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Inleiding 

Vanaf het ontstaan van vrouwenstudies is kritiek geleverd op 
het seksistiese karakter van wetenschap en filosofie, en vaak 
was (en is nog steeds) rationaliteit daarin een belangrijk 
mikpunt. Rationaliteit is Ã©Ã van de pijlers van wetenschap 
en filosofie. Rationaliteit vormt - evenals objektiviteit - 
in zijn 'gebruikelijke betekenis' meestal de hinderpaal voor 
aspekten en elementen, die voor vrouwenstudies belangrijk zijn. 
Nadere bestudering van het begrip 'rationaliteit' laat echter 
zien dat uiteenlopende analyses ervan mogelijk zijn. 
Dit artikel gaat over 'rationaliteit' zoals dit in met name 
het werk van Luce Irigaray voorkomt, Irigaray's theorie is 
verwant met het franse differentie-denken. Op kruciale aspek- 
ten zal ik echter haar theorie vergelijken met die van Mary 
O'Brien. Deze laatste beoogt een dialektiese feministiese the- 
orie. 
In het differentie-denken is een centraal punt, dat in weten- 
schap en filosofie alles wat met rationaliteit op gespannen 
voet staat door deze laatste uitgesloten wordt, tot stilte 
gebracht is. Irigaray gebruikt in dit kader de metaforen 'me- 
chanika van het vaste' en 'mechanika van het vloeiendei. De- 
ze staan respektievelijk voor het rationele karakter van we- 
tenschap en filosofie, en voor alles wat daardoor uitgeslo- 
een wordt zoals emotie, het onbewuste, het ongedachtelde re- 
deloosheidlde waanzin, waaraan Irigaray opnieuw stem wil ge- 
ven. Irigaray beoogt uiteindelijk een syntaxis tussen de 
mechanika van het vaste' en de 'mechanika van het vloeien- 
de', maar daartoe moet de - verwaarloosde - laatste eerst 
veel ruimte krijgen. De beide metaforen zijn bij Irigaray 
vooral belangrijk, omdat ze, door de kloof die er nu tussen 
bestaat,als dichotomie, de maatschappefijke dichotomie man- 
vrouw in belangrijke mate steunen. De syntaxis tussen de bei- 
de 'mechanika's die Irigaray beoogt: zal zo gezien ook bijdra- 
gen aan de ondermijning van de dichotomie man-vrouw. 
In het dialektiese denken wordt veel minder een kloof gezien 
tussen rationaliteit en het ongedachte/het redeloze; voorzo- 
ver ze wel als tegenpolen opgevat worden, dan om het onge- 
dachtelhet redeloze uiteindelijk via synthese met rationali- 
lteit tot hogere eenheid te brengen. Waar het bil Irigaray 
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1 gaat om het opnieuw stem geven aan wat door rationaliteit uit- 

\ .gesloten wordt, streeft O'Brien naar een dimensie-mÃ©Ã©r-dan-r tionaliteit. Ik zal laten zien dat deze dimensie-mÃ©Ã door 
O'Brien te weinig doordacht is. 
Hoewel rationaliteit het centrale thema van dit artikel is, 
biedt niet zozeer O'Brien's rationaliteitsbegrip (uitgebreid 
met een extra dimensie) een interessante vergelijking met 
Irigaray's theorie. Mijns inziens heeft O'Brien dit te weinig 
doordacht. Die vergelijking wordt wel gemaakt wat betreft het 
dualis tiese::denkefi-~e~-~hÃ« hiÃ«rarchies karakter ervan. A i -  - 
g~ 
OP dualisties denken. Bij haar is dat een kruciaal punt, wat 
betreft rationaliteit, maar tegelijkertijd vanwege de onder- 
steuning ervan aan de (hiÃ«rarchiese dichotomie man-vrouw. 
Door O'Brien wordt ook het hiÃ«rarchies karakter van het dua- 
lisme man-vrouw afgewezen en dit is eveneens kruciaal in haar 
theorie. O'Brien wijst echter niet alle dualisties denken af. 

^l  

In het dialekties denken worden tegenstellingen opgespoord, 
aangescherpt om ze vervolgens op te heffen. In feite aksep- 
teert O'Brien het duo man-vrouw (niet de hiÃ«rarchi ervan) 
als twee polen in de dialektiek die tot hogere eenheid ge- 
bracht moeten worden. In die zin plaats ik O'Brien als een 
tegenwicht naast Irigaray. Een belangrijke vraag voor de ver- 
gelijking is wat de differenties tussen vrouwen die Irigaray 
tot haar recht wil laten komen en de synthese die O'Brien wil 
bewerkstelligen aan feministiese theorievorming oplevert. 
In de hierna volgende paragrafen komt eerst aan de orde de kri- 
tiek op rationaliteit en op dualisties denken, en de relatie 
ertussen. Vervolgens belicht ik de kritiek op het hiÃ«rarchie 
Se karakter van rationaliteit en van dualisties denken. De 
eerste twee paragrafen geven wat betreft Irigaray een betrek- 
kelijk onbekommentarieerde weergave. Voorzover ik kritiek heb 
op Irigaray valt deze buiten de vergelijking met O'Brien en 
komt daarom in de derde paragraaf aan bod, waar ik algemenere 
kritiek van Irigaray op rationaliteit alsook haar ermee samen- 
hangende werkelijkheidsbeeld voor het voetlicht haal. Tenslot- 
te breng ik in de vierde paragraaf de theorie van Irigaray en 
die van O'Brien op nog enkele andere punten met elkaar in ver- 
band, iets algemener tegen de achtergrond van de tradities 
waar ze in staan. 

l. Kritiek op het dualisme in rationaliteit 

Bij Irigaray wordt - wat zij noemt - het verbond van de ratio- 
naliteit en de mechanika van het vaste noodzakelijk gekenmerkt 
door dualisties of dichotomies denken, ofwel het denken in 
(komplementaire) paren. Op dit punt spitst zich haar kritiek 
op rationaliteit (waarop ik later algemener zal ingaan) toe; 
deze is voornamelijk een kritiek op het dualistiese denken. 
Irigaray is van mening dat de vele dualismen tegenstellingen 
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en delingen die het rationele karakter van wetenschap en fi- 
losofie met zich meebrengt, een fundamentele vraag vormt voor --.-,.v-.,-...--.. ~~ 

het vrouwelijke, dat zich juist verre wil houden van tegen- - Herhaaldelijk bekritiseert zij ~- ...~ (o.a.) ~- 
de volgende' ~~~.~ ~ begrijyj~nparen: .- ~~ pas2,ief - aktlef, oorzaak - ke: 
volg, tijd - ruimte ~-..? kontinu - diskontinu, natuur - kultuur, - -- 

W ~ - - ~ ~ ? . ~ ? ~ L ~ L ~ ~ Z  - ~ ~ ~ ~ F : ? ~ ~ . ~ ~ , ~ . ! ~ ~ ~ ~ ~ . : . . . ~ . ~ L ~ ~ ~ ~ J L ! . ~ ~ L ~  
begrippenpaar hanteert ~ zij overigens ook ~~ zelf. 
Van dergelijke paren benadrukt zij het duo man-vrouw het meest, 
wellicht omdat daar de veronderstelde komplementariteit het 
meest irritant is. Deze .-- komplementariteit is irritant omdat 

- -- 
de seksen . daarbij voortdurend met elkaar ~ 

~ 

vergeleken ~ worden, en V' 
bijvoorbeeld niet vrouwen - . -~  ~. onderling ~ .. ~ als zelfstandige wezens. 
In de komplementariteit wordt het wezen van vrouwen gevormd 
door de wijze waarop zii (het gebrek van) de man aanvult. On- 
der de huidige mannelijke dominantie betekent dit bovendien 
vooral het komplementair zijn van de vrouw aan de man, de 
sekse-indifferentie; dat wil zeggen dat vrouwen er slechts zijn. 
op de wijze die ~ mannen toestaan. Het onmogelijke karakter van 
ae verhouding tussen de seksen, leidt tot sekse-indifferentie. 
Twee is blijkbaar teveel; via de verhouding wordt het gerust- 
stellend ene hersteld. Het komplementaire karakter van heg 
begrippenpaar man-vrouw brengt met zich mee, dat het Andere 
altijd het Andere van de man, of - zoals zij het ook noemt - 
het Andere van het Zelfde is. 

