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Recensie van: Donna Haraway, Een 
cyborg manifest. Met een inleidend 
essay van Karin Spaink. De Balie, 
Amsterdam 1994, 171 p., fl. 24,50; en: 
Rosi Braidotti (red.), Poste restante. 
Feministische berichten aan het post- 
moderne. Naar aanleiding van Donna 
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Het werk van de Amerikaanse biologe 
en wetenschapsfilosofe Donna Haraway 
heeft de afgelopen vijftien jaar steeds 
meer internationale belangstelling ge- 
trokken, aanvankelijk vooral van femi- 
nisten en vrouwenstudiesbeoefenaars; 
tegenwoordig ook van andere kritische 
wetenschappers en wetenschapsonder- 
zoekers. En terecht. Haraways centrale 
thematiek, de normatieve en politieke 
problemen die hoog-moderne techno- 
logische en (natuur)wetenschappelijke 
ontwikkelingen met zich meebrengen, 
wordt er met de dag relevanter op. Daar 
komt nog bij dat Haraway, in tegenstel- 
ling tot veel collega-wetenschapsonder- 
zoekers, eigen normatieve en politieke 
stellingnames niet schuwt, bijvoor- 
beeld in relatie tot de vrouwenbeweging 
of allerlei vormen van eco-activisme. 
Kortom: Haraway behoort zonder meer 
tot de meest interessante en inspirerende 
wetenschapsters van dit moment en het 
is dan ook buitengewoon prettig dat Ã©Ã 
van haar bekendste teksten, Een cyborg 
manifest (1985), nu in een Nederlandse 

vertaling is uitgebracht. Haraways deuk- 
beelden zijn daarmee voor een breder 
publiek toegankelijk gemaakt. Boven- 
dien zal vermoedelijk ook een groot deel 
van het academische publiek de vertalers 
(Arno Beuken en Karin Spaink) dank- 
baar zijn, want Een cyhorg manifest 
geldt behalve als Ã©Ã van Haraways 
bekendste ook als Ã©Ã van haar ingewik- 
keldste teksten. Dat heeft overigens niet 
zozeer te maken met de gedachtengang 
op zichzelf, maar vooral met het taal- 
gebruik in het stuk. Dat is namelijk 
ontleend aan de meest uiteenlopende 
soorten vakjargon, waar vervolgens een 
stortvloed van woordspelingen mee 
wordt gecreÃ«erd die dan ook nog eens 
wordt ingebed in een rapsodisch-her- 
halende, letterlijk in bijbelse zin 'profeti- 
sche' stijl. Een dergelijke tekst wordt 
door een omzetting naar het gebrui- 
kelijke Nederlands van 'doe-maar- 
gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg' snel 
pom-peuzer en onbegrijpelijker dan hij 
(bedoeld) was. Gelukkig is dat bij deze 
schitterende vertaling allerminst het 
geval. Er is met beleid samengevat, inge- 
kort, geparafraseerd en voor het overige 
trefzeker vertaald, zodat het origineel in 
helderheid wordt overtroffen zonder dat 
het lyrische karakter van de tekst geheel 
is verdwenen. Voor wie dan nog de weg 
niet kan vinden is er een elegant en 
scherpzinnig begeleidend essay van 
Karin Spaink, die Haraway kort en 
krachtig samenvat en vooral ook allerlei 
illustraties en implicaties van haar ideeÃ« 
laat zien. 

Zoals gezegd is de eigenlijke gedach- 
tengang in Een cyborg manifest niet zo 
moeilijk te volgen, Het is een in eerste 
instantie tot feministen gericht pleidooi 
om te breken met de overigens niet 
alleen bij hen bestaande neiging om 
natuurwetenschappelijke en biomedische 



