
Republikeins feminisme 
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1. Invullingen van feministiese politiek 

"(H)et enige oogmerk dat de mensheid het recht geeft om individueel of kol-
lektief in te grijpen in de vrijheid van handelen van een van hen (is) hun ei
gen teschenriing; en de enige reden waarom men rechtmatig macht kan uit
oefenen over enig üd van een beschaafde samenleving tegen rijn zin (is) de 
zorg dat anderen geen schade wordt toegebracht" (1). 

Het liberale feminisme van de jaren tachtig voert het schadebeginsel van 
John Stuart Mül hoog in het vaandel. Het wü namelijk een grens trekken 
tussen de privé-sfeer, de sfeer van de vrijheid, en de openbare sfeer, de 
sfeer van de staatsbemoeienis. De privé-sfeer wordt in ere hersteld. Femi
nistiese poütiek behoort zakelijk te zijn en gevrijwaard te blijven van betut
teling, moralisme en geüjkmakerij, kenmerken van het feminisme van de 
jaren zeventig. Dit huidige, liberale feminisme verschanst zich achter een 
minimale moraal: het recht op persoonlijk geluk en vrijheid buiten de poli
tiek. 

Een dergelijke vorm van feminisme staat in schril kontrast met de leuze 
"het persoonlijke is politiek". Voor de betrokken feministen betekende deze 
leuze in de jaren zeventig dat de politiek minder schroom zou moeten hebben 
om een getijkwaardige verhouding tussen de seksen te bevorderen. Boven
dien zou de politiek ook zelf persoonlijker moeten worden. Op dit laatste as-
pekt wil ik in dit artikel nader ingaan. Mijn vraag luidt: Zouden feministen 
weer op een "persoonlijke" wijze politiek kunnen bedrijven zonder dat dit 
opnieuw verstikkend, bettuttelend en geüjkmakend zou zijn. 

In zo'n "persoontijke poütiek" zouden mijns inziens drie elementen een 
centrale rol moeten spelen: het poütiek oordeelsvermogen, politieke vriend
schap en een specifieke opvatting van politiek. Het politiek oordeelsvermo
gen van iedereen te versterken is namelijk de enige wijze waarop het mono
polie van de zogenaamde deskundigen op politieke oordelen doorbroken kan 
worden. Vriendschap is een telangrijk element in een "persoontijke politiek" 

1 Mill, John Stuart, 'Over vrijheid', (1859), Amsterdam, 1978, p. 43. 
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omdat hierin de persoonlijkheid in een sociaal verband vorm krijgt. Bij de 
visie op politiek gaat het er mij vooral om wat voor inhoud aan een persoon-
üjke poütieke identiteit kan worden gegeven. 

In paragraaf 2 zal tik: aangeven dat deze drie elementen belangrijke kom-
ponenten waren van het feminisme dat in de jaren zeventig de leuze "het 
persoonlijke is politiek" uitdroeg. Zij werden echter ten onrechte verbonden 
met een Ideaal van authenticiteit Dat had een gelijkmakend en verstikkend 
effekt Feministen in de jaren tachtig, vergeef me de schematisering, keerden 
zich tegen deze verstikking door het oordeelsvermogen, de vriendschap en 
de identiteit uit de politiek te bannen en deze slechts een plaats in de privé-
sfeer te gunnen. In paragraaf 3 zal ik laten zien hoe deze liberale feministen 
de privé-sfeer en de zakelijke deskundigheid omhelsden. Mij lijkt een ander 
feminisme mogelijk dat wel een "persoonlijke poütiek" nastreeft, zoals ctit in 
de jaren zeventig gebeurde, maar dat niet verstikkend is. Een drietal auteurs 
die zich met het onderscheid privé-openbaar hebten beziggehouden, geven 
hier inspirerende aanknopingspunten voor (2). Zij'komen in paragraaf 4, 5 
en 6 aan de orde. Jean Bethke Elshtain roept in haar boek 'Public Man, 
Private Woman (1981) vrouwen op het politiek oordeelsvermogen te ver
sterken. Richard Sennett geeft in The Fall of Public Man' (1974) voor-
steüen voor levendige openbare rollen die volgens mij belangrijk zijn voor 
politieke vriendschap. Hannah Arendt geeft tenslotte een aantrekketijke kon-
ceptie van zowel politiek oordeelsvermogen, politieke vriendschap als poli
tieke identiteit Haar republikeinse gedachtengoed brengt me in paragraaf 7 
tot een herwaardering van de leuze "het persoonüjke is politiek" en tot het 
schetsen van de kontouren van een mogelijk en wenselijk republikeins fe
minisme. 

2. En de waarheid lag in haarzelve... 

In een recent verschenen artikel stelt Petra de Vries dat de leuze "het per
soonüjke is poütiek" vrouwen aanspoorde autonoom en authentiek te zijn 
(3). Door middel van het verhalen van "oorspronkelijke" ervaringen, door 

Zie voor deze thematiek: Arendt, Hannah, 'De Revolutie*, Utrecht, 1965; 'Vita Activa 
oder Vom tatigen Leben', München, 1967,1985; 'De banaliteit van het kwaad. Een 
reportage', Amsterdam, 1969; 'Men in Dark Times', New York, 1955,1968; 'Geweld, 
macht en onmacht", Utrecht, 1969, 1970; 'Elemente Totaler Herrschaft', Frankfurt 
a.M., 1958; 'Lectures on kant's Political Philosophy', ed. by Ronald Beiner, Chicago, 
1982. 
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middel van bewustwording en herkenning, kon de autonome, authentieke 
vrouw uit de eigen persoon worden opgediept. Hoe dieper deze ervaringen 
en hoe intenser deze emoties, hoe meer de verwoordingen garant stonden 
voor authenticiteit en waarheid. Aldus werden twee unieke politieke subjek-
ten ten tonele gebracht: de bron van waarheid, het "ik", en het politieke mid
del bij uitstek, het "wij-vrouwen". Linkse politici weigerden deze begrippen 
in de mond te nemen. Zij persisteerden in een utiütaristies vertoog en spra
ken in naam van het algemeen belang hun waarheid over anderen uit 