Het rationele denken in wetenschap en filosofie, door Irigaray 
ook wel het mannelijke denken genoemd, lijkt volgens haar zijn 
grenzen bereikt te hebben; rationaliteit biedt geen houvast 
meer. Dan spitsen de zaken zich toe ( I ) .  Waar het manneliike 
denken in knsis . . verkeert. omdat het slechts verdubbelt. en 
niet meer weet welke middelen te hanteren om vernieuwing te 
bewerkstelligen, zet Irigaray het vrouwelijke in, dat zwanger 
zou zijn van vernieuwing, maar geen kans krijgt het licht te 
zien. "Met andere woorden, in deze splitsing van de twee kan- 
ten van de seksuele differentie, zou een helft van de wereld 
vragen hoe zij hÃ¡Ã betekenis, haar kant van de betekenis, 
kan vinden en zeggen, terwijl de andere helft zich zou afvra- 
gen welke zin de taal, alle waarheden en het leven nog kunnen 
hebben" ( 2 ) .  "Waarom krijgt het vrouwelijke zo weinig kans?" 
Er is een "verhouding met het 'goddelijke', het onbewuste, 
het rode bloed" ( 3 ) .  Het lijkt een retoriese vraag. Het ligt 
voor de hand dat juist de onberekenbaarheid, het irrationele 
van die verhouding met het goddelijke en met het onbewuste 
geweerd wordt door het rationele denken. 

Irigaray's kritiek op rationaliteit en op dualisties denken 
mondt uit in een pleidooi voor sekse-differentie: we moeten 
het vrouwelijke gaan denken, en wel als niet-komplementair. 
Daartoe moet voortdurend gekozen worden tussen integratiel 
konfrontatie enerzijds en autonomie/onderduiken anderzijds. 



Literair uitgedrukt: Alice, met haar geschonden ogen, ver- 
schijnt op het toneel, of, met haar rode ogen, verdwijnt ze 
onder de grond. Beide momenten zijn bij Irigaray terug te 
vinden. Vrouwen moeten de ruimte nemen om haar differentie te 
laten gebeuren. EÃ© aspekt van de sekse-differentie van vrou- 
wen is het analyseren en doorvoelen wat het komplementair-zijn 
van vrouwen aan mannen tot nu toe betekent voor vrouwen onder 
elkaar. Het zich niet mogen onderscheiden van de ander heeft 
een zich niet kunnen onderscheiden met zich meegebracht. Vrou- 
wen onder elkaar moeten hierin nieuwe patronen ontwikkelen, 
patronen waarin de onderscheidingen, verschillen, differenties 
tot haar recht komen. 

Op een vraag in dit verband naar de verhouding van haar werk 
tot de vrouwenbevrijdingsbeweging, stelt Irigaray ten eerste, 
dat ae deze in meervoud ziet, Ze stelt dan: ".. . het is na- 
tuurlijk niet alleen een 'individueel' werk. Een lange ge- 
schiedenis heeft alle vrouwen in dezelfde seksuele, sociale, 
kulturele toestand geplaatst. Wat de ongelijkheden die er 
tussen vrouwen bestaan ook zijn, zij ondergaan allemaal, zelfs 
zonder zich er duidelijk rekenschap van te geven, dezelfde on- 
derdrukking, dezelfde uitbuiting van haar lichaam, dezelfde 
ontkenning van haar verlangen". Irigaray denkt "dat het belang- 
rijkste is, de uitbuiting die alle vrouwen gemeen hebben, te 
laten zien en strijden te vinden die voor iedere vrouw geschikt 
zijn, daar waar zij is: naar gelang haar land, haar beroep, 
haar sociale klasse, haar seksuele beleving, d.w.z. de vorm 
van onderdrukking die voor haar de meest direkte en de meest 
onverdraaglijke is" ( 4 ) .  Met haar nadruk OD het meervoud 
vrouwenbeweeinden' beklemtoont Iriearav de verschillen tns - 
sen vrouwen. Zij legt hiermee een ander aksent dan degenen, 
die zeker ook verschillen tussen vrouwen zien, maar vasthouden 
aan een eenheid, hoe moeilijk het ook is de universaliteit 
daarvan te bepalen. Een derdeliike eenheid ziet Irigaray van- 
wege het gevaar van hi.Ã«rarchiserin - a W  m a a ~  - - u. Dit ondanks het feit dat ze, zoals we zojuist zagen, 
wel schrijft over dezelfde onderdrukking, dezelfde uitbuiting 
die vrouwen gemeenschappelijk hebben. Irigaray bekritiseert 
ook het mannelijke politieke, kulturele, religieuze 'mimetis- 
me', het slechts herhalen, en daarmee reduceren, dat ze ook 
onder feministen aantreft (5). 

Op twee punten is een vergelijking met een andere kritiek op 
dualisties denken belangrijk. Mary O'Brien bekritiseert het 
(mannelijke) dualistiese denken vanuit een dialektiese bena- 
dering. (zie Krisis 14 voor een eerdere bespreking door mij 
van haar boek "The politics of reproduction".) 
Ten eerste springt dan het verschil in perspektief in het 
oog. Waar Irigaray's kritiek op rationaliteit en op dualis- 
ties denken uitmondt in een pleidooi voor sekse-differentie, 
benadrukt O'Brien de noodzaak van overbrugging van dualismen, 



met name van het dualisme man-vrouw en van het dualisme pro- 
duktie-reproduktie. 
Irigaray legt alle nadruk op differentie. Zij onderscheidt de 
sekse-differentie en de differentie tussen vrouwen, hoewel de- 
ze beide ook met elkaar verwant ziin. Zij benadrukt de sekse- 

seksueel). Het denken van de differentie tussen vrouwen im- 
pliceert voor haar ook dat zij afziet van alle universeel d m -  
ken, dat zoekt naar eenheid. 
Daarentegen vangt O'Brien aan bij precies dat punt dat mannen 
en vrouwen minimaal aan elkaar bindt nl. de voortplanting. 
O'Brien heeft een nieuwe synthese (eenheid) voor ogen, die 
tegelijkertijd een nieuwe dualiteit is. Hierin komen beide 
seksen beter tot hun recht, en deze moet bereikt worden door 
het positieve van vrouwen te stimuleren. Dit positieve is 
nauw verbonden met haar reproduktiefunktie. In O'Briens analyse 
staat de reproduktiefunktie van vrouwen centraal, niet alleen 
als belangrijkste onderdrukkingsmoment, maar ook als basis 
voor een feministies perspektief, een filosofie van geboorte. 
Zij benadrukt het ontologies moment van de geboorte, maar 
door het hechte biologiese fundament dat haar ontologie mee- 
krijgt, neigt haar theorie naar essentialisme. Dit dient 
mijns inziens afgewezen te worden. 
Irigaray zet niet - zoals O'Brien wel - het positieve van 
vrouwen in voor een nieuwe synthese en beoogt deze ook niet. 
Dat wil niet zeggen, dat in haar sekse-differentie-ethiek 
mannen niet voorkomen; zij zijn er weliswaar elementen van, 
maar geen noodzakelijke elementen als mannen. Een biologiese 
noodzakelijkheid vanwege de voortplanting is voor Irigaray 
geen uitgangspunt. 

