOR FILOSOFIE EN GENEESKUSDE 

In december 1981 is te Amsterdam door een aantal artsen, filosofen 
en andere belangstellenden het initiatief genomen tot oprichting 
van de Vereniging voor Pitosofie en Geneeskunde. De initiatiefne- 
mers menen dat de Vereniging in een leemte voorziet, gezien de 
groeiende behoefte, die er in binnen- en buitenland ook in niet- 
universitaire kring bestaat aan een wijsgerige bezinning op genees- 
kunde en gezondheidszorg. De toenemende kontakten tussen medici en 
filosofen in de afgelopen jaren getuigen hiervan. 

De Vereniging stelt zich ten doel: 'bet bevorderen van wijsgerige 
bezinning op geneeskunde en gezondheidszorg door bet stimuleren van 
onderzoek en onderwijs op het betreffende terrein'. Een belangrijke 
plaats zal dan ook worden ingeruimd voor de uitwisseling van onder- 
zoeksresultaten en onderwijservaringen, een behoefte welke met name 
bij de universitair werkenden is gesignaleerd. De Vereniging beoogt 
een forum te zijn voor hen, die - in welke hoedanigheid dan ook - 
werkzaam zijn in de gezondheidszorg en vanuit hun praktiese situa- 
tie zich willen bezinnen op de bnlpverlening. 
Bovendien wil zij een funktie vervullen voor 'filosofen, die geÃ¯nte 
resseerd zijn in geneeskunde en gezondheidszorg. 
Het lidmaatschap staat open voor 'eenieder die de doelstelling van 
de Vereniging onderschrijft en een aktieve bijdrage wil leveren aan 
het tot stand komen van die doelstelling'. De kontributie per ka- 
lenderjaar is voorlopig vastgesteld op f 25,--. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden bij de Sekretaris van de Vereniging, drs 
C.W. Kramers, Instituut voor Sociale Geneeskunde, Bijlbouwersstraat 
6, 3511 ZC Utrecht. 



~ ~ ~ ~ ~ ~ k i ~ ~  van: STAAT EN SEXENSTRIJD, naar een feministiese staats- 
theorie, van Hanneke Stasse, Trees Mom en Mieke 
Eijkmans. Uitgegeven door SUA,Amsterdam 1982. f19.50 