Men zou kunnen zeggen dat feministen met de leuze "het persoonüjke is 
poütiek" in twee richtingen een geslaagde aanval hebben uitgevoerd: zowel 
op de scheiding tussen privé en openbaar zoals die door John Stuart MUI is 
getrokken, als op het utiütarisme dat het eigen politiek oordeelsvermogen 
overbodig maakte. J.S. Miü ziet vrijheid als vrijheid in de privé-sfeer en als 
vrij zijn van (poütieke) bemoeienis. Konkreet betekent dit dat politiek ingrij
pen halt moet houden bij de voordeur van het gezin. Voor het politiek ingrij
pen in de openbare sfeer wordt het schade-beginsel gehanteerd: ingrijpen is 
pas geoorloofd indien schade dreigt te worden toegebracht 

Met de leuze "het persoonüjke is politiek" stelden feministen dat de poli
tiek zich ook moest gaan bemoeien met zogenaamde privé-zaken. De kritiek 
van feministen op de utilitaristiese politici was vooral gericht tegen het gege
ven dat zij het "algemeen belang" voor iedereen vaststelden waardoor er 
geen cüskussie meer mogelijk was over zoiets als het vervrouwlijken van de 
kuituur, over normen en waarden in de politiek. Feministen wilden hun ei
gen politiek oordeelsvermogen versterken om zoveel mogelijk macht over de 
inrichting van hun eigen leven te houden. 

De praktijk van de praatgroepen in de jaren zeventig toont volgens De 
Vries echter aan dat dit herstel van het eigen poütiek oordeelsvermogen een 
fiktie was. In dit opricht zou de aanval op het üteralisme in het geheel niet 
zijn geslaagd. De persoonüjke ervaring was vooraf gestruktureerd en kol-
lektief. Het was namelijk reeds bekend waarvan men zich bewust moest 
gaan worden. De scheiding tussen openbaar en privé werd in de praktijk 
evenmin doorbroken. In min of meer verhulde vorm keerde zij telkens weer 
terug, zoals in de scheiding tussen de vrouwen die "aan zichzelf wilden 
werken" en de vrouwen die de maatschappij wüden veranderen. 

Mijn bezwaren tegen de leuze zijn vooral gericht tegen de impliciete ver
heerlijking van de authenticiteit De leuze deelt met het liberalisme de voor-
ondersteUing dat er een autonoom individu bestaat dat tevoorschijn komt 
zodra de politiek of de maatschappij zich terugtrekt. Het autonome a-sociale 
mdividu zou nog onbedorven en daarmee goed zijn, ongebonden en daarmee 
vrij zijn, ontdaan zijn van elke ideologie en daarmee de vrijheid over zichzelf 
in pacht hebben. Maar heeft een subjekt, waarvan alle maatschappeüjke la
gen zijn afgepeld, nog wel iets te vertellen? Persoonlijk oordeelsvermogen 
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dat op deze theoretiese vooronderstellingen gebaseerd is, kan mijns Inziens 
weinig voorsteUen. 

De leuze impliceert ten onrechte dat poütieke aktoren "natuurlijke per-
soonlijkheden" in voor-maatschappeüjke zin moeten zijn. De afkeer van elke 
gekunsteldheid, van het kreëren van een speciale rol voor de poütikus en van 
elke onnatuurlijke argumentatietrant, verarmt het politiek vokabulair. Als 
"gewoon jezelf zijn" betekent datje overal dezelfde natuurlijkheid ten toon 
moet spreiden, dan weiger ik dat: het spijt me voor het "zelf en voor de po
litiek. 

Tot slot suggereert de leuze dat er alleen maar politieke vriendschap tus
sen "gelijken", dat wü zeggen tussen personen van gelijke sekse, zou kun
nen bestaan. Vrouwenvriendschappen zouden uitblinken door warmte, ge
lijkheid, herkenbaarheid en mtimiteit Dit is inmiddels een pijnlijke ülusie 
gebleken. Als ideaal verhinderde dit koncept van vriendschap het vermogen 
om over vriendinnen te oordelen. Dat is een ernstige inperking. Het is, al 
met al, niet verbazingwekkend dat feministen in de jaren tachtig zich keren 
tegen de verstikking. Het bevreemdt me wel dat ze elke vorm van eigen oor
deelsvermogen, vriendschap en identiteit in de politiek overbodig of zelfs 
gevaartijk achten. 

3. We zijn nu lang genoeg met onszelf bezig geweest 

Wat is er eigenlijk mis met het zakelijke feminisme van de jaren tachtig? 
Eindelijk tracht men immers een individueel sociaal zekerheids- en belas
tingstelsel te realiseren. Eindelijk spant men zich in voor een herverdeüng 
van betaalde en onbetaalde arbeid en voert men juridiese processen om 
seksueel geweldenaars te beboeten. Bovendien worden nu eindelijk de ver-
schiUen tussen vrouwen erkend en heeft men aan het moralisme grotendeels 
een eind gemaakt 

Hoewel deze zaken beslist nuttig en nodig zijn, ten ik van mening dat 
het huidige feminisme al te innig zijn vroegere vijanden in rijn armen sluit. 
Geheel in de traditie van het utilitarisme gaat het er in de huidige feministiese 
poütiek slechts om dat de belangen van zoveel mogelijk vrouwen worden 
behartigd. Net als J.S. Miü zijn de huidige liberale feministen erop uit zich 
zoveel mogelijk te bevrijden van politieke bemoeienis. Voor zover politiek 
ingrijpen noodzaketijk büjft, moet dit zich verre houden van moraal en ideo
logie. 

In plaats van de theoretiese voorondersteüingen, die in de jaren zeventig 
betrekking hadden op het politiek oordeelsvermogen, te herformuleren, gaan 
de huidige feministen voorbij aan de waarde van het poütiek oordeelsver
mogen. Zij zijn overgegaan tot het klaimen van individuele rechten die in 
absolute termen worden geformuleerd Door zich vast te klampen aan het 
zelfteschüekingsrecht wordt elke diskussie over morele maatstaven bij 
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voorbaat getorpedeerd. Hoewel dit takties effektief kan zijn voor het berei
ken van feministiese doeleinden, verhindert het de vorming van politiek 
oordeelsvermogen en doodt het elke politieke diskussie. 

