
Sociobiologie en feministiese theorie 

Interview met Janet Sayers 

Dat sociohiologie een hot issue is, blijkt uit de vele kran- 
tenartikelen die over en naar aanleiding van het op 25 maart 
in Utrecht gehouden symposium 'Sociobiologie en ideologie' 
zijn verschenen. Sociobiologie laat zich het eenvoudigst om- 
schrijven als een tak van wetenschap die diergedrag hestu- 
deert en daaruit - ook - (biologiese) verklaringen probeert 
te destilleren voor menselijk sociaal gedrag. Degene die deze 
benaderingswijze recentelijk opnieuw propageerde is E.O. 
Wilson die in '75 het boek 'Sociobiology, a new synthesis' 
publiceerde. 
De belangrijkste kritiek op de sociobiologie is dat het ra- 
cistiese en sexistiese vooroordelen van een kwasi-wetenschap- 
pelijke basis voorziet. Deze 'wetenschappelijke' onderbouwing 
vindt in allerlei kringen veel aanhang, b.v. dankzij de gepo- 
pulariseerde interpretatie van b.v. de biologiese verschillen 
tussen mannen en vrouwen, juist in een tijd waarin doorbreking 
van traditionele man/vrouwrolverdeling als een luxe - en nu 
opnieuw met de sociohiologie in de hand als onnatuurlijk - af- 
geschilderd wordt. 
In de Krisis-vrouwengroep bestond vanuit deze meer politieke 
invalshoek belangstelling voor dit onderwerp. Ook waren we on- 
gerust over tendensen binnen de vrouwenbeweging zelf om aller- 
lei specifieke 'vermogens' (ook hiologiese) van vrouwen op on- 
kritiese wijze op te waarderen, of zelfs te verheerlijken. De- 
ze ons inziens konservatieve Ombuiging van een in aanzet he- 
grijpelijke poging om sexisme te ondermijnen, is b.v. bij Rich 
terug te vinden. De theorie van Rich werd in Nederland aange- 
vallen in een artikel in DE Vrouwenkrant waarin zij van een 
fascistoÃ¯d moederverheerlijking beticht werd (l). 
Duidelijk werd dat de status van hiologiese argumenten in de 
theorievorming in zijn algemeenheid en in feministiese theo- 
rievorming in het bijzonder als uitgangspunt voor velerlei uit; 
leg Vatbaar is. 
Reden voor ons als Krisisvrouwengroep om het boek van de engel- 
se psychologe Janet Sayers (2)  'Biologica1 politics, feminist 
and anti-feminist perspectives' te bestuderen. Met name haar 
uiteenzetting over de verhouding tussen feministiese theorie 
en biologie, vormde uitgangspunt voor ons gesprek met haar ( 3 ) .  



Sayers verwijt de socialisties feministen dat zij het biolo- 
giese omzeilen terwijl ze daarentegen de radikaal feminis- 
ten verwijt dat deze het biologiese als essentieel voor de 
positie van vrouwen beschouwen. Centraal in dit interview 
staat de vraag of de invloed van de biologie op de sociale 
positie van vrouwen in onze maatschappij direkt van aard is 
(biologies determinisme) of dat deze invloed via de sociale 
konstruktie van die biologie binnen de patriarchale maatschap- 
pij-formatie loopt (sociaal konstruktionisme). Het begrip es- 
sentialisme verwijst naar een onveranderlijke - vaak op bio- 
logiese gegevenheden gestoelde - essentie van mannen en vrou- 
wen, een begrip dat Sayers b.v. van toepassing acht op de 
theorieÃ« van Rich en Irigaray over de eigen vrouwelijke sek- 
sualiteit. Nieuwe theoretiese aanzetten zoekt Sayers in het 
opnieuw doordenken van de problematiese verhouding marxisme- 
feminisme. 
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HET BIOLOGIESE EN HET SOCIALE 

In je boek 'BiOlOgiCal polities' valt op dat je teruqgmpt 
op klassiekers als Engels, Freud en de Beauvolr, terwijl er 
sindsdien toch ook heel wat gepresteerd is? 