technologie hetzij te demoniseren, hetzij 
te verheerlijken. In plaats daarvan zou 
wat Haraway ziet als de onvermijdelijke 
overgang van het industrieel kapitalisme 
met zijn arbeidsethos naar de informa- 
tica-maatschappij met zijn spel-moraal 
moeten worden aangegrepen om te in- 
terveniÃ«re in en met de nieuwe techno- 
logieÃ«n Die ondermijnen namelijk 
potentieel de  traditionele, hi'rarchische 
tweedelingen, zoals die tussen mens en 
dier, organisme en machine, geest en 
materie, centrum en periferie en uiter- 
aard man envrouw. Alle op deze hiÃ«rar 
chieÃ« gebaseerde overzichtelijke rolver- 
delingen tussen daders en slachtoffers 
zijn daarmee fundamenteel achterhaald, 
aldus Haraway. Omdat in onze maat- 
schappij zowel de grenzen tussen licha- 
men en machines ais die tussen de seksen 
voortdurend verschuiven en steeds vager 
worden, heeft het volgens Haraway geen 
zin om bijvoorbeeld het vrouwelijk 
lichaam te willen redden van de manne- 
lijke techniek. Een vrouwenbeweging 
die daarop gericht blijft heeft de strijd 
eigenlijk al bij voorbaat verloren. In 
plaats daarvan wordt in Een cyborg 
manifest de wirwar van technologisch 
ondersteunde dwarsverbanden en grens- 
vervagingen niet principieel verwerpelijk 
geacht, maar waar mogelijk toegejuicht 
en gebruikt als bron van nieuwe verge- 
zichten. Het embleem van deze stelling- 
name is de 'cyborg': een menslmachine- 
creatuur, dat zich niets aantrekt van 
tweedelingen, geen boodschap heeft aan 
overzichtelijkheid, lak heeft aan zoge- 
naamd gegeven identiteiten als sekse 
en in plaats daarvan genoegen neemt 
met gedeeltelijke koppelingen, steeds op 
zoek blijvend naar aantrekkelijke nieu- 
we raakvlakken met (sommige) andere 
cyborgs. 

Veel van wat Haraway in Een cyborg 

manifest beweert zal lezers die ver- 
trouwd zijn met het werkvan poststruc- 
turalistische en 'postmoderne' auteurs 
I s  Deleuze, Lyotard of Latour bekend 
voorkomen. Maar hoewel Haraway haar 
sympathie voor dergelijk gedachtengoed 
niet onder stoelen of banken steekt, pro- 
been zij daarnaast uitdrukkelijk vast te 
houden aan meer klassiek 'linkse' preoc- 
cupaties. Het is dan ook alleszins ge- 
rechtvaardigd om in de titel van de tekst 
een toespeling te horen op Het commu- 
nistisch manifest van Marx en Engels. 
In de tekst zelf kunnen veel typisch 
mandstisch-feministische elementen wor- 
den aangetroffen. Zo is er vaak sprake 
van 'ideologie' die ontmaskerd moet 
worden, gaat onder het onoverzichtelij- 
ke oppervlak van cyborg-netwerken in 
feite een laat-imperialistisch kapitalisme 
en militair-industrieel complex schuil en 
wordt de positie van vrouwen uitslui- 
tend gerelateerd aan arbeidsdeling en 
arbeidsverhoudingen (en bijvoorbeeld 
niet aan seksualiteit). Bovendien lijkt 
Haraway zich niet geheel te hebben ont- 
trokken aan de dwang tot klassiek-linkse 
politieke correctheid, volgens welke het 
grootste revolutionaire potentieel wordt 
vertegenwoordigd door diegenen die in 
de 'grote drie' onderdrukkingsstructu- 
ren van klasse, sekse en ras de meest 
ondergeschikte positie innemen: uit- 
eindelijk zijn het volgens Haraway 
'Zuidoost-Aziatische dorpsvrouwen, die 
in de Japanse en Amerikaanse elektroni- 
ca-bedrijven werken" die de levensechte 
cyborgs bij uitstek vormen. Onderweg 
naar deze toch wel verrassende conclusie 
heeft ze een al even verrassende en wei- 
nig overtuigende 'deconstructivistische' 
voorhoedepositie ingeruimd voor som- 
mige Afro-Amerikaanse en Chicana 
auteurs, die over het algemeen juist wor- 
den beschouwd als voorvechtsters van 



de door Haraway als achterhaald be- 
schouwde fixatie op vastomlijnde identi- 
teiten. Haraways manifest kan in dit licht 
worden gekenschetst als een theoretische 
cyborg, een onvoltooide en soms onge- 
makkelijke, maar tegelijk onverwachte 
vergezichten openende combinatie van 
herkenbaar socialistisch-feministisch en- 
gagement met poststructuralisme en 
constructivistische wetenschapsfilosofie. 