Een aanzet tot een feministiese staatstheorie. Een nog vrijwel on- 
ontgonnen gebied binnen de (nederlandse) feministiese theorievorming, 
en een gebied dat bovendien van belang is voor de strategiediskussie 
binnen de vrouwenbeweging. Op naar een feministiese staatstheorie: 
. doel is de problematiek die samenhangt met de verhouding tussen 
vrouwen en de staat, bloot te leggen en aanzetten te geven tot de 
ontwikkeling van een feministiese staatstheorie." Feministies niet 
alleen in theorie, maar ook in de hoop een bijdrage aan de diskussie 
in de vrouwenbeweging te kunnen geven. Hiermee korresponderen ook 
de verschillende invalshoeken van de schrijfsters: hun studie filo- 
sofie, bun ervaringen met de staat als Vrouwen en als aktieve femi- 
nistes. 
De kaatste decennia is de staatsinterventie met het Ontstaan van de 
verzorgingsstaat enorm toegenomen. Hoe en in welke mate beÃ¯nvloed 
de staat het leven van vrouwen? Mbht de vrouwenbeweging zich wel op 
de staat richten? Heeft de vrouwenbeweging iets van de staat te ver- 
wachten? Vragen die in het boek steeds weer in andere konteksten Op- 
duiken: histories, maatschappijtheoreties, staatstheoreties en stra- 
tegie~. Geschiedenis, daarmee begin je een boek. Vanaf het ontstaan 
van de vrouwenbeweging in Nederland rond 1890, heeft ze te maken ge- 
had met een groeiende staatsinterventie ten aanzien van vrouwen. In 
bun eerste hoofdstuk geven de schrijfsters een korte schets van de 
eisen en de reakties van de vrouwenbeweging ten aanzien van een 
staat, die steeds meer invloed krijgt op het leven Van vrouwen (be- 
scherming of betutteling?). 
Een t& korte schets, die vaak meer vragen oproept dan oplost. De 
schrijfsters zijn bijvoorbeeld niet bepaald eenduidig waar het gaat 
om de vraag naar het waarom van het zich richten op de staat van 
de vrouwenbeweging. De ene keer is dat bij gebrek aan een georgani- 
seerde mannenbeweging als tegenspeler, de andere keer omdat vrouwen 
met hun eisen bij de staat aan het goede adres zijn. Beide motieven 
zullen in het verleden en beden van de vrouwenbeweging wel een rol 
gespeeldhehben/spelen, maar hoe, waarom en wanneer - belangrijke 
vragen wat betreft de problematiek van het boek - wordt niet duide- 
lijk. Aan het slot van dit eerste hoofdstuk systematiseren zi.] de 
in die lange strijd geformuleerde ideccn over de staat en vrouwen- 
ondcrdrukkine. Hicrbii plaatscn zij zichzelf binnen die stromine, - . . - 
die de staat ziet als een patriarchale klassestaat. De volgende 
hoofdstukken vormen de tbeoretiese onderbouwine voor deze staats- - 
opvatting. 
Zowel in hun hoofdstukken over maatschappij- als staatstheorie, 
staat het gezin steeds centraal als plek en als ideologie via welke 
de staat greep heeft op het leven van vrouwen. Het gezin als plek: 
een privbruimte waar klassen- en seksetegenstellingen samenkomen en 
botsen. Het gezin als strijdtoneel waarin een labiel evenwicht be- 
staat, een evenwicht, dat zich stabiliseert door de activiteiten van 
vrouwen binnen het gezin, en zo voorwaarde vormt voor bet bestaan 
van de maatschappelijke orde. Vrouwen worden hiertoe door de staat 
in een opvoedende en disciplinerende rol tot spil van het gezin ge- 
maakt. De schrijfsters baseren zich hier vooral op Donzelot, in 