Het lijkt erop dat links een materialistiese konceptie van de 
verhouding biologie en vrouwenonderdrukking verwerpt en blijk- 
baar de visie aanhangt dat uitsluitend de sociale konstruktie 
van de biologie van vrouwen tot vrouwenonderdrukking leidt. 
Daarom vind ik het van belang om terug te grijpen naar Engels, 
omdat die een materialistiese opvatting heeft over de manier 
waarop de biologie de positie van vrouwen in de maatschappij 
beÃ¯nvloedt Er zijn natuurlijk tal van problemen met de visie 
van Engels, b.v. wat betreft zijn theorie over de arbeidsde- 
ling naar sekse en zijn argumentatie met betrekking tot de 
overdracht van eigendom door mannen op hun nageslacht. 
Ik zou echter willen stellen dat de ideologie van het gezins- 
huishouden, de ideologie van de afhankelijke huisvrouw en van 
vrouwen als in essentie huishoudelijke wezens, afhankelijk van 
een mannelijke kostwinner die tevens het hoofd van het huis- 
houden is, geworteld is in de funktie van vrouwen als baarsters 
van kinderen. En dat dit biologiese gegeven uitgedrukt wordt 
in de produktiewijzen van feodalisme tot kapitalisme. Ik vond 
het vooral zorgwekkend dat in de feministiese theorievorming 
de wens om essentialisme te vermijden z6 groot was geworden 
dat men weigerde te onderkennen dat de biologie ook reÃ«l ma- 
teriÃ«l effekten heeft. 
Ik heb een andere reden om terug te gaan naar Freud dan veel 
andere feministen. Voor mij is FreUd van belang omdat hij aan- 
dacht schenkt aan de kontradikties in het bewustzijn van men- 
sen. Andere feministen hebben Freud gebruikt om te verklaren 
hoe Wij gesocialiseerd zijn in de bestaande seksistiese maat- 
schappij. Juist het bestaan van de vrouwenbeweging getuigt van 
het feit dat onze socialisatie niet absoluut effektief is ge- 
weest: immers we verzetten ons. 
Hoewel de Beauvoir vijandig staat tegenover de psychoanalyse 
en tegenover de notie van kontradikties in ons bewustzijn, 
vind ik haar interessant omdat zij de biologie benadrukt en de 



m a t e r i Ã « l  invloed daarvan onderkent .  Maar ook z i j  sp reek t  
z ichze l f  tegen:  ze z i t  v a s t  aan een e x i s t e n t i a l i s t i e s e  e thiek 
d i e  zegt  ' w e  moeten a l t i j d  k iezen hoe t e  hande len* ,  maar te-  
g e l i j k e r t i j d  g e e f t  ze  een v e r k l a r i n g  voor onderdrukking d i e  
nogal de te rmin i s t i e s  1s; ze  p r a a t  over vrouwen a l s  ' d i c h t e r  
b i j  de natuur '  op een d e t e r m i n i s t i e s e  manier. 

MOEDERSCHAP 

Wanneer je s te l t  d a t  h e t  b i o l o q ~ e s e  moederschap erg be langr i jk  
is en oorzaak van de huidige  p a t r i a r c h a l e  a rbe idsverde l ing ,  is 
h e t  moe i l i jk  te  verklaren d a t  h e t  b io log iese  moederschap n i e t  
t evens  he t  s o c i a l e  moederschap i m p l i c e e r t .  J i j  zegt "de bio- 
l o g i e  h e e f t  invloed,  maar d i e  invloeden z i j n  h i s t o r i e s  be- 
paa ld ' .  Hoe z i t  he t  m e t  de  inv loed  van de  b i o l o g i e  i n  deze 
t i j d - '  

H e t  f e i t  d a t  vrouwen kinderen k r i j g e n  h e e f t  s p e c i f i e k e  konse- 
kwenties binnen een produktiewijze d i e  een ekonomiese surplus  
produceer t ,  d a t  mannen z i c h  toeÃ«igene a l s  privb-eigendom om 
aan hun kinderen over t e  dragen.  D i t  l e i d t  t o t  de ontwikkeling 
van h e t  systeem van gezinshuishoudens met nadruk op de  r o l  van 
d e  vrouw a l s  b a a r s t e r  van kinderen met he t  oog op h e t  overdra- 
gen van privÃ©-eigendom en brengt  een i d e o l o g i e  m e t  zich mee 
van een mannelijke kostwinner, d i e  de  e igenaar  is van d i t  p r i -  
v&-eigendom, en van een vrouw d i e  van hem a f h a n k e l i j k  is i n  
r u i l  voor h e t  voortbrengen van erfgenamen van  d i t  eigendom. 
D i t  hangt samen met het  f e i t  d a t  vrouwen kinderen baren en met 
de zekerheid van vrouwen over de herkomst van  hun kinderen. 
I k  denk d a t  Engels '  analyse e r g  b e l a n g r i j k  is, maar da t  deze 
Spec i f i ek  i s  voor de k l a s s e  van d e  bourgeo i s ie .  Desondanks i s  
h e t  d u i d e l i j k  d a t  d i e  ideo log ie  op a l l e  k l a s s e n  invloed h e e f t .  
Ik  w i l  dus n i e t  zeggen d a t  de inv loed  van b i o l o g i e s e  gegevens 
op d e  p o s i t i e  van vrouwen d i r e k t  i s ,  z o a l s  Shulamith Fires tone 
s t e l t ,  maar d a t  deze mate r iee l  b i jd ragen  aan  vrouwenonderdruk- 
king.  

