
rentieert tussen ziek en gezond, waarschijnlijk ten goede komen wan- 
abnormaal en normaal, rechtvaar- n e  t e e s t :  de overgang van 
digt de specifi-eke behandeling en de kateeoneen van de inhoudsanalv- 
institutionele afzondering van pa- se naar de "algemenere" funkties 
tienten en reproduceert op zijn explicieter aan de orde eesteld 
beurt het verschil tussen normaal 
en abnormaal. De externe hermeneu- 
tiek van de medies-psychiatri.ese 
theorie korrigeert de verwachtin- 
gen en verlangens van patiÃ©nten 
verdringt hun taal, verontschul- 
digt de sociaal-kulturele en in- 
sti.tut~onele kontekst, maakt de 
aldus getransformeerde problemen 
 soleerb baar en beheersbaar en doet 
zo eenasymmetnese machtsverhou- 
ding tussen patiÃ¨n en psychiater 
ontstaan. De asymmetrxese verhou- 
ding uit zich in de differentiatie 
tussen kompetente (gezonde) en in- 
kompetente (zieke) aktoren, waar- 
door een gewone kommunikatie tus- 
sen patihnt en psychiater onmoge- 
lijk wordt gemaakt; de geldigheid 
en het belang van uitingen van pa- 
tiÃ«nte wordt ontkend, gedragingen 
worden gepathologiseerd, de patiÃ«n 
ten verliezen hun oordeelsbekwaam- 
heid en geloofwaardigheid. Het 
ziektebegrip kondigt op betrouwba- 
re wijze de komst: aan van aller- 
lei vormen van geweld en genereert 
zijn eigen symptomen; door het 
verbreken van funktionele kontak- 
ten ontbreekt het patiknten aan 
ruet-psychiatriese identifikatie- 
mogelijkheden, er treedt besmet- 
ting op en door de onontkoombaar- 
heid van de panoptiese blik verlie- 
zen patlente" hun spontaniteit en 
argeloosheid en ontwikkelen ZIJ in- 
stitutioneel gedrag. 
Hoewel de opsomming en karakter~se- 
ring van de funkties van het ziek- 
tebegr~p verhelderend en bruikbaar 
i ,  stelde het laatste hoofdstuk 
mij enigszins teleur. Het hoofd- 
stuk is zeer schematies en kompakt 
en ik vraag mij af of de zevebtien 
genoemde funkt~es inderdaad in 
'meer algemene termen" benoemd 
zijn dan gebeurde b11 de rang- 
schikking van de c~taten onder de 
twintig kategorleen van het voor- 
gaande hoofdstuk. Het zou de lees- 
baarheid van het laatste hoofdstuk 

. 
was, en wanneer ten tweede: op een 
m e t  schematiese, maar beschouwen- 
de wijze was ingegaan op het ziek- 
tebegrip als "epicentrum van waar- 
t asymmetnese verhoudingen en 
interakties" tussen patiÃ«n en psy- 
chiater geregeld worden. Ongetwij- 
feld vindt mijn verlangen naar een 
beschouwend hoofdstuk mede zijn 
oorsprong in de mooie en heldere 
taal waarmee Van Hoorn de lezer ~n 
de ban van zijn betoog weet te 
brengen. 
Met enige wijzigingen in het laat- 
ste hoofdstuk zou de sknptie zich 
mijns inziens zowel inhoudelijk als 
stilisties uitstekend lenen voor 
publikatie in boekvorm. Voor de gek- 
kenbeweging die haar 'kleine oor- 
log' met de psychiatrie steeds meer 
lrjkt te verliezen, kan Van Hoorns 
analyse een belangrijke bijdrage 
leveren aan een bezinning op de 
fundamenten van haar kritiek. 

Het feminisme van de 
verloren identifikatie 

Loes Maagdenburg, Ingrid van 
Lieshout 

Recensie van "Dilemma's van het 
feminisme", Te Elfder Ure 39. 