wiens theorie zij een belangrijke aanzet zien tot een analyse van 
de relatie tussen staat en gezin en die ze tevens bekritiseren van- 
uit een feministies standpunt. 
Voor een (gezins)ideologietheorie zien de schrijfsters aanknopings- 
punten in de ideologietheorie van Godelier. Hij beschrijft ideolo- 
giese processen als ruilprocessen waarbinnen de onderdrukkende akti- 
viteiten van de heersende klasse voorgesteld worden als diensten ten 
opzichte van de onderdrukte klassen. Zijn ideologietheorie kan vol- 
gens de schrijfsters niet zonder meer gebruikt worden voor een ana- 
lyse van de positie van vrouwen omdat h i ~  het alleen heeft over klas- 
severhoudingen die door gelijkheidsidenlogieen gereproduceerd worden, 
terwijl sekseverhoudingen ook door ongelijkheidsideologieÃ« (vrouwen 
zijn van nature ... ) gereproduceerd worden. Ondanks dit manko zien 
de schrijfsters toch nog aanknopingspunten waar het de analyse van 
het gezin betreft, onder andere omdat het gezin ten dele gereprodu- 
ceerd wordt door een gelijkheidsideologie (het harmonieuze gezin, 
vrij van klasse- en seksetegenstellingen). 
In een analyse van de relatie vrouwen en staat moet de relatie gezin 
en staat centraal zijn. De staat plaatst vrouwen per definitie bin- 
nen het gezin door er van uit te gaan dat de rechten van vrouwen bin- 
nen het gezin gerealiseerd en beschermd worden. Ze bekritiseren de 
hedendaagse marxistiese staatstheorie die een adekwate analyse geeft 
daar waar bet gaat om het klassekarakter van de burgerlijke staat, 
maar in gebreke blijft als het gaat om het patriarchale karakter 
van de burgerlijke staat. 
In het hoek wordt een greep gedaan uit het brede skala aan marxis- 
tiese theorieÃ«n die ze bekritiseren en vruchtbaar proberen te maken 
voor hun feministiese theorievorming t.a.v. de staat. Dit, gekoppeld 
aan de reeds bestaande feministiese theorieÃ«n levertenkelewaarde- 
volle inzichten en aanzetten. 
Behalve inzichten levert deze manier van werken ook de nodige pro- 
blemen op, problemen die steeds weer de kop opsteken wanneer we met 
behulp van marxistiese theorieÃ« inzicht proberen te verkrijgen ten 
aanzien van de positie van vrouwen. Wij willen onze kritiek hier met 
name toespitsen op de analyse van ideologieÃ« op basis waarvan de 
staat vrouwenonderdrukking reproduceert. Godelier's analysevan de 
funktie van de gelijkheidsideologie wordt aangegrepen om de repro- 
duktie van (zg. klasseloze, harmonieuze) gezinnen te verklaren. De 
reproduktie van de positie van vrouwen (binnen het gezin) daarente- 
gen vindt plaats via ongeli~kheidsideologieÃ«n In hun analyse wor- 
den deze twee vormen van reproduktie niet met elkaar verbonden. Dit 
punt is ook van belang daar waar de schrijfsters vanuit hun theorie 
gevolgtrekkingen maken voor de strategie van de vrouwenbeweging ten 
aanzien van de staat: "Naarmate de vrouwenbeweging sterker is, kan 
zij op het nivo van de staat meer resultaten afdwingen en kan zij 
de staat dwingen naar zijn vorm (rechtsstaat (op ideologie9 nivo 
gelijkheidsideologie, T.S. en H.V/.)) te handelen, b.v. in het af- 
dwingen van gelijkheidsrechten van vrouwen. De staat moet hier Op 
ingaan op straffe van legitisiteitsverlies ..." Hier is de ongelijk- 
heidsideologie uit het gezichtsveld verdwenen. Als het zo is, dat 
de positie van vrouwen ook gereproduceerd wordt via een ongelijk- 
heidsideologie, is het dan wel zo dat de staat op eisen voor ge- 
lijke rechten voor vrouwen in moet gaan op straffe van lecitimi- 
teitsverlies? De schrijfsters voegen de ongelijkheidsideologie te- 
recht toe aan Godelier en een verdere uitwerking hiervan zou heel 



vruchtbaar kunnen blijken voor een feministiese staatstheorie. Een 
hieraan nauw verwant probleem is, dat door bet centraal stellen van 
het gezin, de specifieke positie van vrouwen binnen het gezin (en 
daarmee ook de positie van vrouwen die niet in gezinsverband leven), 
vaak onderbelicht bliflt. 
De schrijfsters leggen een grote mate van kreativxteit aan de dag 
waar het het ver- en bewerken van theorieÃ« betreft (behalve de 
bier al genoemde o.a. N. Cbodorow, M. McIntosh, G. Rubin, E. Wilson). 
Als een meer feitelijk onderdeel van hun betoog gaan de schrijfsters 
o.a. in op de positie van vrouwen in loonarbeid (tbeoreties gekop- 
peld aan de positie van vrouwen in het gezin) en de positie van 
vrouwen in de staatsapparaten. Een prima konkretisering van hun 
theoretiese aanzetten. 

IDEOLOGIE EN MACHT 

Kanttekeningen bij ' Ideotogie  en  macht' ,  G. Therborn, SUA Amsterdam 
1982, f 22,50. (Ideology of Power and the Power of Ideology, 
London 1980) 

Onlangs verscheen de nederlandse uitgave van het opstel over ideo- 
logie van GÃ¶ra Therborn, sociaal wetenschapper van althusseriaan- 
Se huize en sinds kort verbonden als hoogleraar aan de Universiteit 
van Nijmegen. 
Als bewerkers van deze uitgave (waarin zijn opgenomen een inleiding 
en een interview met de auteur) hebben wij geprobeerd een aantal 
kntiese kanttekeningen bij de aanpak van Therborn en suggesties 
voor verdere theorievorming en onderzoek te formuleren die wij hier 
willen weergeven. 