Maar hoe kun je b io loq iese  invloeden scheiden van s o c i a l e ?  
Wat bedoel je m e t  ' echte  e f f e k t e n  van de b i o l o g i e  op vrouwenm 
Heb je h e t  dan over menstruat ie  e n  h e t  z.g.  premenstruele w- 
droom, d a t  volgens ons s t e r k  k u l t u r e e l  bepaa ld  is- 

Wat i k  heb Willen zeggen i n  h e t  hoofdstuk o v e r  menstruat ie  is 
d a t  h e t  verkeerd i s  om een apr io r i - s t andpunt  i n  t e  nemen over 
de  invloed van de  menstruatie op h e t  l even  van vrouwen. E r  
z i j n  onder feminis ten twee a p r i o r i  standpunten: h e t  ene zeg t  
d a t  menstruat ie  geen negatieve inv loed  kan hebben op vrouwen 
(de l i b e r a a l  f emin i s ten) .  Sommige r a d i k a a l  feminis ten s t e l l e n  
daartegenover d a t  we menstruat ie  j u i s t  een p o s i t i e v e  waarde 
moeten geven, e n  d a t  we e r  een f e e s t  van moeten maken. In hei -  
d e  standpunten wordt dus ontkend d a t  mens t rua t i e  een negatieve 
invloed kan hebben op vrouwen e n  d a t  e r  vrouwen z i j n  d ie  l i j d e n  



aan menstruele krampen. 

Maar dat is precies ons punt. Dat roept namelijk de vraag op 
hoe biologiese gegevens dan wel vrouwenonderdrukking beÃ¯nvloe 
den. Deze vraag wordt nog urgenter door je kritiek op het an- 
ti-biologisme van Chodorow: vrouwenonderdrukking zou bi J haar 
uitsluitend gerelateerd worden aan socialisatie en aan ar- 
beidsdelinq naar sekse. Toch spreekt ook Chodorow over de 
wijze waarop bijvoorbeeld bevalling en borstvoeding een rol 
spelen in het koppelen van het sociale en het biologiese moe- 
derschap! Als je dat anti-biologisme noemt, hoe moet je dein 
de relatie tussen het biologiese en het sociale begrijpen? 

Chodorow beweert dat seksuele verschillen psychologies gezien, 
gevoed worden door de verschillende manieren waarop vrouwen 
zich identificeren met hun jongens/meis.ieshahies. Deze identi- 
fikatie IS een centraal punt in haar verklaring van seksuele 
verschillen. Vrouwen zijn hetere moeders gemaakt voor zowel 
jongens als meisjes, omdat ze meer in staat zijn zich te iden- 
tificeren dankzij haar moederende rol. 
Moeders identificeren zich met de baby of het nu een .longen Of 
een meisje is, terwijl jongen Ã© meisje zich identificeren met 
de moeder. Wat gebeurt is dat de jongen voortdurend deze iden- 
tifikatie moet ontkennen om een maskuliene identiteit te kun- 
nen ontwikkelen en dat de moeder deze identifikatie ook ontkent 
in zoverre ze hem als de ander, onderscheiden en verschillend 
ziet. Maar een deel van die identlfikatie ontwikkelt zich of 
kan zich, volgens psychoanalytici, ontwikkelen tijdens de zwan- 
gerschap. Het is deels 'fantastiese' identifikatie, omdat je 
niet weet wat de sekse van de baby is. Het is een erg sterke 
en machtige identifikatie. Het is nogal vreemd dat Chodorow 
deze identifikatie nergens noemt. Ik denk dat ze dit uit de 
weg gaat, net zoals de meeste feministen met een grote boog 
om het biologiese heen gaan. 