Het moderne feminisme heeft een afkeer van het politieke debat Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit het gangbare organisatiemodel waarbij allerlei femi
nistiese 'deelbelangen' zich scharen onder één paraplu, terwijl niemand weet 
waarvan ze eigenlijk een deel zijn. Het 'gesprek' binnen een organisatie als 
de Nederlandse Vrouwenraad gaat slechts over de verdeüng van spreektijd 
voor elke deelorganisatie. Verder preekt ieder er voor eigen parochie. Wan
neer het wel duideüjk is waar die overkoepelende paraplu voor staat, zoals in 
het geval van het Breed Platform voor Economische Zelfstandigheid, heeft 
men zich verenigd op basis van een 'konkrete prioriteit'. Wanneer de priori
teit bij voorbaat al vaststaat, hoeft men over de doeleinden niet meer te dis-
kussiëren. 

Hedendaagse feministen hebben vriendschap als politiek koncept geheel 
en al opgegeven. De betrekkingen die ze met elkaar onderhouden zijn ver
zakelijkt: men is uitsluitend gericht op het stimuleren van eikaars karrière. De 
'deskundige vrouwennetwerken' zijn, in weerwil van de schijn van een so
ciaal verband, het toonbeeld van individualisering. 

Poütiek is voor feministen in de jaren tachtig tot een noodzakelijk kwaad 
verworden. De politiek moet slechts ingrijpen wanneer er schade wordt toe
gebracht aan een of meerdere personen en moet zich beperken tot de open
bare sfeer. Nu is het schadebeginsel voor rechters en beleidsmakers beslist 
een zinvol instrument bij de oplossing van zeer konkrete problemen. Met dit 
schade-beginsel vallen feministen echter ten prooi aan de liberale paradox: 
men wordt afkerig van elke moraalpoütiek, maar gaat er tegelijkertijd wel 
van uit dat voor iedereen het geluk in het privé-leven tigt Men ontkent een 
politieke identiteit als vervulting van het goede leven. 

Door te ontkennen dat oordeelsvermogen, vriendschap en identiteit be
langrijke elementen in de politiek zijn, zijn feministen in mijn ogen opge
houden met het bedrijven van poütiek. Feministen weten niet meer hoe ze 
hun specifieke inbreng tot inzet van het politieke debat kunnen maken. Ster
ker nog, ze zijn erop uit de politiek overbodig te maken zodra de belangen 
behartigd en de individuele rechten gegarandeerd zijn. Ze zijn bang voor een 
"persoonlijke poütiek". Ten onrechte zoals zal büjken. J.B. Elshtain, R. 
Sennett en H. Arendt dragen bouwstenen aan voor een persoonlijke politiek 
waarin een politieke identiteit niet verstikkend hoeft te zijn. Uiteindelijk 
meen ik dat het feminisme, dat de leuze "het persoonlijke is politiek" uit
droeg, gedeeltelijk kan worden geherwaardeerd. 

4. Jean Bethke Elshtain: konservatief feminisme 

De amerikaanse J.B. Elshtain is een van de weinige feministen die de ver-
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schiUende verhoudingen tussen openbaar en privé in diverse politiek-filoso-
fiese stromingen serieus heeft bestudeerd. Haar boek Public Man, Private 
Woman' bracht een schok teweeg in feministiese kringen omdat rij hierin 
vanuit feministies perspektief pleit voor een scheiding tussen privé en open
baar om op deze manier het gezin te beschermen tegen de politiek. Zij riet 
het gezin zelfs als model voor de politiek, Elshtain meent namelijk dat in het 
gezin de "vrouwelijke ervaring" een vrije ruimte heeft Die vrouwelijke er
varing betreft de aandacht voor het leven, kinderen, het lichamelijke, het 
konkrete, het alledaagse, het emotionele, het niet direkt "nuttige". Zo'n vrije 
ruimte voor de vrouwelijke ervaring van de kwetsbaarheid zou ook in de 
politiek moeten worden gekreëerd. Klaarblijkelijk is de grens die zij tussen 
de privé-sfeer en de politieke sfeer wil, slechts aan één zijde waterdicht: de 
poütiek mag zich niet met het privé-leven bemoeien, maar moet wel het 
waardevoüe uit deze sfeer overnemen. 

Met Stuart Hampshire (4) deelt Elshtain de overtuiging dat de huidige 
politiek met haar utilitaristiese argumentatie aan deze specifieke ervaringen 
geen ruimte biedt en deze opoffert aan het meetbare, expüciteerbare en kal-
kuleerbare. De utilitaristen reduceren aües tot een schaal van het grootste ge
luk voor het grootst aantal mensen. Hampshire en Elshtain zijn van mening 
dat sommige manieren van leven een waarde in zichzelf hebben en noch te 
herleiden zijn tot, noch ondergeschikt gemaakt mogen worden aan een kol-
lektieve nutskalkularie. De poütiek moet velerlei levensvormen respekteren 
en beschermen en moet ook zelf openstaan voor emoties en een veelheid aan 
waarden. 

Elshtain heeft een zeer eenvoudig model om een dergeüjke ethiek in de 
politiek te introduceren. Vrouwen staan in haar ogen dichter bij zo'n ethiek 
en kunnen deze dan ook als nog onbesmette aktoren in de politiek inbren
gen. Vrouwen zijn dan ook veel meer pendelaars tussen de openbare sfeer 
en de privé-sfeer dan mannen. Elshtain gaat ervan uit dat aldus in de politiek 
een evenwicht zal ontstaan tussen het "mannelijke" en het "vrouwelijke". De 
vrouwelijkheid zal daarbij onaangetast blijven. Een weinig overtuigend ver
haal als men in ogenschouw neemt hoe snel feministen rich de laatste jaren 
binnen de institutionele politiek hebten aangepast aan de utilitaristiese denk
schema's. 