In 1975 verscheen het eerste "femi- 
n1sme"nummer van Te 'Elfder Ure. Het 
waren met name Anja Meulenbelt, 
Joyce Outshoorn en Selma Leydes- 
dorff die ons in die tijd prikkel- 
den tot een "socialisties-feminis- 
tiese bewustwording". "Wij vinden 
dat het nu tijd wordt dat links 
gaat nadenken over wat het aan de 
bevrijding van de vrouwen kan bij- 
dragen, dat het nadenkt niet alleen 
over de vraag waarom feminisme so- 
clalisties. maar ook waarom het so- 



cialisme femmisties moet ZIJO, 
wil het socialisme niet een holle 
kreet worden voor vrouwen die een 
einde willen maken aan hun alle- 
daagse ervaring van onderdrukking 
en ontevredenheid", zo luidde 
coendert~jd de inzet van 300 blad- 
zijden strijdbaar feminisme. Er 
konden zich dan ook weinig mxsver- 
standen voordoen over de bedoelin- 
gen van de auteurs in deze reeks 
artikelen. Ze hadden met elkaar 
gemeen dat er een eenduidige bood- 
schap aan de verhalen vastzat, dat 
ze opinierend werkten en een ge- 
voel van spanning opriepen. In het 
nieuwe Te Elfder Ure nummer over 
feminisme, staan de zaken er wat 
dit betreft wat anders voor. In 
hun inleiding signaleren Mieke 
Aerts en Selma Leydesdorff al het 
probleem; het ontbreken van een 
dominant perspektlef, zoals dat l 0  
jaar geleden nog wel bestond, heeft 
een zekere vrijblijvendheid in fe- 
m s t  theorievorming in de 
hand gewerkt. Het zou daarom ook 
misplaatst zijn geweest dit nieuwe 
nummer "Feminisme 2" Ce noemen, 
daar dit een kontinuÃ¯tei sugge- 
reert die alleszins misleidend is. 
Als we Aerts en Leydesdorff vol- 
gen, lijkt de verdwenen eenheid 
van theorie te hebben plaatsge- 
maakt voor een kluster van dilem- 
m ' s ,  getuige ook de titel "Dilem- 
a s  van het feminisme". Deze di- 
lemma's kunnen wij volgens de in- 
leidsters maar beter onder ogen 
zien dan te opteren voor een zoge- 
naamde postfeministiese visie, die 
de dilemma's als verlammend be- 
schouwt en suggereert dat de stra- 
tegiese mogel~jkheden uitgeput 
zijn. 
De ons in Te Elfder Ure aangereik- 
te artikelen bli~ken op dit punt 
echter enigszins kontrovers~eel. 
Het "onder ogen zien" van de di- 
lemma's blijkt een behoorlijke 
krachtsinspanning tevergen en het 
a l t  te betwijfelen of de aange- 
reikte "strategieSe mogelijkheden" 
wel voldoende moreel en aantrek- 
kingskracht in zich herbergen om 
met fr~sse moed hiermee aan de 