Ten tweede valt een verschil op in de mate waarin dualisties 
denken afgewezen wordt. Waar Irigaray's kritiek alle dualis- 
ties denken betreft, wijst O'Brien niet alle dualisties den- 
ken af. Het dualistiese denken opgenomen in de dialektiese me- 
thode heeft - anders dan het dichotomiese dualisme - een funk- < tie in het - noodzakelijke - tot synthese brengen van tegen- 

S. stellingen. Tegenstellingen worden er opgespoord, aangescherpt 
en vervolgens tot een hogere eenheid gebracht. Je zou kunnen 
stellen, dat O'Brien het dualisme tussen de twee naturen van 
de man die ze onderscheidtziet als zo'n te bekritiseren dicho- 
tomie. Het dualisme man-vrouw daarentegen is een bestaande 
maatschappelijke tegenstelling die stapsgewijs overbrugd of- 
wel tot een hogere synthese gebracht moet worden. De synthese- 
vorming begint bij de verzorging waarvan mannen nu vervreemd 
en 'vrijgesteld' zijn, en waaraan vrouwen (biologies) gebonden 



zijn, terwijl dit als positieve kwaliteit verborgen is. 
De wijze waarop O'Brien deze synthese-vorming nader uitwerkt, 
is echter weinig overtuigend. De synthese is daarbij afhan- 
kelijk van de ontwikkeling van het mannelijk reproduktief be- 
wustzijn. Op weg daarheen zouden vrouwen wel voor zichzelf 
een synthese kunnen ontwikkelen, die op mannen wellicht uit- 
straling heeft. Maar dat is nog niet de synthese die O'Brien 
zegt uiteindelijk te beogen. 

2 .  K r i t i e k  op h e t  h i e r a r c h i e s e  k a r a k t e r  van d u a l i s t i e s  denken 

Zagen we hierboven een verschil tussen Irigaray en O'Brien in 
de mate waarin dualisties denken afgewezen wordt, zij stemmen 
overeen in hun afwijzing van het hiÃ«rarchie karakter van het 
dualisties denken. Irigaray's kritiek op het dualisties denken 
kwam in de vorige paragraaf vooral naar voren als kritiek op 
de komplementariteit van de paren. Haar kritiek gaat nog ver- 
der als zij stelt, dat er sprake is van een hiÃ«rarchi van de 
ene pool over de ander (m.n. man over vrouw); de aanpassing 
komt maar van Ã©Ã kant (m.n. vrouw aan man). Het vrouwelijke 
wordt nooit anders gedefinieerd dan als keerzijde, als omme- 
keer van het manneliike, als gebrek, als negatief. Het godde- 
lijke, het onbewuste wordt ondergeschikt gemaakt. 
Meer in literaire taal: het rode bloed wordt verdrongen, het 
meten overheerst het verlangenlhet genot, de liefde is onder- 
geschikt aan het werk, de kleuren zijn ondergeschikt aan 
zwart-wit; de alwetende landmeters met hun a + b, 1 + 1, ele- 
meneten die zich herhalen en identiek zijn aan zichzelf, gaan 
boven het 'vuur' van Alice (6). 
Irigaray stelt dat deze hiÃ«rarchies struktuur het vrouwelij- 
ke altijd in een positie van onderschikking, uitbuiting en 
uitsluiting ten opzichte van de taal geplaatst heeft. De sek- 
suele differentie heeft geleid tot de reproduktie van de in- 
frastruktuur van de sociale orde ( 7 ) .  Het is vandaaruit dat 
zij uiterst waakzaam is ten opzichte van mogelijke hiÃ«rarchi 
seringsverschijnselen in de vrouwenbeweging(en). 

Volgens Irigaray kan men niet leven "altijd aan dezelfde kant 
van de spiegel", "met Ã©Ã gezicht, Ã©Ã uiterlijk, Ã©Ã beteke- 
nis, in Ã©Ã enkel vlak" (8). Volgens haar moet ook een echte 
sekse-differentie niet opnieuw teruggebracht worden tot een 
proces van hiÃ«rarchisering Wat haar betreft moet het vrouwe- 
lijke niet tot maatstaf gemaakt worden, in feite door omke- 
ring. Dan zou het andere weer ondergeschikt gemaakt worden 
aan hetzelfde. Waar het echter om gaat is iets totaal anders. 
"Aan gene zijde van de spiegel gaan, dat is een heel andere 
zaak" (9). Wellicht moet er 'op een ander toneel opgetreden 
worden'. 
Enerzijds wil Irigaray niet definiÃ«ren bang voor inkapse- 
ling. "De vraag 'wat is?...', dat is de - metafysiese - vraag 



waaraan het vrouwelijke zich niet laat onderwerpen". Er is 
volgens haar geen sprake van een ander begrip van vrouwelijk- 
heid. Beweren dat het vrouwelijke uitgedrukt kan worden in de 
vorm van een begrip, zou betekenen zich laten vangen in een 
'mannelijk' representatiesysteem. Irigaray vindt de vraag 
naar het bestaan van het vrouwelijke of van de vrouw een vraag 
afkomstig uit het mannelijke vertoog. Anderzijds wil- Irigaray 
de differentie denken, wat dan misschien geen definitie, maar 
toch wel een omschrijving nodig maakt. Wat opvalt is dat ze 
enerzijds schrijft "dat vrouwen hun rechten opeisen om hun 
differentie te laten gebeuren" (IO), maar anderzijds ook dat 
het vrouwelijke zich onder geen enkele eigen betekenis, eigen 
naam, begrip te kennen kan geven, ook niet onder die van de 
vrouw. Je zou kunnen zeggen dat ze speelt met de ambiguÃ¬tei 
ten van het vrouwelijke en deze uitbuit. In haar boek "Ethique 
de la diffÃ©renc sexuelle" geeft ze een begin van de diffe- 
rentie, hoewel niet schematies of definitories. Het is voor 
vrouwen belangrijk zich te ontdoen van de sporen van het ge- 
dwongen komplementair-zijn aan de man. Vrouwen zijn niet 
slechts de helft van een duo, laten zich niet tot (zo'n) vrou- 
welijkheid reduceren. Vrouwen moeten zich hervinden tussen 
anderen en tegenover de beelden die al van haar gevormd zijn. 
We moeten leren onderscheiden tussen het patriarchale, kom- 
plementaire eeuwig vrouwelijke, Ã© het vrouwelijke/moeder- 
lijke waardoor ook wij gevoed worden. 

Het warenlzijn mannen die inkompleet zijn, een beter ik nodig 
hebben, om zich te beroeren. Vrouwen beroeren zichzelf, zijn 
zelfs in zichzelf twee; vrouwen hebben twee lippen, zelfs 
twee maal twee lippen die elkaar kussen, beroeren. Het licha- 
melijkellijfelijke duikt steeds op in Irigaray's beschrijvin- 
gen. Voor een deel bedoelt zij dan letterlijk (delen van) het 
lijf, voor een ander deel wordt het 1ichaammetafori.es gebruikt; 
meestal loopt dit door elkaar, zoals hier. Het lichamelijke dient 
ook om de eigenheid van ieder individu aan te geven: de licha- 
men onderscheiden zich van elkaat, ieder/s lichaam is er Ã©Ã© 
Vrouwen onder elkaar moeten hierin nieuwe patronen ontwikke- 
len, een socialiteit van vrouwen. We moeten af van de identi- 
teitsverwarring die nu vaak tussen vrouwen optreedt. Het is in 
dit kader dat zij schrijft over verwondering (ontleend aan 
Descartes). Verwondering is (o.a.) de gebeurtenis van de an- 
der. 
Het is niet mogelijk hier nog nader op Irigaray's sekse-dif- 
ferentie-ethiek in te gaan. Naast de elementen onderscheid/ 
differentie van elkaar en lichamelijkheid/lijfelijkheid, ma- 
ken ook liefde en tederheid er deel van uit. 