Ten voorbeeld aan het feminisme stelt Elshtain de amerikaanse gehandi-
kaptenteweging. Deze overstijgt een opvatting van politiek als belangenbe
hartiging omdat ze een krachtige participerende politiek voert cüe minder 
exklusief is dan de huidige. Ook vrouwen moeten alert zijn op uitsluiting. 
Vaak zijn de toegangskriteria voor de politiek zo opgesteld dat al het zoge
naamd irrationele, alledaagse, lichamelijke, op het gezin betrekking heb
bende, buiten de poütiek valt Daardoor worden vrouwen eerder buiten-

Hampshire, Stuart, 'Public and Private Morality', in: Public and Private Morality. Ed. by 
Stuart Hampshire. Cambridge, 1978,1980. 
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gesloten dan mannen. 
Het uitgangspunt dat de politiek "persoonlijker" zou moeten worden, 

deelt Elshtain met de feministen van "het persoonlijke is poütiek", ook al 
kiest zij het gezin als lokatie van het persoonüjke, terwijl de genoemde femi
nisten dit persoonlijke verbeeld zien in de praktijk van de vrouwenbewe
ging. Elshtain wil echter wel een scherpe grens trekken tussen de privé-sfeer 
en de openbare sfeer, een grens die radüeaal-feminlsten volgens haar zouden 
wülen opheffen. Zonder zo'n grens zou al het persoonlijke te zeer door de 
politiek teïnvloed worden. De politisering van het gehele leven leidt volgens 
Elshtain tot een nieuw totalitarisme, een "sisterhood of the feeting". 

Elshtain weert zich tegen de totaütaire implikaties van "het persoonlijke is 
politiek" door een aparte, teschermde privé-sfeer op te eisen, door ook in de 
openbare sfeer ethiese grenzen aan de politiek te steüen en door het politiek 
oordeelsvermogen van iedereen te willen versterken. Er moet volgens haar 
in de politiek ruimte büjven voor de verbeeldingskracht, voor betekenistoe
kenning, en voor een vrij en krities oordeel. Pluralisme en kritiek zijn vol
gens haar aüeen mogelijk indien er in de politiek een "vrije ruimte" wordt 
gekreëerd, waarin het denken zoals dit in de privé-sfeer plaats vindt, zich 
kan ontplooien. Hierin heeft namelijk een specifieke wijze van oordeelsvor
ming plaats: vanuit reflektie op partikuliere ervaringen tracht men induktief 
tot oordelen op algemenere vraagstukken te komen. 

De deel Elshtalns kritiek op het utilitarisme en haar angst voor het totali
tarisme en ten met haar van mening dat versterking van het poütiek oor
deelsvermogen van iedereen het beste antwoord op beiden vormt. Volgens 
Elshtain hebben mensen een aangeboren drang en vermogen om betekenis te 
geven aan hun bestaan. Het poütiek oordeelsvermogen moet volgens haar 
niet uitgaan van een totaliserende, alomvattende "Weltanschauung", maar 
moet zijn wortels vinden in de morele koncepten en kategorieën waarin 
mensen zelf al denken en die dienen als toetsstenen voor diverse manieren 
van leven. Maar Elshtain ziet op dat punt macht volledig over het hoofd. Ze 
heeft een vertrouwen in een "Herrschaftsfreie Diskussion" naar het voor
beeld van een zeer geïdealiseerde psycho-analytiese dialoog. Dat is bepaald 
naïef omdat toch ook in Amerika, naar ik mag aannemen, zo'n dialoog niet 
vrij is van ongeüjke machtsverhoudingen tussen zogenaamde geestelijke 
'gezonden' en 'ongezonden'. Als mensen maar eerlijk zouden durven zijn 
ten opzichte van elkaar, als het onbewuste maar bewust gemaakt zou wor
den, dan zouden mensen wel respekt op kunnen brengen voor eikaars le
venswijze, aldus Elshtain. 

Eenzelfde naïeviteit treedt aan het ücht wanneer ze het gezin als voor
beeld van een ideale vriendschapsband presenteert Elshtains desinteresse in 
de machtsverschillen tussen mannen en vrouwen en haar vertrouwen in hun 
komplementariteit neemt ook de noodzaak weg om in de bestaande privé-
sfeer in te grijpen. Vriendschap krijgt in haar model ook geen politiek ka
rakter, maar blijft gereduceerd tot de privé-sfeer. 
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Elshtain denkt bovendien te lichtvaardig over de mogelijkheid dat te-
paalde levensvormen zodanig met elkaar op gespannen voet kunnen staan 
dat een vreedzame koëxistentie niet mogetijk is. Haar oplossing voor dit 
dilemma, namelijk dat de poütiek de randvoorwaarden kreëert voor vrijheid 
van levensvormen in de privé-sfeer, biedt geen andere invulling van open
baarheid dan de gangbare. Haar "pluraüsme" is beperkt tot de bestaande 
konventies, namelijk dat Iedereen in de privé-sfeer zelf mag uitmaken hoe 
het goede leven eruit riet. 

Respekt voor de konventies in het alledaagse leven heeft als schaduw
zijde dat elk ingrijpen In de privé-sfeer onmogelijk wordt Haar pleidooi 
voor pluralisme binnen de huidige konventies leidt tot konservatisme. Voor 
Elshtain is de politieke of openbare identiteit van feministen slechts cüe van 
de moreel hoogstaande vrouw zoals ze ook In de privé-sfeer zou verschij
nen. 

Resumerend: Elshtain geeft in haar waardering voor het politiek oor
deelsvermogen aanknopingspunten voor een toekomstig feministies projekt. 
Vriendschap en identiteit hebben bij haar echter alleen plaats in de privé-sfeer 
en niet in de politiek. Blijft de vraag op wat voor manier er een politiek voor 
te stellen is waarin gedebateerd wordt over invullingen van openbaarheid en 
waarin sprake is van werketijke politieke of openbare persoonlijkheden. Hoe 
kan men een "persoonlijke poütiek" denken zonder dat politiek gemodelleerd 
moet gaan worden naar de privé-sfeer en zonder dat men transparant of 
authentiek moet rijn? 