slag te gaan. De dilemma's die in 
Te Elfder Ure de revue passeren be- 
treffen thema's als: de media, de 
mythe, homoseksualiteit, de verhou- 
ding tussen het persoonlijke en het 
politieke, moraal, de vrouwenge- 
schiedschrijving en ten slotte vrou- 
wen en arbeid. Helaas echter komen 
enkele belangrijke items van de 
vrouwenbeweging niet aan bod, zo- 
als in de inleiding al met spijt 
wordt opgemerkt. EÃ© voorbeeld is 
ons inziens belangnjk om hier te 
noemen: de verhouding van het fe-mi- 
nisme tot de psychoanalyse. Zoals 
de inleidsters al konstateerden: 
de problematiek rondom de vrouwe- 
lijkheid, het spreken over re/de/ 
konstrukties van vrouwelijkheid is 
hoofdzakelijk via deze hoek binnen- 
gesijpeld. Daar het merendeel van 
de artikelen zich beweegt rondom 
deze hete brei, blijft de aange- 
kondigde zorgvuldigheid ten aanzien 
van de te gebrulken .terminologie 
jammer genoeg enigszins in de lucht 
hangen. In het onderstaande zullen 
we een korte beschouwing geven van 
enkele van deze dxlemma's en "al- 
e r n a t e v  strategieen". Het leeu- 
wedeel hierval zal gaan, zoals 
hierboven al bleek, over meer toe- 
gespitste kontroverses die zich de 
afgelopen jaren op specifieke deel- 
terreinen hebben voorgedaan. Het 
uiteindelijk te bespreken artikel 
van Mieke Aerts blijkt daarnaast 
de enige serieuze poging om de im- 
passe van de huidige EeministÃ¯es 
theorievorm~ng in haar algemeenheid, 
t doorbreken. 
Iedereen die de ontwikkelingen van 
het t.v.- en kioskfeminisme wil 
blijven volgen, mag Ten Angs arti- 
kel "Incident of Spektakel" niet 
misseh. Het is tevens het meest 
vlot geschreven essay van de hele 
bundel en poneert verschillende, 
v theorie doorspekte, dilemma's. 
Is het feminisme bijvoorbeeld ge- 
diend met een "politiek van de 
spekcakulaire pose", zoals Dolle 
Mina ons ooit eens her voorbeeld 
gaf? De meer recente strategieÃ« 
van Diva versus die van Opzij roe- 
pen eenzelfde vraag op. Diva als 



grote lefgozer met superieure stijl 
en veel stout plezier tegenover het 
slachtofferisme en de strijdkul- 
tuur van Opzij. Ang formuleert 
zeer nauwkeurig en biedt een theo- 
reti-es kader voor haar problemen. 
Tot een echte oplossing van de dl- 
lemma's komt ze niet, wel wijst 
e bijvoorbeeld op het gevaar van 
een Diva-politiek die het slacht- 
offerperspektief al te gemakkelijk 
kan taboeiseren. De merites van 
h artikel liegen dan ook vooral 
In de funkr.ie die het heeft als 
zeer bruikbare "eye-opener". 
Hetzelfde kan gezegd worden over 
het artikel van Nicole Lucas. Deze 
analyseert het thuiswerkbeleid, 
dat steeds verder om zich heen 
lijkt te grijpen, in "Vrouwen en 
de internattonale arbeidsdelmg". 
Lucas gaat daarbij niet zozeer in 
op onontkoombare tegenstellingen, 
maar informeert op heldere wijze 
over de Drobiematiese internatio- 

dorffs appÃ¨ voor een alternatieve 
strategie. 
De struktuur die dit artikel ver- 
toont, vinden we door de hele bun- 
del "dilemma's" weer terug; er 
wordt een uitgebreide analyse ge- 
geven van wat er fout ging, wsar- 
na tot slot een kort en modieus 
"hoe het beter kan" volgt. Het pre- 
caire onderwerp "wat te doen met 
vrouwelijkheid" wordt daarbij wel 
opgerakeld, maar b11jft onuitge- 
werkt. Analyses Ã la Leydesdorff 
zijn daarmee wemig kreatief en 
laten ons toch met het wee6 gevoel 
achter dit al eens eerder gehoord 
T-e hebben. Zo ook met het artikel 
a Liesbeth Bervoets. Afgezien van 
het feit dat haar essay "Arbeids- 
ethos of arbeidsplicht" enigszins 
chaoties opgezet is, biedt het 
uiteindelijk wernig soelaas. Haar 
uitgebreide en zeker informatieve 
analyse van de pro's en kontra's 
met betrekkina tot arbeids~licht. 