Het projekt van Therborn 

Een van de voordelen maar ook begrenzingen van de werkwijze van 
Therborn is, dat zijn werk over ideologie onderdeel is van een sy- 
stematiese en tameli~k konsekwent uitgevoerde theorievorming. In 
zijn boek Science, CZass and Soc ie ty  uit 1976 beeft Therborn zijn 
opvattingen uiteengezet over de specifieke funktioneringswijze van 
sociale wetenschappen. Hij demonstreert die uitvoering aan de hand 
van respectievelijk de klassieke politieke ekonomie, de sociologie 
en het histories materialisme. Volgens hem gaat het in de sociale 
wetenschappen om het blootleggen van rnaatsehaX)peZiike determinatie- 
patronen door het ontwikkelen van een adekwaat f h e o ~ @ t & ? ~  o b i e k t ,  
dat wil zeggen een adekwaat begrippenapparaat om specifieke kennis 
te produceren. Daarbij wordt aan het histories materialisme een 
tweeledig doel toegeschreven. Enerzijds is het de specifieke weten- 
schap die het determinatiepatroon van produktiekrachten en produk- 
tieverhoudingen blootlegt, anderzijds (en daar wringt hem de schoen) 
is bet als zodanig ook de wetenschap die inzicht in het geheel van 



de maatschap pi^ mogelijk maakt, zij het dat dit geheel niet als 
(expressieve) totaliteit, maar als komplex gestruktureerd geheel 
wordt opgevat. 
In twee volgende studies (What Does *'he U<%Q Czass DO When <t 
-s uit 1978 en Ideologde en macht) probeert Therborn een der- 
gelijk maatschappelijk determinatiepatroon op histories-materialis- 
tiese grondslag te ontwikkelen voor respektievelijk het terrein van 
de politiek en van de ideologie. 
De gelijkenis van deze volgorde met de basis-bovenbouw-metafoor, die 
voorziet in een ekonomiese basis met een politiek-ideoloeiese boven- . 
bouw, is niet toevallig. In overeenstemming met de dubbele verkla- 
nnesfunktie van de histones-materialistiese theorie veronderstel- - 
len zowel de theses over struktuur en funktioneren van het politie- 
ke als die over het ideologiese, dat het maatschappelijk determina- 
tiepatroon van produktiekrachten en produktieverhoudingen (als the- 
oreties objekt) ontwikkeld en geldig is. Dit wil geenszins zeggen 
dat Therborn een reduktionistiese opvatting over ideologie (of po- 
litiek) heeft. Integendeel, hij verklaart met nadruk dat ideologie 
een zelfstandige maatschappelijke realiteit met eigen organisatie- 
vormen en werkingen is. Maar het maakt wel zijn these inzichtelijk 
over de relatieve autonomie van ideologie en de determinatie van 
ideologiese verandering door materiÃ«l verandering. Dit laatste 
valt door de wetenschappelijke boedelscheiding niet onder de ideo- 
logietheorie, maar onder de theorie van de geschiedenis, het his- 
tones materialisme. 
Door deze situering van zijn ideologietekst binnen de meer omvatten- 
de problematiek wordt een aantal beperkingen ervan zichtbaar. Wij 
willen er hier enige naar voren halen, die rond een viertal noemers 
gegroepeerd kunnen worden: 
- het 'materiÃ«le bij Therborn 
- het onderscheid tussen kultuur en ideologie - het onderscheid tussen subjektiviteit en persoonlijkheid 
- de dominantie van de klasseproblematiek. 