5. Richard Sennett: verlevendiging van de openbaarheid 

Elshtain verwijst in de titel van haar boek naar "The FaU of Pubüc Man" van 
de amerikaanse socioloog Richard Sennett. Sennetts visie op privé en open
baar is het spiegelbeeld van die van Elshtain. Ook Sennett wil een scherpe 
scheiding tussen beide, maar dan om de openbare sfeer te beschermen tegen 
de tyrannic die uitgaat van de mtimiteit en authenticiteit van de privé-sfeer. In 
de privé-sfeer kunnen deze normen volgens Sennett weinig schade aanrich
ten, maar in de openbare sfeer maken ze kommunikatie en poütiek onmoge
lijk. Kodes voor de kommunikatie en het handelen zijn volgens Sennett on
ontbeerlijk voor een goed en beschaafd gesprek, dat zowel verrijkend is 
voor de betrokkene, alsook bescherming biedt aan de privé-persoon. 

Sennett lokaüseert zijn model voor de ideale openbaarheid in het 18e 
eeuwse London of Parijs. Vreemdelingen ontmoetten elkaar daar in een park 
of op straat en voelden geen enkele verlegenheid om met elkaar te praten. Er 
was een beschaafde konversatie mogelijk doordat allen wisten wat de kodes 
van het gesprek waren. Zo was het toendertijd indiskreet te informeren naar 
iemands müieu of zelf je rang te laten doorschemeren. De eigen privé-situatie 
moest verborgen blijven. Niemand moest zich gedwongen voelen zijn diep-
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ste geheimen prijs te geven. Anderzijds werd het heel normaal geacht datje 
je mengde in een kafé-konversatie en daar je mening ten beste gaf. Dit be
hoorde zelfs met veel theatraüteit en overdrijving te geschieden. Niemand 
was geïnteresseerd in het vraagstuk of dit werkelijk je hoogstpersoonüjke 
oordeel was. Het gesprek stond voorop. Mensen behoorden zich te verui
terlijken in plaats van hun Innerlijke roerselen te laten zien. 

Sennett houdt een pleidooi voor het spelen met rollen en maskers, de 
mens als akteur die een inzicht heeft in het plot voor de mens die een histo
ries bewustzijn heeft Roüen zijn volgens hem niet vervreemdend of onder
drukkend, maar bieden werkelijke mogelijkheden tot kommunikatie. Ze zijn 
niet te verafschuwen omdat ze "niet eigen aan de persoon" zouden zijn. 
Sennett gaat er vanuit dat een mens zich alleen maar kan ontplooien door 
ontmoeting met het vreemde. De roüen en maskers zijn uitbreidingsmoge
lijkheden van de eigen persoonlijkheid 

De verhouding die Sennett schetst tussen de rol en het zelf is gekompü-
ceerd, maar aantrekkelijk. Om een rol goed te kunnen spelen is volgens 
Sennett afstand van de private persoonlijkheid geboden. Ook de reflektie op 
die roüen gebeurt niet vanuit de "vrije" privé-sfeer, maar is reeds in het rol
lenspel verweven. Hij zet dit uiteen met de expressietheorie van Diderot. 
Hoewel ouders hun kinderen leren aan regels te gehoorzamen en zo een 
scheiding tussen regels en vrijheid kreëren, laat het kinderspel juist zien dat 
de vrijheid bestaat in het voortdurend interpreteren en veranderen van de re
gels (5). 

Sennett geeft mijns inziens een goede aanzet om een "persoonlijke" po
litiek te konceptuatiseren. Toch kleeft er een aantal problemen aan zijn voor-
steüen. AUereerst besteedt hij nauwelijks aandacht aan een noodzakelijk po-
titiek oordeelsvermogen. Waar hij benadrukt dat mensen zich moeten ver
zetten tegen een opgedrongen waarheid, daar betreft het vooral het 'anders 
durven zijn' en veel minder het 'anders kunnen denken'. Hij veronderstelt 
reeds dat mensen over voldoende oordeelsvermogen teschikken om van rol 
te kunnen verwisselen als deze hen niet bevalt 

Sennett biedt met zijn voorsteüen voor een levendig roüenspel in de 
openbare sfeer een aantrekkelijke visie op hoe je in deze sfeer vriendschap
pelijk met vreemden om zou kunnen gaan. Men moet zich kunnen veruiter
lijken. Het gesprek of de handeling gaat voor het privé-telang of de privé-
persoon. Men moet afstand kunnen nemen van klasse, sekse en het eigen 
inkomen, zodat men vrijelijk kan konverseren met ongeüjken. Men kan 
ideeën lanceren voor een bepaalde 'feminisering' van de openbare kuituur, 
maar het geeft geen pas zich hierbij te beroepen op het eigen vrouw-zijn. 
Maar Sennett is al te optimisties over de veranderlijkheid van roüen en re
gels. Doordat hij mensen zoveel speelruimte toekent, riet hij niet dat mensen 
vast kunnen zitten aan onderdrukkende en beperkende rollen. 