Irigaray en O'Brien komen overeen op het punt, dat ze beiden 
het hierarchiese karakter van het dualistiese denken afwij- 
zen. Ook zoeken ze beiden naar een alternatief voor rationa- 
liteit. Met betrekking tot haar alternatieven en tot de rol - 



die rationaliteit daarin eventueel nog speelt, zijn verschil- 
len te konstateren. Irigaray is - zoals ik in de volgende pa- 
ragraaf nog nader uiteen zal zetten - eenduidiger in haar ge- 
richtheid op een alternatief. Daarentegen is mijns inziens 
O'Brien tweeslachtig met betrekking tot rationaliteit. Daar- 
mee hangt samen, dat haar perspektief, haar filosofie van ge- 
boorte, opnieuw hiÃ«rarchie is, hoewel ze het afbreken van de 
hiÃ«rarchi beoogt. Dit laatste zal ik wat nader toelichten. 
0'~kien neemt wat betreft de aanwending van rationaliteit in 
dialektiek Marx als voorbeeld en bekritiseert Hegel op dit 
punt. De door Marx beoogde toeÃ«igenin van de produktiemidde- 
len door arbeiders is geen (of: meer dan een) rationaliteits- 
kwestie, de door O'Brien beoogde veranderingen in het repro- 
duktieproces vereisen niet zozeer handelingen van de ratione- 
le wil. Precies hier is O'Briens theorie echter verwarrend en 
tegenstrijdig. Hier blijkt dat haar benadering van rationali- 
teit tweeslachtig is. Enerzijds benadrukt zij sterk de toege- 
nomen anti-konceptiemogeli jkheden - zij schrijft over de Eeuw 
van de Antikonceptie - en ondersrreept dan de 'rationele' kon- 
crole over de konceptie. Volgens O'Brien is het deze nieuwe 
wijze van - rationeel gekoncroleerde - reproduktie die de so- 
ciale reproduktie-verhoudingen transformeert. Het ligt welis- 
waar voor de hand om deze 'techniese' antikonceptiemogelijk- 
heden rationeel te noemen. Maar het staat op gespannen voet 
met het pleidooi voor een filosofie van geboorte anderzijds, 
die een dimensie mÃ©Ã moet bewerkstelligen dan rationaliteit. 
En het staat dus ook op gespannen voet met haar verwijzing 
naar Marx' opvatting dat rationaliteit onvoldoende is in de 
dialektiek. 

De dimensie meer dan rationaliteit die O'Brien zegt te beo- 
gen, komt in haar filosofie van geboorte slecht tot uiting. 
In feite blijkt deze filosofie van geboorte op meerdere ma- 
nieren in de eerste plaats rationeel te willen zijn, waarbij 
rationaliteit een soortgelijke hiÃ«rarchiserend funktie uit- 
oefent als die O'Brien zegt te bestrijden. Haar perspektief 
is dus te weinig doordacht. Ten eerste iets over de 'ratione- 
le' antikonceptiemiddelen. Deze hebben mijns inziens voor- en 
nadelen. Om met het laatste te beginnen: de nadelen van het 
belangrijkste middel, de pil, zijn lastige bijwerkingen door 
de (chemiese) samenstelling ervan. Voordeel is de mogelijk- 
heid van loskoppeling van (hetero)seksualiteit en voortplan- 
ting. (Homo-/lesbiese seksualiteit en voorplanting zijn al- 
tijd al ontkoppeld.) Maar juist die loskoppeling keurt 
0'~rien af. Haar redenering lijkt te zijn dat dan bij vrou- 
wen dezelfde reproduktieve vervreemding ontstaat als bij man- 
nen. 
Het aanwenden van rationaliteit in een ander opzicht hangt 
hiermee nauw samen. De samenwerking tussen mannen en vrouwen, 
noodzakelijk voor de reproduktie, bestempelt O'Brien nadruk- 
kelijk als 'rationeel'. De minimale samenwerking die mijns 

10 



inziens inderdaad noodzakelijk is voor de reproduktie, wordt 
door O'Brien met behulp van het goedkeurende etiket 'ratio- 
neel' verheven tot grondslag van nieuwe sociale verhoudingen. 
En deze 'rationaliteit' van de samenwerking tussen mannen en 
vrouwen zet O'Brien in tegen die feministen die de samenwer- 
king tussen vrouwen op de eerste plaats zetten. Naast het po- 
litieke - mijns inziens hiÃ«rarchiserend - aspekt hiervan, 
komt alweer niet uit de verf wat dan die dimensie-meer-dan- 
rationaliteit is. 
De filosofie van geboorte associeer ik met kracht, kreativi- 
telt, leven, enz. Inderdaad zien we die processen in de na- 
tuur en (dus) ook in de natuur van de mens. Voor mij wil dat 
niet Zeggen dat we kracht bij de mens of bij vrouwen alleen 
maar zien bij geboorte. Ook wil het niet zeggen dat iedere 
vrouw individueel dat proces doorgemaakt moet: hebben om (zo 
dit al een goed koncept is) deze kollektieve vervreemding op 
te heffen. In O'Briens boek 'The politics of reproduction' 
is de suggestie duidelijk aanwezig dat dit wel noodzakelijk 
zou zijn. Elders spreekt zij zichzelf op dit punt tegen. Haar 
analyse is er Ã©Ã binnen de heteronormaliteit, want gebonden 
aan de heteroseksualiteit. De centrale notie van de vervreem- 
ding van mannen van hun zaad gaat voorbij aan de praktijk van 
homo- en lesbiese seksualiteit en aan het feit dat ook 
lang niet alle heteroseksualiteit reproduktief bedoeld is. 
Door fundering Van haar theorie in de biologiese geboorte (Ã©n 
binnen een heteroseksueel kader heeft haar theorie een Ãšit 
sluitende werking. Haar theorie wil een dimensie mÃ©Ã bewerk- 
stelligen dan rationaliteit, maar de inhoud van haar theorie 
heeft ook dezelfde beperkende werking die in andere theorieÃ« 
voorkomt. Daardoor is ook haar theorie hiÃ«rarchie en bereikt 
niet wat haar inzet is, namelijk het afbreken van de hiÃ«rar 
chie. 
Niet alleen de tweeslachtigheid bij O'Brien over 'rationali- 
teit' verdient kritiek; hierboven bekritiseerde ik de wijze 
waarop ze de antikonceptie en de samenwerking tussen mannen 
en vrouwen (beide middels het etiket 'rationeel' goedgekeurd) 
als basis neemt voor een nieuwe filosofie, een nieuw perspek- 
tief. Zowel de basis als het perspektief alsook de verbinding 
tussen beide zijn voor kritiek vatbaar. 
We zagen eerder dat bij irigaray haar kritiek op (alle) rati- 
onaliteit en haar kritiek op (alle) dualisties denken groten- 
deels samenvallen. O'Brien daarentegen wijst noch alle ratio- 
naliteit, noch alle dualisties denken af en voorzover zij ze 
handhaaft doet ze dit niet op dezelfde noemer. Aan dualisties 
denken houdt ze vast voorzover het funktioneel is in dialek- 
tiek; voorzover ze aan rationaliteit vasthoudt, lijkt ze dit 
te doen ondanks Zichzelf (ze wil immers een dimensie meer dan 
rationaliteit en daaraan geeft ze uiteindelijk geen vorm). 