De materialiteit van het diskursieve 

Zonder al te veel in te willen gaan op een aantal filosofiese spits- 
vondigheden rond de termen 'materieel', 'ideeel' en 'reÃ«el' kunnen 
we toch een aantal vraagtekens zetten bij het door Therborn gepostu- 
leerde onderscheid tussen het materiÃ«l en het ideologiese. Terwijl 
Althusser stelde dat 'ideeen' samenvallen met materiÃ«l praktijken, 
lijkt Therborn vast te willen houden aan het onderscheid tussen het 
disknrsieve en niet-diskursieve, tussen de betekenisdimensie en het 
materiÃ«le 
De benadrukking van dit onderscheid is gericht tegen bepaalde inter- 
pretaties van Althusser, die het diskursieve volledig verzelfstan- 
digden. Maar het effekt is, dat Therborn onvoldoende aandacht lijkt 
te hebben voor de materialiteit van de ideologiese formaties zelf. 
Er is langzamerhand een hele traditie ontstaan van onderzoekers en 
theoretici, die gewezen hebben op de materialiteit van (de organi- 
satie van) het vertoog zelf, als taalpraktijk. 
Hierbij denken we vooral aan die stroming die zich baseert op bet 
zogenaamde linguisties strukturalisme van de Saussure waarbij de 
nadruk wordt gelegd op taal als produktiesysteem met eigen produk- 
ten en eigen wetmatigheden. Dit betekent dat een analyse van de 



gelaagdheid en meervoudigheid van taal en tekensystemen een noodza- 
kelijk onderdeel vormt van ideologieonderzoek. Bij Therborn vallen 
deze materiÃ«l aspekten van bet vertoog uit het analyties kader. 
ZIjn analyse neigt ertoe zich te beperken tot enerzijds de eenvou- 
dige inhoud en anderzijds de 'materiÃ«le kontekst van het vertoog, 
in de vorm van sankties en bevestigingen. Hij ontwikkelt geen be- 
grippen om de struktuur- en funktioneringswijzen van bet vertoog 
zelf te analyseren. 

Ideologie en kultuur 

Hier sluit een volgend kritiekpunt op aan, dat betrekking beeft op 
het gemak waarmee Therborn afziet van een kultuurhegrip. Zijn k n -  
tiek op de engelse 'kulturalisten' (Williams, Hogarth, Tbompson) 
dat dit begrip bij hen te alomvattend is, lijkt voor bet werk van 
het CCCS (l) niet op te gaan. 
In aansluiting op met name Gramsci (en zijn begrip 'common sense') 
hebben zij geprobeerd een matenalisties kultuurbegnp te ontwikke- 
len, dat veel perspektieven lijkt te bieden voor onderzoek naar bet 
funktioneren van ideologiese aansprekingsvormen. 
Het kultuurbegrip, door Johnson ook wel omschreven als 'geleefde 
ideologie&', maakt bet mogelijk een sociaal-wetenschappelijke in- 
vulling te geven aan de stelling van Althusser, dat bet individu 
'altijd al' subjekt is. In bet onderzoek naar boe bepaalde groepen, 
klassen of kategorieÃ« 'hun' ideologieÃ« leven, kan dan ook een be- 
grip als 'bewustzijn' een nieuwe betekenis knjgen (als empiriese 
kategorie). 
De analyse van ideologie zon zich niet moeten beperken tot de pro- 
duktiekant (boe en waar worden welke ideologieÃ« met welke inhoud 
en struktuur geproduceerd?), maar ook moeten kijken naar de 'recep- 
tiekant', de grondstof waar de ideologie op inwerkt. Het kultuur- 
begrip kan daarbij de neiging beteugelen, die veelvuldig in Alt- 
husser-interpretaties naar voren komt om dit vooral als een psy- 
cbies/psychoanalyties probleem te zien. Een goed voorbeeld hiervan 
zijn de onderzoeken naar het bestaan en funktioneren van tegenkul- 
turen op school, die de nadruk leggen op vormen van verzet tegen 
dominante school- en patnarchiale kulturen in onze maatschappij. 
Daarvoor hoeft men noch te grijpen naar psycboanalytiese verkla- 
ringen van verzet noch naar bet bestaan van geartikuleerde tegen- 
ideologieÃ«n 