5 Sennett, Richard, The Fail of Public Man', p. 322. 
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Ten onrechte krijgt de politiek bij hem geen taak toebedeeld in het koör-
dineren van het roüenspel Mensen kunnen vrijwiUig uit hun privé-sfeer ko
men om de openbare sfeer te verlevendigen. Vreemd genoeg wordt de poli
tiek zelf van deze verlevendiging uitgesloten. Zij heeft slechts de beperkte 
taak om een infrastruktuur te kreëren voor die openbare sfeer waarvan ze 
zelf toch een deel is. Sennetts visie op de potitiek is tamelijk leeg. Hij maakt 
zich geen enkele 'illusie' meer over de politiek. Hier lijkt het spel-element 
totaal verdwenen en gaat het om een uiterst serieuze zaak: het realiseren van 
sociale zekerheid voor iedereen. Het behartigen van belangen wordt uit het 
oog verloren wanneer politieke groeperingen zich gaan richten op hun iden
titeit Politieke identiteit is in Sennetts ogen altijd een koüektieve identiteit 
die hevig gevaar loopt totalitair te worden. Een ideaal van zusterschap moet 
volgens hem leiden tot zustermoord. Wanneer Sennett over politiek spreekt 
gaat het gewoon om het verwezenüjken van eigenbelangen. In de poütiek 
moeten mensen zich bewust worden van de waarde van "onpersoonlijk
heid". Zolang mensen op warmte, geborgenheid en intimiteit gericht zijn, 
vergeten ze dat ze moeite moeten doen voor een rechtvaardige wereld. Om
dat persoonüjkheid voor Sennett verwijst naar authenticiteit naar je innerlijk 
wiüen laten zien en naar het in elkaar op wülen gaan, wü hij in de openbare 
sfeer slechts spreken over de waarde van "onpersoonüjkheid". Ikzelf zou 
"persoonlijkheid" niet wiUen beperken tot de privé-sfeer. Deze kan ook op
treden in de openbare sfeer en in de politiek. Ik zou daarom met behulp van 
de ideeën van Hannah Arendt Sennetts verhaal wülen lezen tegen zijn eigen 
bedoeüngen in. Hannah Arendt geeft een interpretatie van politieke identitei
ten die zeer verwant is aan de openbare identiteiten van Sennett Door een 
andere visie op politiek uiteen te zetten, laat ze zien dat een politieke per
soonlijkheid niet totalitair of verstikkend hoeft te zijn. 

6. Hannah Arendt: republikeinse politiek 

Van de private sfeer, de sociale en de politieke, waardeert Hannah Arendt de 
politieke sfeer het hoogst Een mens komt volgens haar pas tot zijn of haar 
recht als hij of zij in de politiek participeert. De politieke sfeer is voor Arendt 
de sfeer van de vrijheid, in tegenstelting tot de liberalen die politiek tegen
over vrijheid plaatsen of politiek als een noodzaketijk kwaad zien dat de 
randvoorwaarden voor vrijheid moet realiseren. In de wijze waarop ze dit 
uitwerkt, biedt ze volgens mij aanknopingspunten voor wat ik een republi
keins feminisme zou wülen noemen. 

Als eerste element voor zo'n republikeins feminisme wil ik haar invulling 
van een potitieke identiteit noemen. Arendt gebruikt vaak de metafoor van 
het theater om aan te duiden hoe zij zich participatie in de potitiek voorstelt. 
Dansers, toneelspelers en musici hebben een publiek nodig om hun virtuo
siteit te tonen, net zoals politieke aktoren de aanwezigheid van anderen nodig 
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hebben om voor hen te kunnen verschijnen; beiden hebben voor hun aktivi-
teit behoefte aan een openbare ruimte en beiden zijn van de performance zelf 
afhankelijk. De klassieke griekse polis was precies die "staatsvorm" welke 
voorzag in een ruimte waar mensen konden akteren en handelen, een soort 
theater waar de vrijheid kon verschijnen (6). 

In een dergelijke kontekst zijn maskers en rollen expressiemiddelen. Ze 
fungeren als verruiming en verwezenlijking van jezelf. Arendt wijst erop dat 
maskers ook bescherming bieden. De oorspronkeüjke betekenis van het la-
tijnse woord "persona" duidde het masker aan dat de akteurs in de oudheid 
in een toneelstuk droegen. Het masker had twee funkties: het moest het ei
gen gezicht en het voorkomen van de akteur verbergen of vervangen, maar 
op zodanige wijze dat de stem er nog doorheen kon klinken. In deze dubbele 
betekenis werd het woord "persona" een metafoor en kwam het van de taal 
van het theater terecht in die van de wet. Het onderscheid tussen een parti-
kulier individu en een romeins burger was volgens Arendt dat ook de laatste 
een "persona", dat wil zeggen een rechtspersoonlijkheid had. Het was alsof 
de wet hem de rol voorschreef die hij verwacht werd in het pubüeke leven te 
spelen, en er daarbij tevens voor zorgde dat zijn eigen stem door kon klinken 
(7). 

Arendts verhaal is het verhaal over het verschil tussen een natuurtijk in
dividu en een burger met een openbare identiteit De laatste geniet de be
scherming van wet en neemt deel aan de staatszaken. Het gaat daarbij om 
meer dan een juridiese aangelegenheid. Alleen een openbaar persoon heeft 
het vermogen om te akteren en vrijheid als virtuositeit vorm te geven. Het is 
verkeerd om cüt akteren als hypokrisie te zien omdat men anders Is dan in 
zijn/haar natuurüjke staat. Positieve vrijheid is in de politiek een groot goed 
juist dankzij haar kunstmatigheid. In haar/zijn natuurlijkheid is de mens leeg 
en sterk op anderen gelijkend in reproduktieve funkties. In de kuituur en in 
optima forma in het politieke theater heeft de mens de mogelijkheid de plu
raliteit tussen mensen te laten zien en te kultiveren. 

Het tweede element in Arendts werk dat volgens mij een bouwsteen zou 
kunnen vormen voor een republikeins feminisme is het politiek oordeels
vermogen. Arendt wü het oordelen over politiek niet overlaten aan zoge
naamde deskundigen, de 'administrateurs', maar het aan iedereen toeken
nen, omdat iedereen over het vermogen tot politiek oordelen beschikt. Hier
bij onderscheidt ze twee vormen van oordeelsvorming: die van de aktor en 
die van de toeschouwer. Beide posities kunnen beurtelings door een persoon 
worden ingenomen (8). 

6 Arendt, Hannah, The Crisis of Freedom', in: Between Past and Future, New York, 
1961, p. 224. 

7 Arendt, Hannah, 'De Revolutie', p. 124. 
8 Beiner, Ronald, 'Interpretative Essay', in: 'Lectures on Kant's Political Phiklosophy* 
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De aktor tracht bij het vormen van haar/zijn mening het eigen oordeel aan 
het oordeel van zoveel mogelijk anderen te toetsen. Pas in gezelschap van en 
kommunikatie met anderen kan volgens Arendt een gewogen oordeel tot 
stand komen. De aktor oordeelt teleologies, dat wil zeggen met zijn blik op 
de toekomstige konsekwenties voor de gemeenschap gericht Hij streeft naar 
sensus communis ofwel gemeenschapszin. Daarbij rijst natuurlijk de vraag: 
hoe kan het oordeel van iemand zich onttrekken aan de sociale dwang van de 
gemeenschap? 