3. Rationaliteit en werkelijkheid 

Na in de eerste paragraaf te zijn ingegaan op kritiek op dua- 
listies denken, Irigaray's toespitsing van kritiek op ratio- 
naliteit, wil ik nu haar algemenere kritiek op rationaliteit 
voor het voetlicht halen alsook haar ermee samenhangende wer- 
kelijkheidsbeeld. 
In Irigaray's kritiek op gangbare filosofie en wetenschao 
staat centraal dat deze, zich baserend OP rationaliteit. de 
werkelijkheid beperken tot datgene wat vastgelegd kan worden. 
objektief waarneembaar is. De aldus beperkte werkelijkheid 
wordt in de gangbare filosofie en wetenschap steeds verdub- 
beld, ofwel weerspiegeld in een vlakke spiegel. Het beeld van 
de vlakke spiegel gebruikt Irigaray om aan te geven hoe de 
werkelijkheid beperkt wordt. De werkelijkheid wordt weerspie- 
geld in een vlakke spiegel. Er wordt daardoor alleen maar ze- 
n o e m d m e e r  van hetzelfde. De spiegel ver- 
dubbelt; er wordt herhaald, gereproduceerd. "Afmattende ar- 
beid van verdubbeling, van mime, waarin het bewegen van ons 
leven zich uitput. Gewijd aan het reproduceren. Dit zelfde 
waar we al eeuwenlang zijn: de anderen". Ze schrijft ook over 
de verdubbeling van de twee-heden, "waar de ander (slechts) 
het beeld is van de een" (11). 
Irigaray noemt dit denken mannelijk. Zij pleit voor een ander 

, 1 denken, soms vrouwelijk genoemd, waarin verschuivingen plaats 

'/ kunnen vinden, niet alleen Ã©Ã groot verschil gedacht wordt 
(bijvoorbeeld man-vrouw), maar waarin alle verschillen, groot 
en klein. een plaats k u n n e D  
meer dan het eenduidig vastgelegde; zij is vloeiend. De be- 
perking van de werkelijkheid tot datgene wat vastgelegd kan 
worden, objektief waarneembaar is, maakt een belangrijk onder- 
deel uit van hetgeen Irigaray de mechanika van het vaste 
noemt. Er bestaat een verbond tussen de mechanika van het vas- 
te en rationaliteit, ofwel het rationele karakter van de gang- 
bare filosofie en wetenschap. De mechanika van het vaste 
krijgt voorrang op de mechanika van het vloeiende. Het vloei- 
ende wordt niet belicht. 
In literaire bewoordingen schrijft Irigaray over Alice op 
school, "waar men, te allen tijden, onveranderlijke feiten 
opschrijft. In wit en zwart, in zwart en wit, al naar gelang 
het om het bord of om de bladzijde van het schrift gaat. Zon- 
der kleurwijzingen in ieder geval. Deze worden bewaard voor 
als Alice alleen is. Achter het scherm van de voorstelling". 
Kleurwiizineen, of twiifels die er in de werkeliikheid ziin, 
worden o~zelost in een "logika die de werkelijkheid al als zo- 
danig geordend heeft. Niets ontsnapt aan de cirkulariteit van 
deze wc-f". De werkeliikheid wordt beperkt. "Een bepaalde om- 
trek zal niet doorbroken worden, een bepaalde maat niet over- 
schreden" (12 ) .  "Hoe kan men eronder leven? Zonder wat tot nu 
toe (...) het buiten van het binnen onderscheidda,het geziene 
tegenover het niet geziene stelde (...) Kijk, beroofd van hun 
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gebruikelijke oriÃ«ntatiepunte zijn ze allemaal verloren" 
( 13). 

Irigaray ziet de door haar bekritiseerde reducerende en uit- 
sluitende scheidslijnen vooral toegepast bij het zoeken naar 
universaliteit. Maar ook denkwijzen, die uitgaan van de moge- 
lijkheid van meerdere systemen ofwel meerdere waarheden, heb- 
ben volgens haar eigenschappen van het bestaande vloeiende van 
hun wijze van symbolisatie uitgesloten. Geen enkele werkelijk- 
heid komt hier onbeschadigd uit, doordat gedachtenlordeningen 
tot wet worden gemaakt. Met haar waarschuwing voor reduktie 
sluit Irigaray aan bij opvattingn die de metonymiese struk- 
tuur van filosofie benadrukken, ofwel die ervanuit gaan, dat 
elke filosofiese bewering slechts mogelijk is op grond van 
een weglaten en vergeten, van een verdringen en een overaksen- 
tueren van Ã©Ã aspekt van de zaak. 
Irigaray bekritiseert het universele denken niet alleen, omdat 
het foutief zou zijn op het nivo van de theorie, zij bekriti- 
seert de invloed ervan op de wereld; de wereld wordt een mo- 
del opgelegd. 

r 
De sekse-indifferentie in wetenschap, die daar uitsluitiiig van 
vrouwen impliceert, illustreert Irigaray aan de hand van de 
wijze waarop Freud en Lacan (de seksualiteit van) de vrouw 
bepalen. Volgens hen wordt deze seksualiteit nooit in verhou- 
ding tot een ander dan het mannelijke geslacht gedefinieerd. 
Het 'vrouwelijke' wordt beschreven als 'gebrek'. De man zoekt 
haar als gemis. Hij heeft haar als gemis in z'n eigen vertoog 
ingeschreven. Lacan beschrijft haar als 'niet-vrouw', 'de 
vrouw bestaat niet'. Irigaray stelt: "Het is duidelijk: de 
vrouw heeft slechts het onbewuste dat de man haar geeft. D2 
heerschappij toont zich zeer duidelijk, alleen ziet niemand 
het" (14). De vrouw wordt ingepast in de 'diskursieve ekono- 
mie'. Zij funktioneert als 'de aantrekkingskracht van zijn 
drogbeeld'. 
Dit voorbeeld alleen is - hoewel heel duidelijk - een onvol- 
doende onderbouwing van de stellingname die Irigaray in dit 
kader formuleert, nl. dat sekse-indifferentie het fundament 
is van de waarheid van elke wetenschap en de logika van elk 
vertoog. Wat niet wegneemt dat een betere argumentatie wel 
gegeven kan worden en ook gegeven is. Genevieve Lloyd bijvoor- 
beeld heeft op overtuigende wijze laten zien hoe in de loop 
van de geschiedenis van de filosofie dat uitsluitingsmecha- 
nisme ten aanzien van vrouwen steeds gewerkt heeft. Op basis 
daarvan konkludeert ook zii dat het rationele karakter van 
Lilosofie en wetenscha0 i s  op de ~ ~ i ~ s l ~ ~ ~  r ~ n z  va . . 