Subjektiviteit en persoonlijkheid 

Therborn maakt een onderscheid tussen 'subjektiviteit' en 'persoon- 
lijkheid', die verschillende aspekten van bet empiriese individu/ 
suhjekt zouden beslaan. 
'Persoonlijkheid' is bet resultaat van de invoeging in de symboliese 
orde en betreft zaken als:sexualiteit, 'karakter', persoonlijke ei- 
genschappen en dergelijke, kortom het individuele psychiese apparaat 
dat bet produkt is van psycbodynamiese processen en als zodanig het 
objekt van een specifiek wetenschappelijk 'kontinent': psychologie 
en psychoanalyse. Zij staat dan ook in de opvatting van Therborn 
buiten het door de sociale wetenschappen bestudeerde patroon van 
maatschappelijke determinatie. 
Dit in tegenstelling tot 'subjektiviteit', die gekonstitueerd wordt 
door ideologiese interpellaties. Het gaat daarbij om in een bepaalde 



maatschappij bestaande subjektiviteitsvormen, zoals bijvoorbeeld 
die voor mannen in onze maatschappij: goede huisvader, 'vrije jongen', 
gezinshoofd, geÃ«mancipeerd man, flikker, kostwinner, werker, bons, 
enzovoort. 
Men kan zicb afvragen of het door Tberborn gemaakte onderscheid niet 
wat te makkelijk is, doordat h i ~  het probleem van de 'persoonlijk- 

beidsvorming' buiten de maatschappijtheorie plaatst. Dit komt met 
name naar voren, als hij de psychodynamiese processen verantwoorde- 
lijk maakt voor de onvermijdelijkheid van bet v66rkomen van 'mis- 
lukkingen' hij het proces van ideologiese onderwerping-kwalifika- 
tie. Met name Foucault heeft laten zien dat het maatschappelijk pro- 
duceren van 'mislukkingen' een essentieel onderdeel is van de maat- 
schappelijke organisatie van macht en dan ook een centraal aandachts- 
punt in de analyse zou moeten zijn. 

Ideologie en klasse 

Daarmee komen we bij het laatste kluster van problemen, dat bij 
Therborn te signaleren is. Voor Tberborn is zowel politiek als the- 
oreties het vraagstuk van de relaties tussen klassenstrijd en ideo- 
logie het meest relevant. In die zin is de dominerende plaats die 
het vraagstuk van de klasse-ideologie in zijn boek inneemt, verklaar- 
baar en verdedigbaar. 
Toch kan men zicb afvragen of hij daarmee zijn onderzoeksveld niet 
te beperkt maakt. Zijn uiteenzettingen over de elementen van klasse- 
ideologie en ziJn voorzichtigheid ten aanzien van socialisme als in- 
tegraal onderdeel van een arbeidersklasse-ideologie zijn verhelde- 
rend en vruchtbaar. Maar als bij meer algemeen over funktioneren 
van ideologie spreekt, lijkt hij toch te snel de aandacht te verleg- 
gen naar de relatie tussen klasse en ideologie en te weinig de in- 
terne machtsmechanismes van ideologiese formaties en apparaten te 
analyseren. Behalve om de al eerder genoemde materialiteit van bet 
vertoog, gaat het daarbij met name om de werkingen die Foucault 
heeft omschreven als 'disciplinering en normalisering'. 
Een voorbeeld kan verduidelijken wat we bedoelen. Therborn noemt 
herhaaldelijk de religie als een ideologie die niet tot klasse ge- 
reduceerd kan worden. Maar bij legt dan de nadruk op bet funktione- 
ren van de godsdienst als diskursieve formatie, die een belangrijke 
rol speelt bij de zingeving van de wereld, daarbij met verschillen- 
de klassen verbonden kan worden en zowel een heerschappij besten- 
digende als verzet versterkende rol kan spelen. Hij laat echter niet 
zien hoe kerk en godsdienst een rol spelen in de orgcm<sat<e van de 
wereld: bij de regulering van verwantschaps- en huwelijksrelaties, 
van sexualiteit, van goed en kwaad, van gewetensonderzoek en verant- 
woordelijkheid (strategieÃ« die Foucault beschrijft als specifieke 
verbindingen van weten en macht). Echter, juist bet inzicht in dit 
soort zaken is vereist, als we de politiek uiterst belangrijke, 
maar ook dubbelzinnige rol van de religie in bijvoorbeeld Iran of 
Polen willen begrijpen. Wat niet wegneemt dat ook de door Therborn 
genoemde makro-elementen van de relaties tussen ideologie, klasse en 
politiek zeer belangrijk blijven. 
De verfijningen en preciseringen van Therborn leveren een vrucbtba- 
re bijdrage aan een verdere ontwikkeling van de ideologietheorie. 
Zijn relatieve loskoppeling (ten opzichte van Althusser) van het 
vraagstuk van de ideologie van de reproduktie van klasseverhoudingen 