Deze treedt nader aan het ücht wanneer we het oordeelsvermogen van de 
toeschouwer bezien. Hier wordt in veel zuiverder vorm dan bij de aktor dui
delijk dat het oordeelsvermogen berust op het smaakzintuig, het vermogen 
om te onderscheiden, dat in iedere mens aanwezig Is. De toeschouwer kan 
kritiek leveren op de publieke opinie, omdat hij niet hoeft te kijken naar de 
gevolgen die in het vooruitzicht liggen, maar een blik op het verleden kan 
werpen, op zoek naar exemplariese schoonheid. Als toeschouwer hoeft de 
mens zich niet te onderwerpen aan het "Weltgericht" van de geschiedenis, 
maar kan telkens de mogelijkheid zien om opnieuw te beginnen (9). 

Arendts ideeën over het krities oordelen verschillen nogal van de liberale 
ideeën hierover. Kritiek wordt volgens haar niet ontwikkeld in isolatie, maar 
in openbaar debat met anderen. Het vindt niet plaats in een privé-sfeer, maar 
in betrokkenheid op de wereld. Het is niet het vermogen van de inteüektueel, 
maar dat van iedereen. Het is niet zuiver rationeel, maar juist bewogen. 

"Om redelijk te reageren, moet men in de eerste plaats "bewogen" zijn, 
en het tegendeel van emotioneel is niet "rationeel", wat dit ook moge be
tekenen, maar óf het onvermogen bewogen te worden, doorgaans een 
pathologies verschijnsel, óf sentimentaliteit, wat een pervertering van 
gevoeligheid is" (10). 

Arendt wil het oordeel onttrekken aan de dwang van de logika, van de 
noodzakeüjke loop van de natuur of van de geschiedenis, van de feiten, de 
wetenschap of de religie. Ze verheft schoonheid boven vooruitgang en me
ning boven waarheid. Zo ontstaat de ruimte die nodig is voor een vrij oor
deel en de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. 

en zijn boek 'Politica! Judgment', London, 1983, H.3. 
Bernstein, Richard J. 'Beyond Objectivism and Relativism', Oxford, 1983, p. 207-223 
en zijn artikel 'Hannah Arendt: Judging: the Actor and the Spectator8, in: Proceedings 
of History, Ethics, Politics. A Conference Based on the work of Hannah Arendt, ed. by 
Robert Boyers, New York, 1982. 

9 Zie het naschrift bij Thinking', geciteerd in 'Lectures on Kant's Politica! Philosophy', p. 
5. 

1 0 Arendt, Hannah, "Geweld, macht en onmacht', p. 77-78. 
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Arendts konceptie van vriendschap lijkt mij het laatste element dat te gebrui
ken is voor een republikeins feminisme. Hannah Arendt onderscheidt twee 
vormen van vriendschap, een klassiek griekse versie die ze inspirerend 
vindt en een moderne, die ze verafschuwt De klassiek griekse vorm van 
vriendschap werd bepaald door philia, vriendschap onder burgers. De es
sentie van vriendschap bestond uit diskussie, uit het voortdurende gepraat 
van burgers over de polis. Vriendschap was dus betrokken op de gemeen
schappelijke wereld De moderne variant van vriendschap Is echter rous-
seauiaans. Vriendschap is hierin verworden tot intimiteit een band waarin 
vrienden openhartig hun ziel blootleggen voor elkaar. Deze vriendschap is 
zuiver in de persoon geïnteresseerd en keert zich van de wereld af of ver
nietigt de openbare wereld. 

De moderne versie van vriendschap noemt Arendt liever liefde. Liefde is 
niet alleen a-politiek, maar zelfs de grootste anti-politieke kracht Zij is 
waardevol, maar moet zich ruimtelijk beperken tot de privé-sfeer. Het ver
schil tussen liefde en vriendschap is dat liefde de intermensetijke ruimte tus
sen mensen vernietigt, de afstand vernietigt die nodig is om te kunnen oor
delen. Een republikeins feminisme kan aüeen de klassiek griekse vorm van 
vriendschap politieke waarde toekennen. Aüeen op deze manier zijn groeps
identiteiten mogelijk die niet verstikkend zijn en die het eigen oordeelsver
mogen niet belemmeren. 

Het politieke karakter van vriendschap komt vooral tot uiting in Arendts 
opvatting over macht. Macht is volgens Arendt niet het beheersen of het be
heerst worden (dit valt bij haar onder de kategorie geweld), maar het mense
lijk vermogen gezamenlijk te handelen, gezamenlijk vorm te geven aan ge-
meenschappelijke ideeën. Macht is nooit het eigendom van een individu; ze 
behoort aan een groep en blijft slechts zolang bestaan als de groep samen
blijft "Wanneer wij van iemand zeggen dat hij "aan de macht is", bedoelen 
wij in werkelijkheid dat hij door een groep mensen gemachtigd is om in hun 
naam te handelen. Zodra een groep mensen, waarvan de macht oorspronke
lijk is uitgegaan, verdwijnt, vervluchtigt ook "zijn macht""(11). 

Vriendschap is dus verbonden met machtsvorming, het gezamenlijk 
vorm geven aan gemeenschappelijke ideeën en in het verlengde hiervan ook 
aan het sluiten van verdragen, het doen van beloftes en het kreëren van tra
dities. Vriendschap zorgt dus voor kontinuïteit en binding in de poütiek. 
Toch blijft in deze vriendschapskonceptie afstand tussen mensen bestaan, 
zodat de mogelijkheid aanwezig is om te breken met een bepaalde traditie. 
De spanning in Arendts werk, tussen het element van de traditie en het ele
ment van het opnieuw kunnen beginnen, valt niet weg te reduceren en lijkt 
mij alleen maar vruchtbaar. 