n . . vrouwen en het v m w d ~ & ~  

Zoals boven aangegeven schrijft Irigaray de uitsluiting (van 
vrouwen) vooral toe aan het zoeken naar universaliteit. Het 
zijn vanouds mannen die deze uitsluiting toegepast hebben in 
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filosofie en wetenschap (en religie en politiek). Daarom noemt 
ze dit rationele, universele denken mannelijk. "In feite is 
wat universeel wil zijn aan een idiolect van mannen, aan een 
mannelijk imaginaire, een gesexueerde wereld. Zonder neutra- 
liteit" (15). Zij gaat nog een stap verder als zij stelt dat 
universaliteit gelijk is aan maskulien maken. De wereld en de 
wetenschap zijn geseksueerd. Universaliteit bestaat niet. Ge- 
neraliserende uitspraken die zijzelf doet, verheft ze dan ook 
niet tot universaliteit. Dit standpunt ten aanzien van uni- 
versaliteit deelt Irigaray niet alleen met andere (niet alle) 
feministiese theoretika's maar ook met veel theoretici die 
andere uitsluitingen door universeel denken aan de kaak stel- 
len. De vraag of universaliteit ooit zou kunnen bestaan - het 
antwoord daarop wordt doorgaans als doorslaggevend gezien bij 
de universaliteitskwestie - wijst Irigaray af. Dit is mijns 
inziens gerechtvaardigd omdat haar aandacht gericht is op de 
voorwaarde om tot universaliteit te komen, nl. de uitsluiting 
van vrouwen. 
Irigaray pleit voor een ander denken, dat zij soms vrouwelijk 
noemt, echter zonder te proberen de gelijke van mannen te 
zijn; ze wil niet "konkurreren door een logika van het vrou- 
welijke te konstrueren, die weer het onto-theologiese als mo- 
del zou nemen". We moeten loskomen van de 'ekonomie van de 
logos', logos die de dood van de filosofie veroorzaakt (16) .  
Mannelijke filosofen, die ook de 'ekonomie van de logos' be- 
kritiseren, associÃ«re hetgeen zijzelf beogen ook dikwijls 
met het vrouwelijke/de vrouw. Het karakter van dit 'vrouwe- 
lijke denken' korrespondeert echter met het mannelijke komple- 
mentaire vrouwbeeld, dat Irigaray nu juist bekritiseert. Haar 
uiteenzetting met (bijv.) Nietzsche ( 1 7 )  is dan ook spitsroe- 
den lopen. Immers, vrouwen zijn nog nooit als subjekten van 
dit 'vrouwelijke' vertoog erkend. 

Irigaray geeft diverse invullingen van, of beter associaties 
met haar 'mechanika van het vloeiende'. Zij duidt deze aan 
als het sensibele dat weer plaats moet krijgen naast en in 
samenhang met het verstandelijke, waarbij het eerste niet ge- 
reduceerd mag worden tot veilige, risikoloze emoties. Een an- 
dere associatie is die met het onbewuste; zij schrijft ook 
over de mechanika van het onbewuste. Nog een andere associa- 
tie is die met het lichamelijke. 
In wetenschap en filosofie moet de relatie tussen lichaam en 
geest hersteld worden. De abstraktiegraad die er nu aange- 
troffen wordt is dodelijk en te wijten aan de lichaam-geest- 
dualiteit. Irigaray benadrukt ook het materiÃ«l karakter van 
het lichaam en zijnlhaar elementen. Tegenover de hoge abstrak- 
tie bepleit Irigaray een meer pragmatiese wetenschap/filoso- 
fie, te bewerkstelligen o.a. door het doorbreken van de 
lichaam-geest-dualiteit. Deze doorbreking zou (ook) perspek- 
tief geven in de zin van een doorgang bieden naar transcen- 
dentie. Transcendentie wordt eveneens geassocieerd met de me- 
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chanika van het vloeiende. Met transcendentie bedoelt Iriga- 
ray niet een transcendentie die vastgelegd is in een dode me- 
tafysika. Het dode van de metafysika wordt veroorzaakt door 
het alleen-maar-geestelijke karakter ervan. Er moet een ont- 
moeting plaatsvinden tussen het materiÃ«lellichamelijk en het 
metafysiese. Het volgende citaat geeft een omschrijving/bena- 
dering van de transcendentie die Irigaray beoogt: "...zou onze 
kans zijn, (...) door een opening op een sensibele transcen- 
dentaliteit die door ons heen gebeurt, waarvan wij de bemidde- 
laars en de bruggen zouden zijn. Niet alleen in rouw om de 
dode God van Nietzsche en ook niet in een passieve afwachting 
van god, maar hem oproepend door ons heen, tussen ons, als 
wederopstanding of transfiguratie van het bloed en van het 
vlees, door hun taal en hun ethiek" (18). 
Tegenover het schematisme en het logocentrisme van de mechani- 
ka van het vaste stelt Irigaray het metaforieselbloernrijke 
taalgebruik in de mechanika van het vloeiende. Zij bekriti- 
seert echter ook bepaalde metaforiese praktijken. In haar 
'metaphoricitÃ©'/bloemrijkhei speelt zij met de frakties van 
de spiegel, en ook met de verhouding van deze frakties tot 
de eenheid van de spiegel. 
In de mechanika van het vloeiende gaat het om het 'entre', 
datgene wat zich afspeelt 'tussen' de strukturen van de me- 
chanika van het vaste, de (dynamiese) stromen 'tussen' de 
vaste substanties. Deze worden nooit geformuleerd als waar- 
heidskondities (19) .  Toch blijft de precieze verhouding van 
de mechanika van het vloeiende en de mechanika van het vaste 
een nog open vraag. Wordt het buiten, vloeiende, 'andere' al- 
leen maar ingezet als voorwaarde voor rationaliteit, dan 
blijft daarmee de triomf van de rationaliteit onderstreept. 
Is het 'andere' de negatie van de wet, dan blijft het het an- 
dere van hetzelfde, en daarmee het gelijke. Wordt het 'ande- 
re' tot doel gemaakt, dan wordt het evenals rationaliteit te- 
leologie~, en wordt het anarchisties karakter ontkend. 

Irigaray uit ook zelf voortdurend haar twijfels aan hetgeen 
haarzelf voor ogen staat: "...moet de 'waarheid' van de we- 
tenschap en die van het leven tenminste voor het merendeel 
van de onderzoekers toch gescheiden blijven? Om welke weten- 
schap en welk leven gaat het dan?" (20). En als we het wel 
veranderen, blijft er dan zoiets als een wetenschappelijk mo- 
del bestaan? De wetenschap biedt ook weerstand. In literaire 
taal: "Maar de landmeter, die gekomen is om (weer) op goede 
voet te staan met de wet, walgt ervan..." (21). En ook: ". .. 
zij vinden zichzelflelkaar niet meer terug. Ze kunnen elkaar 
niet meer bereiken. Het is beter dat ze scheiden. In ieder 
geval voor vandaag. Zij hebben zich overigens nooit verenigd. 
Ieder het andere van de ander (ver)dragend. Wachtend" (22). 
Zij vraagt zich af: "Heeft 'meten' wel of niet betrekking op 
het verlangen? Kan de Lust zich meten, zich begrenzen, zich 
in een driehoek persen of kan dat niet?" (23). Heeft de me- 
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chanika van het vloeiende nog een doel voor ogen zoals de me- 
chanika van het vaste, of herhaalt ze voordurend? Verwarring. 
De scheiding zou aan de mechanika van het vloeiende ten goede 
komen. Maar Irigaray blijft er ook steeds op wijzen, dat de me- 
chanika van het vaste niet buiten de mechanika van het vloeien- 
de kan. De huidige wetenschap en filosofie, de huidige mechani- 
ka van het vaste verwijst noodgedwongen teveel naar het Ande- 
re, terwijl zij wel de wet blijft behouden. Deze gang van za- 
ken zal zich vroeg of laat tegen haar keren. Maar ook het om- 
gekeerde is waar: Irigaray vindt dat de mechanika van het 
vloeiende niet buiten de mechanika van het vaste kan. Uitein- 
delijk beoogt zij een syntaxis van de mechanika van het vaste 
en de mechanika van het vloeiende. 

4. Vrouwenstudies, dialektiek en differentie 

In deze paragraaf wil ik het denken van Irigaray en O'Brien op 
nog enkele andere punten met elkaar in verband brengen en kon- 
fronteren, iets meer tegen de achtergrond van de tradities waar 
ze in staan. 'Rationaliteit' blijft ook hier centraal staan. 