is een stap in de goede richtzng, maar we kunnen ons afvragen of 
bij wel ver genoeg gaat. Therborn staat met zijh boek in een tradi- 
tie van theoretici en onderzoekers, die proberen het terrein van de 
ideologie theoreties en politiek beter toegankelijk te maken. Op 
dit terrein profileert Therborn zich door enerzijds een grote aan- . 
dacht voor de ontwikkeling van een analyties apparaat en anderzijds 
een vasthouden aan het grote belang van makro(k1asse)strukturen en 
van wat hij zelf noemt 'traditionele' (linkse) politiek. Omgekeerd 
vinden wij bij een aantal andere auteurs (bijvoorbeeld Hirst, Laclau, 
Johnson, Foucault, om slechts enige namen te noemen van mensen met 
wie Therborn zelf in diskussie treedt) meer nadruk op bet specifieke 
en gedetailleerde van ideologiese werkingen. 
Het vraagstuk van de relatie tussen ideologiese en disciplinaire in- 
stituties enerzijds en de instandhouding van globale, maar verstrek- 
kende maatschappelijke machtsverhoudingen tussen klassen, seksen, 
rassen, geslachten enzovoort anderzijds zou als een belangrijk en 
specifiek te onderzoeken probleem in Plaats van als een theoreties 
gegeven a priori behandeld moeten worden. Deze verdergaande diffe- 
rentiÃ«rin en verruiming van thema's zal ons inziens ook gevolgen 
moeten hebben voor de politieke betekenis van het ideologieonder- 
zoek. Voor Therborn blijft de arbeidersbeweging' en daarmee de 
'traditionele' politiek waarbinnen zij aktief is, de centrale kracht 
in de omvorming van de maatschappij. Vanuit deze motivering wordt 
zijn centrale aandacht voor het probleem van de klasse-ideologie 
(die toch slechts een van de vele soorten ideologieen vormt) ver- 
klaarbaar. Men kan ook sympathie hebben voor zijn poging de lange 
adem en de brede frontlijn van de (arbeiders)strijd voor het socia- 
lisme weer zichtbaar te maken achter het schilderachtige lawaai van 
de 'nieuwe sociale bewegingen'. Desalniettemin kan met zich afvra- 
gen of hij niet te gemakkelijk een aantal belangrijke kwesties die 
vanuit dit soort bewegingen aan de orde gesteld worden, weer pro- 
beert op te nemen in het paradigma van de klassenstrijd. 

Noot - 
( l )  Het Centre for Contemporary Studies is gevestigd te Birminqham 

en bestaat uit een groep sociaal-wetenschappelijke theoretici 
en onderzoekers, waarvan mensen als Richard Johnson, Stuart Hall, 
Paul Willis en Angola McRobbie de bekendste zijn. Zij proberen 
door een kcmbinatie van (marxistiese) theorievorming en de 
engelse traditie van kultuuronderzoek te komen tot nieuw en veel- 
belovend onderzoek naar arbeiders- en verzetskulturen van man- 
nen, vrouwen en jongeren. Van hun werk zijn enige verzamelbun- 
dels verschenen: Resis tmee through Ritnazs (over jeugdkultuur), 
Workinq CZass Cultwe,  On IdeoÃ¬ogy tornen take Issue, Ã¼npopuÃ¬ 
Education, alle verschenen bi] Hutchinson. Ook in Nederland 
krijgt hun werk steeds meer aandacht (zie PsychoZogie en  â€¢-laa 
sohappq nr. 11 en 13) , met name bij pedagogen en onderwijsso- 
ciologen, die zich bezighouden met de rol van de staat in het 
onderwijs en de werking van de school bi] de instandhouding van 
maatschappelijke klasse- en sekseongeli2kheden. 
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