"ale verschuiving van mannenarbexd boet aan kracht in door de merk- 
in de fabriek naar vrouwenarbeid, waardige slotbeschouwmeen. Het 
onderbetaald, thuis. 
1n "Wij en de geschiedenis" van 
Selma Leydesdorff worden we ni.et 
zozeer gekonFronteerd met een di- 
lemma, als wel met een pleidooi- 
voor een beter gefundeerde femi-nis- 
tiese geschiedschrijving. Leydes- 
dorff blikt terug op zo'n 10 jaar 
'vrouwengeschiedenis" en illu- 
streert hiermee hoe feministes 
zich vooral lange tijd hebben be- 
ziggehouden met het zoeken naar 
identifikatiemodellen, die een 
soort "WLJ-gevoel" konden genere- 
r .  Ook al 1s de blik de laatste 
jaren misschien wat afstandelijker 
geworden, de legitimerlng van vrou- 
wengeschiedenis blijft draaien om 
het "ons7'-gevoel. We kunnen in de 
toekomst onze blik dan ook maar be- 
ter wat verruimen, aldus Leydes- 
dorff, en zo tevens proberen te ko- 
men tot wat meer theorievorming. 
"Het gaat daarbij niet om identifi- 
karie, maar om de vraag welke ver- 
schillen er zijn op het nivo van 
de symboliese representatie, waar- 
m vrouwen worden weggelaten enlof 
worden vergeten", zo luidt Leydes- 
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probleem blijkt niet langer de kon- 
troverse tussen de voor- en tegen- 
standsters van de politieke dis- 
kussie rond arbeidsplicht ce zijn, 
maar het feit dat "de oplossingen 
die in het debat over arbeids- 
plicht worden aangedragen, opnieuw 
vastleggen wat vrouw-zqn is". We- 
derom wordt daarmee de essentiele 
diskussie rond het idee "vrouwe- 
lijkheid" binnengehaald, precies 
op het moment dat men konklusies 
gaat formuleren. Het hete hangij- 
zer blijft. zelf in de analyse bui- 
ten diskussie, maar wordt ons ge- 
heel en al bon ton in enkele slot- 
frasen ter overdenking meegegeven. 
In het artikel van Tjitske 4kkerman 
"In de schaduw van een verlichte 
politiek" wordt een wat meer ge- 
slaagde poging ondernomen de pro- 
blemen rond het vrouweliike te in- 
tegreren. Het chema daarbij is de 
kontroverse moralist~es versus an- 
timoral~sties denken met betrek- 
king tot seksual~eit. "spektis- 
velijk de linkse feministen en de 
liberaal-femi-nÃste hebben zich 
hier sinds jaar en dag over uitge- 



sproken, en er I n k t  sprake van 
een dilemma. Akkerman signaleert 
een zekere opleving van het anti- 
moralistiese, liberale standpunt 
en gaat dit nader onderzoeken aan 
de hand van de 18e eeuwse ge- 
schriften van Mary Wollstonecraft. 
Het moralistiese en antimoralis- 
tiese standpunt blijken elkaar te 
vÃ³Ã³ronderstelle daar beide uit- 
drukking zijn van de problematiese 
verhouding tussen feministen en 
de massa der vrouwen. Akkerman 
biedt ons geen zicht op nieuwe 
strategiese mogelijkheden, maar 
lijkt ons een goedbedoeld, enigs- 
s pregmatles advies te geven: 
"verschillen tussen vrouwen en hun 
plezier zouden onderwerp van een 
politieke diskussie moeten blij- 
ven". 
Eenzelfde vorm van pragmatisme 
" d e n  we terug bij Mieke Aerts. 
Zoals al eerder L S  gesteld, blijkt 
haar artikel "Het persoonlijke 1s 
politiek", de enige bijdrage van 
de bundel waarin de koe bij de 
hoorns gegrepen wordt. De toekomst 
van de feministiesc theorievorming 
zelf wordt ter diskussie gesteld, 
hetgeen een iets uitvoeriger be- 
spreking rechtvaardigt. 
In "Het persoonlijke is politiek" 
(PIP) traceert Aerts in "omtrekken- 
de bewegingen" breedvoerig de ge- 
scli~eden~s van deze feministiese 
slogan. Alhoewel de leuze zeker 
zijn mentes gekend heeft, onder- 
kent. Aerts vooral het problematle- 
ie karakter ervan; wat LS nu ei- 
genlijk het persoonlijke en wat 
wordt nu precies bedoeld met poli- 
dek7 Na veel omzwervingen belandt 
ze vervolgens b - ~ }  de konttoverse 
die de PIP-debatten hebben opgele- 
verd, en die zich centreert rond 
het idee van het "vrouwelijke zelf". 
Ofwel feminisme is de politiek die 
gebaseerd is op het vrouwelijke 
zelf (het verschil wordt opgeÃ¨ist) 
ofwel is het de politieke strijd 
t6gen het vrouwelijke zelf (de ge- 
l ~ ~ k h e i d  wordt opgeÃ«ist) Aerts 
plaatst dit gelijkheids- en ver- 
schilfeminisme op de twee uitein- 
den van een wip, de zogenaamde wip 