Waarschijnlijk is het juist deze merk- 
waardige combinatie die Een cyborg 
manifest tot een spraakmakende en in- 
spirerende tekst heeft gemaakt. Dat 
daarbij de problematische kanten van de 
cyborg niet onopgemerkt zijn gebleven 
blijkt wel uit de bijdragen aan de door 
Rosi Braidotti geredigeerde bundel Poste 
restante, die dankzij een prettige coÃ¶rdi 
natie tussen twee verschillende uitgevers 
tegelijk met devertaling van het manifest 
kon verschijnen. 

Afgezien van enkele inleidende op- 
merkingen van Braidotti en een drietal 
artikelen waarin sommige van de door 
Haraway aangedragen thema's voor 
een specifieke 'casus' worden uitge- 
werkt (JosÃ van Dijck en Inez van der 
Spek over science-fiction en Ineke van 
Wingerden over het fenomeen botont- 
kalking), bevat Poste restante een vijftal 
kritische tot zeer kritische commentaren 
op Haraways gedachtengang in Een 
cyborg manifest. Daarbij gaat het in feite 
telkens weer om aspecten van de onge- 
makkelijke combinatie van socialistisch- 
feminisme met poststructuralisme/post- 
modernisme. Ruth Oldenziel en Ines 
Orobio de Castro vragen zich in dat 
kader vooral af of het wel zo'n vaan 
loopt met de door Haraway gesignaleer- 
de overgang van hierarchische opposities 
naar cyborgiaanse onoverzichtelijkheid. 
Oldenziel constateert dat het eventuele 
succes van nieuwe technologieen juist 

per definitie met standaardisering tot 
overzichtelijke hierarchieen gepaard gaat. 
Orobio de Castro demonstreert aan de 
hand van de problematische institutiona- 
lisering van transseksualiieit en nieuwe 
voortplantingstechnologie dat ook de 
nieuwste technologische mogelijkheden 
steeds weer worden ingeperkt door ou- 
de sekseverhoudingen. Beide auteurs 
betwijfelen op grond van dit soort over- 
wegingen of Haraways cyborg wel echt 
kan ontsnappen aan de beperkingen van 
een tot sekse en seksualiteit gereduceerd 
lichaam. Mary Ann Doane draait deze 
twijfel om: welke plaats is er i n  
Haraways ideale cyborgmaatschappij 
gereserveerd voor het lichamelijke dat 
niet samenvalt met het plezier van schep- 
pende arbeid, zoals bijvoorbeeld her lij- 
den of seksualiteit? AI deze drie auteurs 
signaleren met Christina Crosby dat 
Haraway nauwelijks duidelijk weet te 
maken op welke gronden haar cyborg 
eigenlijk kiest voor een socialistisch- 
feminisme in plaats van voor wat Doane 
noemt "medeplichtigheid aan de macht". 
Of zoals Crosby het formuleert: op 
welke gronden zeggen cyhorgs ook wel 
eens 'nee' tegen bepaalde dwarsverban- 
den en aankoppelingsmogelijkheden? 
Baukje Prins probeert in het meest syste- 
matische en omvattende artikel uit 
de bundel al deze vragen in de geest van 
Haraway te beantwoorden. Zij bespreekt 
daartoe behalve Een cyborgmanifest ook 
Haraways overige werk, waarin volgens 
haar de sleutel ligt tot een weliswaar 
posthumanistische, maar wel degelijk op 
gedeelde menselijkheid gebaseerde ethiek 
en (kennis)politiek. Waarschijnlijk on- 
bedoeld maakt het artikel van Prins 
aldus duidelijk dat de problemen van de 
cyborg niet binnen de kaders van Een 
cyborg manifest zelf kunnen worden 
opgelost. Maar dat hoeft ook niet: het 



gaat Haraway er immers vooral om haar 
lezers en lezeressen ervan te overtuigen 
dat die problemen de moeite van het 
overdenken waard zijn. En in die opzet 
is niet alleen het Manifest, maar ook 
Poste restante zeker geslaagd. 