- Het verschil in waardering voor rationaliteit bij O'Brien en 
Irigaray is terug te voeren op verschillen met betrekking hier- 
toe tussen het dialekties denken en het differentie-denken. 
Van het dialektiese denken kan globaal gezegd worden, dat het 
het ongedachtelhet redeloze niet als een onverzoenbare tegen- 
pool ziet van de redelrationaliteit, en voorzover wel als te- 
genpool, dan om dit ongedachteJredeloze uiteindelijk via syn- 
these met zichzelf tot hogere eenheid te brengen. Deze synthe- 
se wordt door bijv. Nietzsche en in het differentie-denken van . . Foucault gezien -ne van het on~edachte/r& - 
m e .  In de geschiedenis kent de verhouding tussen 
de rede en het ongedachtelde redeloosheidJde waanzin verschil- 
lende episoden. In onze tijd zouden de laatste geheel uitge- 
sloten, tot stilte gebracht zijn. 

- Van Irigaray kan gezegd worden dat ze het aristoteliaanse 
gebruik van tegenstellingen (tegenstellingen om de tegenstel- 
lingen) bekritiseert. Ze gaat niet expliciet in op andere me- 
thoden m.b.t. die tegenstellingen. Globaal gezien wordt door 
het differentie-denken tegen het dialekties denken ingebracht, 

9 dat in de algemene struktuur van de te~e-k het ve?-e~h<l 
=weinig tot zijn recht kan komen. Daarmee blijven dan moge- 
lijkheden onbenut. O'Brien bekritiseert evenals Irigaray het 
aristoteliaanse gebruik van tegenstellingen, maar voorzover 
dualismen een funktie hebben binnen de dialektiese methode, 
hanteert ze ze zelf ook. In de dialektiese methode zijn de po- 
len van tegenstellingen datgene wat getransformeerd ofwel tot 
hogere eenheid gebracht wordt. Voor Irigaray geldt, dat haar 
kritiek op rationaliteit en op dualisties denken grotendeels 
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op Ã©Ã lijn staan. O'Brien is onduidelijk in haar beoordeling 
en waardering van rationaliteit; in haar kritiek op en vast- 
houden aan het dualisties denken is zij wel duidelijk. Mijn 
inzet om O'Brien - vanwege haar vasthouden aan de dialektie- 
se methode - naast Irigaray te plaatsen, is om tegenwicht te 
bieden tegen het totaal voorbijgaan van de laatste aan het 
dialekties dualisme. Na de bestudering van O'Briens theorie 
deel ik echter Irigaray's twijfel ten aanzien van (ook) het 
dialekties dualisme. 

- Met haar mechanika van het vloeiende wil Irigaray aan het 
ongedachteiredeloze opnieuw stem geven. O'Briens theorie heb 
ik op dit punt niet vergeleken met die van Irigaray. Je zou 
kunnen stellen dat in O'Briens analyse van de reproduktie 
haar beeld van de werkelijkheid hier en nu naar voren komt, 
terwijl haar filosofie van geboorte gezien kan worden als 
hetgeen - in Irigaray's termen - achter de spiegel ligt. 
Irigaray onderscheidt nadrukkelijk de werkelijkheid aan de- 
ze en gene zijde van de spiegel; bij O'Brien lijken ze meer 
in elkaar verlengde te liggen. Irigaray's onderscheid echter 
is een strategie om te voorkomen dat het andere tot hetzelf- 
de gemaakt wordt, ofwel om reduktie door rationaliteit tegen 
te gaan. Een strategie tegen een mijns inziens niet denk- 
beeldig gevaar. 
Het differentie-denken gaat er vanuit dat er altijd onbegre- 
pen zaken blijven, dimensies die zich onttrekken aan de bon- 
digheid van een systeem van dialektiese eenheden. Als zoda- 
nig bekritiseert het het dialektiese denken dat als een ge- 
sloten systeem gezien wordt. Irigaray's pleidooi voor de dif- 
ferentie van de geslachtenÃ met een vrouwbeeld dat we nog 
moeten beginnen te denken en dat buiten de bekende tegenstel- 
ling valt, is een illustratie hiervan. Haar notie 'datdit ge- 
slacht niet Ã©Ã is' alsook haar notie van twee lippen die 
elkaarlzichzelf aanraken staan tegenover de universele onto- 
logiese betekenis van de dialektiek, zoals we die ook zien 
in O'Briens theorie, waarin zij een ontoiogiese betekenis 
aan de geboorte wil toekennen. De (marxistiese) dialektiek 
biedtibood echter ook een perspektief, nl. het opheffen van 
de maatschappelijke tegenstellingen (vgl. O'Briens synthese 
van produktie en reproduktie), waarin het differentie-denken 
niet voorziet. 

- Er zijn relativeringen en overgangsvormen ontstaan van 
dialekties naar differentie-denken, zoals bijvoorbeeld bij 
Althusser. Misschien waslis de pretentie te groot en ver- 
schuiven de maatschappelijke tegenstellingen eerder dan dat 
ze opgeheven worden, misschien waslis het doel te ver ge- 
steld. Bij O'Brien staat wat betreft vrouwen haar reproduk- 
tiefunktie centraal, als onderdrukkingsmoment maar ook als 
basis voor een feministies perspektief. Precies bij de re- 
produktiefunktie van vrouwen zou een dialektiese omslag 



plaats moeten vinden. Een nauwkeurige o.a. historiese analyse 
- noodzakelijk voor een dialektiese theorie - van de reproduk- 
tiefunktie van vrouwen, biedt O'Brien echter niet. Zijzelf be- 
nadrukt het hypothetiese karakter van haar theorie. Zij had 
zeker gebruik moeten maken van resultaten van onderzoeken hier- 
naar, die al verricht zijn. Maar dit zou haar misschien ook 
geleid hebben tot de konklusie dat een dialektiese benadering 
te pretentieus is. De onderdrukking van vrouwen kan niet ge- 
reduceerd worden tot &n aspekt ervan; hij is gekompliceerd 
en kent vele elementen. Maar ook de verandering/omslag hoeft 
en kan niet opslechtsÃ©Ã aspekt gefixeerd te worden. Door 
haar filosofie van geboorte te wortelen in de hiologiese re- 
produktiefunktie, wat wil zeggen: van bet meest kwetsbare het 
sterkste moment maken, stelt O'Brien zich de zwaarst mogelij- 
ke taak. 
Hetdifferentie-denken biedt mijns inziens de mogelijkheid om 
politiek-theoreties een andere lijn te volgen, de mogelijkheid 
nl. om verschillen te benadrukken, waardoor alle verschillen- 
de momenten van kracht, alle sterke aspekten gebruikt kunnen 
worden, in de hoop dat de kwetsbare momenten dan minder belang- 
rijk worden. Weliswaar is ook hij Irigaray een geboorte-symbo- 
liek te vinden en zoekt ook zij naar een nieuwe invulling van 
moederschap' vooral in de betekenis van: zorg voor elkaar; 
ook speelt bij haar lichamelijkheid een belangrijke rol. Maar 
Irigaray kiest niet de reproduktiefunktie als (kwetsbare) in- 
valshoek. 
Op dit punt is ook een ander (aksent-)verschil tussen O'Brien 
en Irigaray waar te nemen. O'Brien wil een dimensie mÃ©6 ver- 
lenen aan de (biologiese) reproduktie; reproduktie is meer 
dan biologies/materieel/rationeel. Irigaray lijkt aan de ande- 
re kant te beginnen. Zij wil een dimensie mÃ©Ã verlenen aan 
het denken, door opnieuw lichaam en geest te verbinden, ofwel 
het denken lijfelijklmaterieel te maken, waardoor het zijn 
starre rationaliteit zal verliezen. 
Het differentie-denken mag dan geen centrum hebben en geen sy- 
stematies ordeningsbeginsel, maar het is ook niet geheel wille- 
keurig. De tegenstellingen worden niet afgeschaft, maar gerela- 
tiveerd. Ze worden gezien als systematiese stukken binnen een 
samenhang die als zodanig zonder centrum blijft en ook geen 
vaste strukturen laat zien. Er is niet alleen verandering mo- 
gelijk binnen een systeem van tegenspraken maar ook binnen een 
meervoudige struktuur van meervoudige bepaaldheid. Door het 
dialektiese deaken wordt veelal wel vastgehouden aan de univer- 
sele ontologiese betekenis van de tegenspraak. De problemen 
hiervan gaf ik al aan. We kunnen ons ook afvragen in hoeverre 
we bij het denken in seksentegenstellingen binnen vrouwenstu- 
dies, ons in feite toch liever bij Ã©Ã pool daarvan houden, 
nl. bij vrouwen (en haar onderdrukking). Ook O'Brien slaagt 
er niet in om tot synthese-vorming (tussen man-vrouw, tussen 
produktie-reproduktie) te komen. 
Als een (verfijnd) dialekties denken en differentie-denken el- 
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kaar dicht naderen, blijft de vraag wat de nadruk moet krij- 
gen. Moet er binnen het dialekties denken slechts meer ruim- 
te komen voor differentie-denken of worden de rollen echt om- 
gekeerd; blijft het gaan om een dialekties koncept met vaste 
strukturen, waarbij meer speelruimte voor differentie-denken, 
of gaan we naar "een zee van differenties met eilanden van 
universele tegenstellingen en hun eenheid"? ( 2 4 ) .  