van Sullerot. Deze afleiding van 
de bekende wet van Sullerot houdt 
in dat wi-e konsekwenc op de ene 
kant van de wip gaat zitten, tevens 
gedwongen wordt ook recht te doen 
aan de andere kant van de wip. of- 
wel het pos~tief waarderen van de 
ene k a m  heeft tot gevolg dat men 
ontegenzeglijk wordt opgezadeld 
met de negatieve aspekten van de 
andere kant van de wip. Aerts wil 
di-t probleem overstijgen door van 
de wip af te stappen, of liever, 
deze te demonteren. Zetten we de 
term sekse daarbij buiten haakjes 
(de wip is geenszins specifiek voor 
het feminisme), dan zien we dat fe- 
ministen moeten gaan beseffen dat 
ze niet meer kunnen ontsnappen aan 
ideologie, noch via De Theorie 
(ook deze is besmet met ideologie), 
noch via de bewustwording (het die- 
pe zelf is doortrokken van ideolo- 
gie). Daarmee zijn we volgens Aerts 
weer terug bij af, namelijk bij de 
realiteit van de konventie: "de 
bepaling of opheffing van de grens 
tussen het persoonlijke en het po- 
litieke is een kwestie van sociale 
onderhandeling, van sociale snijd". 
Deze grens ligt niet van te voren 
vast (in het zelf), noch is deze 
voor eeuwig vast te leggen (via De 
Theorie). Het probleem met het ge- 
lijkheids- en verschilfeminisme is 
dat verschillen op sociaal nivo 
niet kunnen worden gekonceptuali- 
seerd: de een vindt het spreken 
over sociale verschillen een mis- 
leiding omtrent de sociale machts- 
verhoudingen, de ander beschouwt 
sociale verschillen alleen als 
ui-tdrukking van een vÃ³Ã³r-socia 
verschil, "het diepe zelf". Op de- 
ze manier is het onmogelijk om 
over verschillen (met minder, maar 
anders) ter spreken tussen vrouwen 
op sociaal nivo. De beide feminiS- 
men gaan ervan uit dat macht alleen 
ongelqkheid konstitueerr, macht 
als kreator van "positieve" ver- 
schillen is ondenkbaar. Met het 
loslaten van deze opvattingen zou 
er wel op sociaal "ivo een relatie 
te leggen zijn tussen macht en 
verschil. Daarmee zou de "oude" 



keuze tussen wel of geen vrouwe- worpen en nog steeds afwerpen; 
lijkheid komen te vervallen en er Aerts laat zelf al zien hoe de leu- 
plaats gemaakt kunnen worden voor ze "het persooninke is polidek" 
de keuze tussen soorten vrouwe- e n  diversiteit aan stellingnames 
Ixikheid. Niet meer vrouwelhkheid heeft opeeleverd. Uaarbn kan niet 
als r"~1neiameni, maar 2:s fundaâ€¢â€¢ 
tfc-1 brtwisrhadr. Na liet demonte" 
n v o i  de w i p  lieslaai er wel d+- 
gc11 ',k Pen ferninisinc, kijnk:udeert 
A f r e s :  "Ecu clerge-1:,]k feni-lisrnc Z J U  
\f-' i-ituikkeli?n v a ?  oen :lid-fun- 
di-imc:iral istiese -ipcnbaarheid Lis- 
s vrouwen hoog in het vaandel 
hebben staan, omdat: het welbewust 
kollektief in diskussie houden wat 
vrouwelijkheid voor vrouwen bete- 
kent, de enige manier is om de 
kunstmatige scheiding tussen onge- 
lijkheidsproblematiek en suhjekti- 
viteitsproblematiek uit de weg te 
ruimen". Aerts brengt hiermee een 
"alternat~eve'' onderhandelstrate- 
gie in het vizier, die ons zal ont- 
houden van welke claim OD een uÃ¬t 