11 Arendt, hannah, 'Geweld, macht en onmacht', p. 54. 
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7. Een persoonlijke politiek 

De feministiese kuituur van eind jaren zestig, begin jaren zeventig, kwam in 
een aantal opzichten overeen met Arendts Ideeën over republikeinse politiek. 
Er werd een levendige openbare ruimte gekreëerd om de vrijheid vorm te 
geven, aktie te voeren en te verschijnen voor anderen. Ludieke akties van 
vrouwengroepen als Dolle Mina riepen een nieuwe openbare en politieke 
identiteit voor vrouwen in het leven: het feminist-rijn. In deze vrouwenkul-
tuur werden bewust politieke gemeenschappen geformeerd waarbij men zich 
door smaak üet leiden. De participatie-demokratie stond hoog in het vaandel 
geschreven. Zoveel mogelijk vrouwen moesten politiek bedrijven en een ei
gen politiek oordeel vellen. Ook waren vrouwenvriendschappen de dragende 
politieke kracht 

Politieke persoonlijkheid, politieke oordeelsvorming en vriendschap 
werden echter op een wijze geïnterpreteerd die nogal sterk van die van 
Arendt verschilt. In de strijd tegen de hypokrisie ging de feministiese ont
maskering zover dat aUeen nog maar het authentieke, natuurlijke, vrouwe
lijke zelf in het theater van de poütiek mocht verschijnen. De potitieke oor
deelsvorming was niet vrij, maar reeds vooraf gestruktureerd. De vrouwen
vriendschappen waren geen bron van macht, maar hadden een verstikkend 
karakter. Zusterschap werd een bron van konformisme door de gelijkscha
keling van vriendschap met intimiteit en üefde. Dit aües maakt het noodza
ketijk de leuze "het persoonlijke is politiek" te herinterpreteren. Feministen 
in de jaren tachtig hebben een vreseüjke vergissing begaan door te veron-
dersteUen dat de verstikking veroorzaakt werd door de poging zelf om 
vriendschap, persoonlijkheid en oordeelsvermogen in de politiek gestalte te 
geven. Het was de manier waarop deze drie elementen in de zeventiger jaren 
werden uitgewerkt, die niet deugde. 

Voor een vruchtbare herinterpretatie van de leuze "het persoonlijke is 
poütiek" zou men inspiratie kunnen putten uit Arendts voorstellen voor po
ütiek oordeelsvermogen, vriendschap en politieke identiteit als hoogste vorm 
van zelfverwerkelijking. Petra de Vries had gelijk dat de praktijk van het fe
minisme van de jaren 70 niet overeenstemde met het ideaal van autonome 
oordeelsvorming. Toch versterkte eüt feminisme wel het poütiek oordeels
vermogen van vrouwen. Het liberale koncept van politieke oordeelsvorming 
werd op zijn kop gezet Het bleek dat vrouwen juist in staat waren tot poli
tieke oordeelsvorming wanneer ze uit hun Isolement werden gehaald, wan
neer ze met andere vrouwen gingen praten en zich niets üeten wijsmaken 
door zogenaamd deskundige politici. 

In de praktijk van aüerlei vrouwengroepen kan bovendien de kiem van 
een ander vrijheidskoncept dan het überale worden gevonden: vrijheid als 
experimenteerruimte om een andere politiek, een andere vorm van leven tot 
stand te brengen. Deze ervaring stond haaks op het idee van het soevereine 
subjekt van de liberalen. Geïsoleerdheid betekende juist kwetsbaarheid en 
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bekrompenheid. In de praktijk reaüseerde men autonomie voor vrouwen 
gezamenlijk. 

Daarom kan men ook steüen dat in die vrouwenkultuur een vorm van 
macht werd ontwikkeld die niet te begrijpen is in de liberale opvatting van 
macht als instrumentele overheersing. Macht was het vermogen van vrou
wen om gezamenüjk te handelen en een andere levensvorm en maatschappij 
tot stand te brengen. Liberale poütiek, waarin "objektief vast te steüen te-
langen" werden vertegenwoordigd, werd vervangen door een politiek als 
theater en debat waarbij het niet slechts ging om telangen, maar ook om 
meningen; waar het er niet aüeen om ging zodanig je telangen verzekerd te 
zien, datje je niet meer met poütiek hoefde bezig te houden, maar waarin de 
waarde van het politieke debat op zichzelf werd gewaardeerd; waar partici
perende burgerschap een nieuwe positieve identiteit voor veel vrouwen 
vormde. 

Tenslotte kreeg vriendschap in de feministiese politiek van de jaren '70, 
ondanks dat een kultus van de intimiteit deze al snel ging overheersen, een 
bijzonder, namelijk politiek karakter. Zo'n waardering van vriendschap is 
onverenigbaar met het individualisme van de titeralen. 

Aansluiting bij de nieuwe vorm van politiek bedrijven die het feminisme 
in de jaren zeventig ontwikkelde, en die het nu tijkt te rijn vergeten, vereist 
dat de feministiese groepsverbanden die reeds bestaan en zichzelf veelal als 
kultureel of zuiver vriendschappelijk opvatten, zichzelf weer als politiek be
noemen en een openbaar debat aangaan over fermnistiese invuüingen van 
openbaarheid. Zij zouden niet aüeen een openbare konfrontatie aan moeten 
gaan met andere groepen in poütieke theaters, maar zouden ook het mono
polie van de aktoren in het bijzondere theater "Den Haag Vandaag" op het 
politieke oordeelsvermogen en de inrichting van de maatschappij moeten 
betwisten. 

Hannah Arendt als inspiratiebron gebruiken, betekent niet haar op alle 
punten volgen. In een republikeinse feministiese politiek kunnen niet alleen 
menmgen een rol spelen, maar moet het ook gaan om telangen. Het kan niet 
bij voorbaat vaststaan wat tot het politieke, het sociale en het private tehoort 
(12). Dit kan alleen de resultante zijn van een publiek en poütiek debat 

12 Bernstein, Richard, 'Rethinking the Social and the Political', in: Proceedings of 
History, Ethics, Politics, 1982. 
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