Is zwangerschap een belangrijke biologiese faktor voor de 
huidige rol van vrouwen in onze maatschappl~? Of gaat het toch 
weer ook hierbij om een sociale interpretatie van zwangerschap? 

Ik denk dat de ervaring van vrouwen met zwangerschap en de 
identifikatie met het kind gedurende de zwangerschap, niet 
essentieel is voor de onderdrukking van Vrouwen. De psycholo- 
gie van de zwangerschap is dan wel niet de oorzaak van de 
vrouwenonderdrukking, maar deze moet wel betrokken worden bij 
de analyse ervan. De meeste feministen doen dit niet; uitzon- 
deringen hierop z n n  Simone de Beauvoir en Adnene Rich. De 
Beauvoir echter heeft een te negatieve houding ten aanzien 
van zwangerschap en ziet de identifikatie tijdens de zwanger- 
schap als een vals bewustzijn. Rich daarentegen verheerlijkt 
het biologiese wat ik onrealisties vind. 

Z1 jn deze opvattingen van Simone de Beauvoir afkomstig uit de 
biologie of gaan ze over wat de maatschappij doet met de bio- 
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IOgie van vrouwen (sociaal konstruktionisme) . Wij denken dat 
je twee nivoos door elkaar haalt. Het heeft niets met het 
biologiese van doen wanneer De Beauvoir zeqt: "Vrouwen, klik 
uit wat er met je gebeurt, wanneer ]e Zwanger bent". Als ]e 
trouwt en kinderen krijgt, kun ]e het wel vergeten om die 
transcendente persoon te worden, die mensen in haar Optiek 
moeten worden. 

De Beauvoir zegt in de eerste uitgaven van "De Tweede sekse" 
dat vrouwen dichter bij de natuur staan, en dat ze in dienst 
staan van de reproduktie van de menselijke soort, voorzover 
menstruatie, zwangerschap, baren, dienstbaar zijn aan de in- 
standhouding van de menselijke soort. Vrouwen zijn immanent 
en niet transcendent. Deze beweringen komen mij nogal deter- 
ministies over. Wanneer ze het heeft over zwangerschap en de 
psychologie ervan, zegt ze dat het een misvatting is dat vrou- 
wen door zwanger te zijn transcendentie kunnen bereiken. 

Voor ons zijn dit sociale konstrukties. Ze zegt dat het lot 
van vrouwen is om dier te worden. Haar biologie is haar be- 
stemming, maar dat is alles wat ze zegt. Vanaf dat uitgangs- 
punt heeft ze het over sociale konstrukties van de maatschap- 
pij, en maakt ze in de tweede sekse duidelijk hoe mannen, hoe 
de patriarchale maatschappij de biologie van vrouwen gebruikt 
tegen hen. 

H m .  Ik kan me dat niet meer zo goed herinneren. Ze ziet in- 
derdaad onze biologie als een soort noodlot; als ze het over 
penisnijd heeft, zegt ze dat de jongen in zijn penis een soort 
alter ego heeft, waardoor hij een transcendente persoon kan 
worden. Omdat wij geen orgaan hebben waarin we ons zelf kunnen 
projekteren als een alter ego projekteren wij ons in ons hele 
lichaam. Onze immanentie is bepaald door onze biologie, die 
geen transcendentie toelaat. Dit is in strijd met haar existen- 
tialistiese ethiek, die stelt dat elk individu, ongeacht sekse, 
transcendentie moet bereiken. 
Ik denk dat het probleem met A. Ricb is dat ze uitgaat van een 
biologie van vrouwen, waarvan we zijn vervreemd door de patri- 
archale maatschappij, en dat wij als feministen deze maatschap- 
pij moeten hestr~3den om het kontakt met die onvervreemde es- 
sentie te herstellen. Het lijkt mij dat de ervaring van iedere 
vrouw met zwangerschap niet alleen beÃ¯nvloe wordt door haar 
voorgeschiedenis, maar ook door haar huidige situatie, en dat 
vrouwen hele tegenstrijdige ervaringen hebben met zwangerschap 
terwijl Ricb deze alleen maar idealiseert. 