- 
vergeten worden dat deze "nieuwe" 
strategie alleen moseliik is te- 
gen de achtergrond van deze al dan 
iiet problematiese stellingnames. 
Het fundamenteel betwistbaar stel- 
len van vrouwelijkheid is alleen 
mogelijk tegen de achtergrond van 
vrouwelijkheid als fundament. Door 
afstand te nemen, ontkent Aerts 
haar wortels en gooit daarmee het 
kind met het badwacer weg. 
Aerts' verkenning van een nieuwe 
strategie heeft zeker ook waarde- 
volle inzichten opgeleverd. Dat 
vrouwelijkheid niet te funderen 
valt en dat we ook niet zonder pro- 
blemen weg kunnen vluchten in De 
Theori-e, is zeker een boodschap die 
iiet weeeeciiferd kan worden. Daar- 
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e~ndeli.jk fundament dan ook. D e z e  mec' z i j n  cctiter de ",:de ii,c-,;er. m g  
hrccd tc i!ite~precercn uicwer, 23: niet .â€¢nbi'~d:-ribd ecwurden. Zial s - 
tevens "de problematiek van de re- 
latie tussen "vrouw" en "fÃ¦midst 
i m e  i termen van een opposi- 
tie of ident~teit stellen". 
Het breekwerk dat nodig is om tot 
de kern van Aerts' analyse re ko- 
men, pleit niet voor de goede be- 

zich op essentiele punten ver- 
schuilt, geflankeerd door ki-nder- 
boekcitaten, geven het geheel dan 
ook een nogal dubieus karakter. 
Zo ook wat betreft de inhoud. Aerts 
doet een pog~ng afscheid te nemen 
van de "oude" en volgens haar uit- 
geputte strategieen. De wijze 
waarop het verschil- en gelijk- 
heidsfeminisme aan elkaar gekoppeld 
ZIJD, verantwoordt: volgens haar 
geen keuze voor Ã©Ã van beide, 
noch voor een opportunisties "heen 
e weer gewip". Een nieuwe strate- 
gie is, aldus Aerts, onontbeerlijk. 
Hiermee wordt echter wel erg snel 
over de verdiensteli.jkherd van de 
"oude" strategieen heen gestapc. 
Er zal m e t  ontkend kunnen worden 
dat ze hun vruchten hebben afge- 

b>,] ~'lke siratcgiri m o e t e n  wc " 7 %  

e l e e r  alvrr i f ten wanneer,  hoe en 
door wie z e  bn1:kbilar e n  eficktie! 
!<au worden ingezei. In d:r. l tcbt 
kumen slc:L::u~,-iames di? u;isa,~x 
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van een vrouwelijk zelf of van een 
algemene theorie ook zeker funda- 
menreel zijn. Aerts laat deze pro- 
blematiek liggen, waarmee haar 
pleidooi, zij het een te prnzen 
initiatief, een enigszins vr~jblij- 
vend karakter krijgt. En deze vrij- 
blijvendheid dreigt helaas tesamen 
met de kriptiese toonzetting van 
haar relaas, precies dargene in de 
hand te verken waarvoor ze had vil- 
len waken, namelijk een "postfemi- 
msti.ese1 optie. 
Beschouwen we het Te Elfder Ure 
nummer als een reflektie op r u m  
10 jaar feminiscies denken, dan 
moeten we konkluderen dat we vel- 
haast op alle essenti'le punten 
met wellicht goedbedoelde, maar 
uiteindelijk toch enigszins holle 
frasen achterblhven. De naar vo- 
ren gebrachte dilemma's blijken tot: 
op zekere hoogte informatief, maar 
getuigen slechts sporadies van een 
kreatief inzicht. De voorgestelde 