- Tot nu toe ben ik niet expliciet ingegaan op wat nogal eens 
ingebracht wordt tegen het differentie- en het discours-den- 
ken, nl. dat de referentie aan de materiÃ«l werkelijkheid ver- 
waarloosd wordt. Impliciet was deze problematiek wel op meer- 
dere plaatsen aan de orde, bijv. bij de vraag naar de struk- 
tuur van differentie en tegenstelling, bij het beeld van de 
spiegel en de funktie ervan bij Irigaray. Wat betreft het uitL 
gaan van tegenstellingen ben ik vooral ingegaan op de funktie 
ervan in filosofie/wetenschap ofwel in het denken en minder 
op de fundering ervan in de maatschappelijke werkelijkheid. 
Met andere woorden: van het dialekties-materialisme heb ik 
meer de dialektiek dan het marerialisme behandeld. 
Je zou kunnen stellen dat dit in vrouwenstudies tot nu toe 
andersom was. Waar vrouwenstudies aansluiting gezocht heeft 
bij het marxistiese denken, is dit vooral vanwege de nadruk 
op het materiÃ«le Het voert in het kader van dit artikel te 
ver hierop uitgebreid in te gaan. Ik beperkt me tot enkele op- 
merkingen. 
l. Irigaray is op deze filosofiese kwestie ingegaan in haar 
artikel 'Langage de classe, langage inconscient' ( 2 5 ) .  Zij 
geeft hier genuanceerd een aantal standpunten weer en schuift 
de problematiek eerder voor zich uit dan er stelling in te 
nemen. Later (26)  benadert ze de problematiek ook als een 
kwestie van de verhouding tussen vorm en materie, waarbij ze 
ingaat op m.n. Aristoteles, een benadering die ik (nog) onvol- 
doende vruchtbaar acht. 
2. Aandacht voor de problemen van hier en nu, voor de materi- 
ele werkelijkheid, hoeft mijns inziens niet epistemies gefun- 
deerd te worden ofwel niet noodzakelijk verbonden te worden 
met (epistemiese) referentie aan de materiÃ«l werkelijkheid; 
een nadruk op epistemologie en epistemiese referentie aan de 
materiÃ«l werkelijkheid kan ook afleiden van veranderingsmo- 
gelijkbeden. Feministies engagement van filosofie en weten- 
schap is mijns inziens een politieke kwestie die in een poli- 
tiek debat besproken moet worden; een debat dat niet pas dan 
gevoerd moet worden als de noodzaak daarvan epistemies gefun- 
deerd is. 

Tenslotte 

Voorzover in het voorafgaande vergelijkingen gemaakt zijn tus- 
sen de theorieÃ« van Irigaray en O'Brien, waren deze beperk!, 
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voornamelijk tot rationaliteit en de kritiek erop. Dat is 
niet voldoende om - zo dit al wenselijk is - voor vrouwenstu- 
dies het pleit te beslechten tussen een dialektiese of een dif- 
ferentie-koers. Echter wat betreft rationaliteit heb ik aaqge- 
toond dat O'Briens theorie - die gezien moet worden als een 
voorbeeld van een uitgewerkte feministiese theorie - twee- 
slachtig is. 
Verder stelde ik, dat aandacht voor de problemen van hier en 
nu niet epistemies gefundeerd hoeft te worden. Dit ligt in 
de lijn van het differentie-denken. Eerder gaf ik aan hoe de- 
ze benadering bij kan dragen aan maatschappelijke veranderin- 
gen, ofwel gaf ik aan wat ik zie als het (politieke) belang 
van het benadrukken van verschillen zoals Irigaray dit doet. 
Niet alleen kunnen alle grote en kleine verschillen tussen 
vrouwen tot haar recht komen, hetgeen het komplementair-zijn 
van vrouwen aan mannen vervangt; ook kunnen alle verschillen- 
de momenten van kracht: van vrouwen tot uitgangspunt genomen 
worden, in plaats van het meest kwetsbare, dat alle vrouwen 
gemeen hebben (zoals volgens O'Brien de reproduktiefunktie). 
Irigaray's pleidooi voor de mechanika van het vloeiende trekt 
mij aan, omdat het niet slechts is een analyse van de inkon- 
sistentie van bekritiseerde theorieÃ«n maar het konstrueren 
van een denkwijze op basis van wat uitgesloten is. Er vindt 
een samenvoegenfsamenvloeien plaats van het sensibele met 
het verstandelijkefrationele. Dit kan leiden tot een vernieu- 
wing van wetenschap, die mijns inziens noodzakelijk is. Hoe- 
wel deze vernieuwing misschien niet de specifieke zorg van 
feministiese theoretika's is, hebben vrouwenstudies bij deze 
vernieuwing wel een eigen betrokkenheid. Juist omdat op 
vrouwen altijd het tegenoverges te lde-van-ra t ional i te i t  - wat 
dat ook mag zijn - geprojekteerd is, Ã© vrouwen zelf ook ra- 
tionaliteit bekritiseren. 
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l L. Irigaray, Als onze lippen elkaar spreken, Macht van het vertoog, onder- 
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dat niet (Ã©Ã© is. "Ffancaises" doe geen moeite meer.. . (verder genoemd: 
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21 L. Irigaray, Spiegel, vragen, blz. 13. 
22 L. Irigaray, Spiegel, vragen, blz. 15. 
23 L. Irigaray, Spiegel, vragen, blz. 10. 
24 Deze fraaie zinsnede citeer ik bij H. Kimmerle 1981, blz. 535, aan wie ik 

ook de daarbovenstaande gedachte van het elkaar naderen van dialekties en 
differentie-denken ontleen. Kimerie wijst erop dat het antwoord op dit 
probleem noch binnen de tradionele rnetafysika noch binnen de universele 
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25 L. Irigatay, Parler n'est jamais neutre, blz. 135-148, mn. blz. 138, 142. 
26 L. Irigaray, Ethique 1984. blz. 41, 59. 
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