Is feministiese theorievorming over de biologie van vrouwen 
mogelijk zonder in essentialisme te vervallen? En wat is het 
gevaar van een essentialistiese positie? 

Vrouwenbevrijding moet gezien worden in een histories kader. 



De eisen die Wij als hedendaagse feministen stellen zeggen 
iets over de omstandigheden van vrouwen nÃ in het westen. Het 
probleem met de radikaal-feministiese benadering is dat deze 
ervan uit gaat dat alle vrouwenstrijd, waar ook ter wereld, 
dezelfde wezenlijke kenmerken moet hebben. Om het voorbeeld 
van menstruatie erbij te halen; vrouwen uit verschillende lan- 
den beleven hun menstruatie, een biologies feit, heel anders. 
Vrouwen in middenklasseposities zullen niet serieus gehinderd 
worden door menstruatiekrampen, en ze zullen deze niet aangrij- 
pen als exkuus om vrij te krijgen; zij voelen zich immers niet 
vervreemd van hun werk. Vrouwen uit de arbeidersklasse, die 
fabriekswerk doen, zullen in hun werk Veel meer gehinderd wor- 
den door menstruatiekrampen. Sommige radikaal-feministen, bij- 
voorbeeld de Baltimore feministen, zeggen dat we menstruatie 
moeten vieren; zij zeggen dat we goede ideeÃ« moeten ontwik- 
kelen over menstruatie in plaats van slechte, en dat dit een 
positief effekt zal hebben op de positie van vrouwen. Ik vind 
dat een idealisties standpunt. 
Er zijn ook radikaal feministen die materialist zijn, zoals 
Shul-ithFirestone die stelt dat het materiÃ«l feit dat VrOu- 
wen kinderen baren hun onderdrukking bepaalt. Zij is mechanis- 
ties-feminist. Of je hebt radikaal feministen die essentialist 
zijn; zij stellen dat er in vrouwen een essentie schuilt waar- 
van ze in de loop van de tijd vervreemd zijn. Deze positie 
wordt ingenomen door b.v. Adrienne Rich en Luce Irigaray. 

Is volgens JOU essentialisme ook een soort van biologies de- 
terminisme? 

Het idee dat er een soort vrouwelijke essentie is kun .ie Zien 
als gegeven door de hiologie (zoals Rich doet). Of je zegt, 
zoals Nancy Cbodorow, dat die essentie gegeven is door de so- 
cialisatie. Essentialisme kan dus ofwel een biologiese visie 
inhouden of uitgaan van theorieÃ« over socialisatie. Dit 
laatste (essentie vanuit socialisatie - Krisis) is niet een 
biologies determinisme: Rich zegt immers dat de positie van 
vrouwen niet bepaald wordt door haar biologiese essentie maar 
door sociale konstrukties van mannen. Zowel voor Rich als Iri- 
garay geldt dat de rol van vrouwen in de maatschappij niet in 
die zin bepaald wordt door haar biologie. 

Irigaray wordt essentialisme verweten. Vind  je dit terecht? 

Irigaray zegt van zichzelf dat ze geen essentialist is. Het 
probleem met Irigaray is echter dat het niet duidelijk is of 
ze de biologie en de taal van vrouwen slechts als een analo- 
gie opvat of dat ze tevens een deterministiese relatie tussen 
heide faktoren veronderstelt. In het eerste geval is ze geen 
essentialist, maar ze komt er wel dicht bij en in die zin kun 
je haar soms als een essentialist afschilderen. 



VROUWELIJKE SEKSUALITEIT 

Hoe kunnen we in positieve termen over de seksualiteit van 
vrouwen denken zonder in essentialisme te vervallen? We be- 
doelen dit niet theoreties maar politiek. Voor ons zijn bij- 
voorbeeld Irigaray en Rich vrouwen die hiertoe op theoreties 
gebied een poging hebben gedaan, maar door de vrouwenkrant is 
op de poging van Rich gereageerd met de beschuldiging van 
fascistoide denken. 