Pro en contra he t  
relativisme - maar 
welk  relativisme? 
Chunglin Kwa 

Recensie van: Larry Laudan, Science 
and Relativism Chicago Uniwersity 
Press, Chicago 1990; en Paul Feyer- 
abend, Over kennis: twee dialogen. 
Kok Agora, Kampen 1993. 

De dialoogvorm is een lastig literair 
genre, niet zozeer voor de auteur alswel 
voor de lezer. Al te  summiere regieaan- 
wijzingen in toneelteksten geven de 
ongeoefende lezer weinig houvast. To- 
neel wordt dan ook weinig gelezen. Zelfs 
in grote literaire boekhandels is er maar 
een klein hoekje voor ingeruimd. Des te 
opmerkelijker is het dat twee 'non-fic- 
tie'-boeken zich van het genre van de 
dialoog bedienen. Natuurlijk hoeft niet 
elke dialoog als toneel te worden be- 
schouwd, denk aan Plato. Maar we 
kunnen al meteen uitsluiten dat deze 
filosofische boeken in de traditie van de 
Platoonse dialoog staan - daar lijken ze 
niet op, in weerwil van wat er op de flap 
van de boeken wordt beweerd. (Wel 
nemen in het boek van Feyerabend twee 
dialogen van Plato, de Theaetetus en de 
Phaedrus, een belangrijke plaats in.) Dus 
waarom hier dialogen? 

Science and Relativism representeert 
zogezegd het woordelijke verslag van 
een driedaagse discussie tussen vier filo- 

sofen die allen een bepaalde positie ver- 
tegenwoordigen: een positivist, een rea- 
list, een pragmatist en een relativist. De 
plot van het hoek wordt al in de inleiding 
verklapt: de relativist moet er door de 
overige drie van overtuigd worden dat 
zijn positie onhoudbaar is. Laudan zegt 
het boek geschreven te hebben vanuit 
verwondering over het feit dat de silh- 
ness van het relativisme nog steeds aan- 
hangers vindt. De ten tonele gevoerde 
filosofen, van fantasienamen voorzien, 
hebben - behalve de pragmatist, die we 
met Laudan mogen vereenzelvigen - 
composiet-identiteiten, 

Met die composiet-identiteiten is het 
vreemd gesteld. Doelwit van het boek 
is vooral de Feyerabend van Against 
Method, aangevuld met een vleugje 
David Bloor, en volgens de verwijzingen 
- maar daar is weinig van te merken - 
Harry Coiiins. Van Bmno Latour of 
Steve Woolgar geen spoor. De realist 
bestaat vooral uit Popper en de vroege 
Hilary Putnam. Hedendaagse realisten 
zoals Ian Hacking, Nancy Cartwright of 
Hans Radder komen niet ter sprake. De 
positivist komt eveneens in zijn klassieke 
gedaante naar voren - niet in die van een 
Bas Van Fraassen. Met andere woorden: 
bij verschijnen was het hoek al tien jaar 
verouderd. 

Daarmee is Science and Relativism 
overigens nog niet afgeschreven. Laudan 
mag dan lui zijn, hij is ook slim en 
scherpzinnig. Hij gebruikt de dialogen - 
zijn protagonisten zijn nooit langer dan 
een alinea aan het woord - om tot een 
hoge mate van puntigheid te reiken. Met 
een beperkt aantal woorden weet hij 
posities trefzeker te karakteriseren. Aan- 
gevuld met nieuwere literatuur lijkt het 
boek bijvoorbeeld in het onderwijs goed 
bruikbaar. De alinea's rijgen zich overi- 
gens aaneen tot traditionele filosofische 