Het is voor vrouwen moeilijk om een idee van haar eigen seksu- 
aliteit te hebben. Vanaf het eerste moment is de penis van de 
jongen verheerlijkt terwijl onze seksualiteit onzichtbaar is 
gemaakt. In sommige opzichten weten we niet eens hoe onze 
seksualiteit eruit zou zien aangezien onze maatschappelijke 
positie afhankelijk is van mannen en dienstbaar aan hun sek- 
suele behoeften. Van onze seksuele behoeften in het geval we 
meer autonoom waren, kan geen vaststaande definitie gegeven 
worden. De aard van vrouwelijke seksuele behoeften zal ver- 
schillend zijn naar gelang plaats en tijd. 
E6n van de meest machtige ideeen over seksualiteit in onze 
maatschappij is de idee van seksualiteit als koopwaar. Het 
kan zijn dat als wij onze eigen seksualiteit zouden beheersen, 
wijzelf misschien ook zouden denken over seksualiteit als 
koopwaar. We kunnen niet buiten de maatschappij om denken. 
Onze begripsvorming van seksualiteit wordt beÃ¯nvloe door de 
materiÃ«l voorwaarden en verhoudingen waarin we leven. 
Je ziet dit binnen het sado-masochisties lesbianisme, dat 
zich bijvoorbeeld ontwikkelt aan de westkust van California. 
Je kunt daar een lesbiese bevestiging vinden van een autonome 
seksualiteit, uitgewerkt als een soort sado-masochisties so- 
ciaal drama. 

Ik leef momenteel als lesbiese vrouw en voor mij zijn vrouwen 
als Adrienne Rich en Irigaray bijzonder belangrijk. Rich pro- 
beert zichtbaar te maken hoe vrouwgericht de relaties van 
vrouwen altijd zijn geweest. Zij heeft het bijvoorbeeld over 
het lesbles kontinuum. En nu maakt het mij wanhopig dat jij 
die over dit soort dingen nadenkt, deze vrouwen sis essentia- 
listies afdoet: vrouwen die werkelijk pogingen doen - ook in 
theorie - om ruimte te claimen voor de ontwikkeling van onze 
eigen dingen. 

Het artikel van Rich waar jij op doelt, vind ik 
bijzonder belangwekkend. Maar wat zij doet is de theorie van 
Chodorow over de boeder-dochterrelatie niet ter diskussie stel- 
len. Zij lijkt de theorie over te nemen. Daarmee stelt ze dat 
die relatie wezenlijk positief is en de primaire basis is van 
onze sociale interaktie in deze wereld. Onze heteroseksuele 
relaties met mannen zijn gebouwd op en ondergeschikt aan deze 
primaire verhouding met de moeder, die ze impliciet positief 
vindt. En ik persoonlijk vraag me af of dit wei zo is. De ver- 



houding tussen moeders en dochters vind ik bijzonder amhiva- 
lent en tegenstrijdig. Deze ambivalentie en tegenstrijdighe- 
den werken door in de verhouding van vrouwen met andere vrou- 
wen, in leshiese verhoudingen. Rich idealiseert deze verhou- 
ding, vind ik. En wat Irigaray zo boeiend maakt is dat ze 
enerzijds zegt 'laten we teruggaan tot die oorspronkelijke 
eenheid met de moeder, en anderzijds in haar artikel "De een 
beweegt niet zonder de ander" de moeder in alle opzichten als 
een negatieve macht veroordeelt. We moeten deze twee aspekten 
van de moeder-dochter verhouding hij elkaar brengen. Rich 
lijkt deze verhouding te idealiseren en te verafgoden. 
Overigens is Rich nogal vaag over de seksuele verhouding tus- 
sen vrouwen. In bepaalde opzichten vinden vrouwen, volgens 
haar, hun seksuele opwinding in hun relaties met mannen. En 
ze gaan naar vrouwen om weer opgelapt te worden, teneinde van 
daar terug te gaan naar de opwindende verhouding met mannen: 
alsof de verhouding met vrouwen niet seksueel opwindend is. 
Door echter de verhouding tussen vrouwen voor te stellen als 
een lesbies kontinuum, bevestigt ze toch dat die Verhoudingen 
wel seksueel zijn. 

FEMINISME EN MARXISME 

Je behandelt in je boek seksuele ongelijkheid en onderdruk- 
king, maar je gebruikt daar andere termen voor, zoals "sub- 
ordination" . Waarom? 
Ik heb problemen met de terminologie. Ongelijkheid impliceert 
een soort liberale optiek terwijl ik mezelf geen liberaal zou 
willen noemen. En voor sommige mensen klinkt 'onderdrukking' 
weer zo konkreet. Alsof het Ã©Ã duidelijke eenduidige inhoud 
zou hehhen. De onderdrukking van vrouwen verschilt echter per 
kultuur, land, klasse en ras. En die verschillen kun je in 
een koncept als 'onderdrukking' niet tot haar recht laten ko- 
men. Maar inderdaad is het woord 'onderschikking' te zwak. 
Arheidsdeling naar sekse is misschien wel de beste term, om- 
dat deze varieert naar gelang de aard van de samenleving. Bij 
het begrip 'vrouwenonderdrukking' bestaat de neiging dit te 
universaliseren. 

Je kunt koncepten en theorieen (b.v. patriarchaatstheorieen) 
ontwikkelen vanuit vrouwenonderdrukking als intu-ef uit- 
gangspunt. Als je het begrip onderdrukking verlaat, kun je 
daar moeilnk nog over theoretiseren. In Nederland zie je ook 
een tendens onder feministen om het begrip onderdrukking te 
laten vallen. Dit is een gevaarlijke tendens. 

Na de veroordeling van de term 'patriarchaat' door MichÃ¨l 
Barrett gelezen te hehhen, weet ik niet of ik de term 'pa- 
triarchaat' nog moet gebruiken. Ook Sheila Rowhotham wijst 
de term af en ik vind dat zij heide gelijk hehhen. Hoewel 
vrouwen overal ter wereld onderdrukt worden, verschilt het 



karakter van die onderdrukking van maatschappij tot maatschap- 
pij en de teTm patriarchaat lijkt de verschillen juist toe te 
dekken. Het probleem van het patriarchaatsbegrip is de univer- 
salisering van vrouwenonderdrukking. Ik zou de term patriar- 
chaat dan ook alleen maar willen gebruiken in een specifieke 
histonese kontekst. 

W i l  J e  ons tenslotte .iets meer vertellen over je eiqen positie 
binnen feministiese theorie7 

Ik ben een marxisties-feminist. Het verschil tussen marxa-sties 
en socialisties feminisme is het wel dan niet geloven in ge- 
weldloze verandering. 
Revolutionaire strijd is volgens mij noodzakelijk. Maar aan de 
andere kant kunnen we veel feministiese doelen niet bereiken 
zonder het socialisme. 
De verhoud-inq tussen marxisme, socialisme en feminisme i s  
nogal problematzes. Je bent b.v.  erg posit ief  over d e  theorie 
van Mich&le Barrett 

MichÃ¨l Barrett benadrukt de historiese specifiteit van de 
huidige gezinsideologie. Veel feministen zien daar namelijk 
tegenwoordig van af. Zij laat duidelijk zien dat deze ideolo- 
gie een louter historiese is. Zij adopteert in sommige op- 
zichten Engels, hoewel ze voortdurend weigert deze erfenis te 
onderkennen. Zij stelt immers in het begin van haar boek, dat 
zij het ekonomisme van Engels en het klassiek marxisne pro- 
blematies vindt o.a. omdat zij er niet in slagen een verkla- 
ring te geven voor individueel bewustzijn en subjektiviteit. 
In dit opzicht is zij geneigd te stellen, dat subjektiviteit 
eerder bet resultaat is van de manier waarop het individu 
zich ontwikkelt binnen een gekonstitueerde biologie, dan van 
die biologie zelf. Deze tendens is tegenovergesteld aan eko- 
nomisme en wortelt in de nieuwe linkse sociale beweging van de 
jaren '60, waarin het 'persoonlijke is politiek' de nadruk 
kreeg. 
Een andere poging om de impasse van feminisme en socialisme 
te overstijgen is het helder geschreven boek "Sweet freedoffl" 
van twee labour-party feministen, Ann Coote en Ann Campbell. 
Het boek gaat over de wijze waarop de positie van vrouwen in 
de produktie grotendeeld beÃ¯nvloe wordt door de arbeidsdeling 
naar sekse, door de rol van vrouwen in de reproduktie van ar- 
beiders, en door de ideologie over de rolverdeling in de re- 
produktie. De positie van vrouwen in de produktiesfeer (lage 
lonen, arbeidsreserve etc.) wordt vaak gelegitimeerd in ter- 
men van de ideologie van deze arbeidsdeling naar sekse. Het 
boek van Coote en Camphell laat op uitstekende wijze zien dat 
het dualisme met betrekking tot produktie en reproduktie een 
misvatting is. 

Vertal-inq en bewerking: B r ~ t  de Jong, Hanna Lantinqa, 
Trees Mom, Hanneke Stasse 
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