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Enke le historiese aantekeningen bij

'Gebruik en misbruik van de antropologie'

Geschiedschrijving en antropologie zijn nooit volkomen vreemden voor

elkaar geweest. De verre verwantschap heeft de laatste jaren tot een
hernieuwde en doelbewuste kennismaking geleid, en hiervan profiteren
vrouwenstudies in hoge mate. Vooral op theoreties nivo is dit profijt zeker
ook te danken aan de antropologe Michelle Z. Rosaldo. Met Michelle
Rosaldo (1944-1981) hebben de antropologie en vrouwenstudies in vele

andere disciplines een onderzoekster en theoretika van formaat verloren.
Als weinig anderen heeft zij nieuwe onderzoekslijnen gestimuleerd en
bijgedragen tot de theorievorming over de scheiding tussen de openbare en
de privesfeer. In dit interpretatiekader werden uiteenlopende gegevens
verrassend zinvol en begrijpelijk.

In Nederland heeft het reeds lang bestaande begrip 'openbare versus
prive-sfeer', of `scheiding tussen woon- en werkplaats' als interpretatie-
model voor vrouwenstudies ingang gevonden door E. Zaretsky, Capitalism,
the family and personal life (1973).' Zaretsky integreerde dit begrip in

een marxistiese analyse waarin de onderdrukking van vrouwen stelselmatig
was betrokken. Door de historiserende benadering was het boekje, zeker
voor feministiese historici, een stimulans van betekenis. Het hielp de eerste
ideeen en bevindingen in kaart te brengen en was bovendien een inspirerende

steun bij de ontvoogding van vrouwengeschiedenis. In de nederlandse
historiografie heeft het zwaartepunt doorgaans gelegen bij institutionele
geschiedenis en kultuurgeschiedenis in de beperktere zin van het woord.
Door vrouwengeschiedenis vooral als de geschiedenis van vrouwenarbeid,
van het gezin en van de privésfeer te profileren, werd zowel een politiek
als een wetenschappelijk tegenwicht geboden.2 Els Kloek merkt hierover

1. E. Zaretsky, Capitalism, the family and personal life. Londen 1973, 1976. Een
nederlandse vertaling van Jolanthe van Opzeeland-de Tempe en Frits van Wel verscheen

onder de titel Gezin en priveleven in het kapitalisme. Nijmegen (Sunschrift 111) 1977.
2. Madan Schwegman schetst dezelfde tendens in vrouwenstudies in het algemeen, en
ziet de groeiende belangstelling voor sociaal-psychologiese onderwerpen als een gevolg
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terecht op: 'Want juist aan het begin van de jaren zeventig, toen zijn boek
verscheen, heerste binnen de vrouwenbeweging een nog vrijwel eensgezinde
overtuiging dat het feminisme en het socialisme met elkaar verbonden
moesten worden. Zaretsky's boek voorzag in een behoefte." Op theoreties
vlak hield deze overtuiging dan ook een aansluiting bij marxistiese theorieen
in.' Maar Zaretsky's rechtlijnige interpretaties bleken te rechtlijnig om de
toets van genuanceerder onderzoek te kunnen doorstaan.5

Kort na Capitalism, the family and personal life, in 1974, verscheen
Woman, Culture and Society (WC&S), een bundel antropologiese
onderzoeksresultaten en opstellen. Een aantal van deze artikelen heeft
betrekking op hetzelfde thema: de scheiding tussen openbare en privd-
sfeer. Hoewel op het eerste gezicht sommige bijdragen met empiries
materiaal niet direkt relevant lijken voor historici, geldt dat toch niet voor
de bundel als geheel. Het merendeel van de artikelen vloeide voort uit een
seminar dat door Rosaldo was georganiseerd; het door haar geschreven
introducerende opstel draagt het thema van de bundel en plaatst het in
een theoreties perspektief.6 Het begrip 'scheiding tussen openbare en
prive-sfeer' was in de antropologie een gangbaar onderdeel van het
instrumentarium, maar Rosaldo vergrootte het uit tot een belangrijk
interpretatiekader voor vrouwenstudies. De sociale en ekonomiese
organisatie van deze scheiding, alsmede de idedle en psychologiese
verwerking ervan, zijn als onderzoeksobjekt in velerlei studies terug te
vinden.

De bundel raakte in Nederland minder snel bekend dan het boek van

van de problemen rond het begrip 'scheiding priv6-openbaar'. Marjan Schwegman,
`Lagen der werkelijkheid. Italiaanse en nederlandse vrouwen tijdens het interbellum',
in: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis ( 1981). Nijmegen 1981, pp. 110-131, met
name pp. 110-112.
3. Els Kloek, Gezinshistorici over vrouwen. Een overzicht van het werk van gezins-
historici en de betekenis daarvan voor de vrouwengeschiedenis. Amsterdam 1981,
p. 10. Dit boekje voorziet op zijn beurt in een behoefte die mede door de populariteit
van Zaretsky is ontstaan.
4. Deze aansluiting is inmiddels problematies bevonden. Joyce Outshoorn heeft een
herziening bepleit met handhaving van histories-materialistiese orientaties. Zie
Joyce Outshoorn, Teminisme en marxisme: het relaas van een echtscheiding op zoek
naar een omgangsregeling', in: Tzidschrift voor vrouwenstudies, nr. 7,1981,
pp. 339-359. Mieke Aerts acht het deficiet van het 'marxisties program' voor de
ontwikkeling van feministiese vraagstellingen kompleet. Zie Mieke Aerts, 'Het raam
van de studeerkamer', in: idem, pp. 360-374.
5. Zie de konklusies bij Els Kloek, a.w., pp. 87-89.
6. Michelle Z. Rosaldo, 'Woman, culture and society: a theoretical overview', in:
Michelle Z. Rosaldo en Louise Lamphere (red.), Woman, Culture and Society. Stanford
1974, pp. 17-42.
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Zaretsky. Dat hing vermoedelijk samen met het feit dat dit laatste meer
uitgesproken politiek was toegesneden dan WC&S en voorzag in de
behoefte om kapitalistiese en seksistiese onderdrukking in den verklarings-
model te benaderen. Theoretiese uitbreiding werd vooralsnog in samenhang
met het marxisme gezochg , terwijl radikaal-feministiese ideeen nog niet
sterk verspreid waren. Dat de aanzet tot WC&S door politieke vragen was
ingegeven, mag wel vanzelf spreken, maar de uitwerking en beantwoording
daarvan was minder politiek toegespitst. De loopbaan van deze twee
uitgaven zou naar mijn idee wel eens illustratief kunnen zijn voor de
mogelijke konflikten tussen het politieke en het wetenschappelijke
karakter van vrouwenstudies.

Het idee om het meer recente artikel `Gebruik en misbruik' in dit
Jaarboek op te nemen is niet in de eerste plaats ingegeven door de wens,
Michelle Rosaldo te gedenken. Het besluit om dit artikel te vertalen was al
genomen vóór haar overlijden bekend was. Dat het juist de inhoud van het
artikel was die tot deze beslissing heeft geleid, moge eens te meer gelden
als een postuum eerbewijs. In dit artikel, dat in presentatie vier jaar en in
publikatie zeven jaar na WC&S verscheen, formuleert Rosaldo een reeks
kritiese vragen, kritiek juist op het door haarzelf zo gestimuleerde
interpretatiemodel. De implikaties van haar kritiek wil ik nader bekijken
aan de hand van enkele punten uit haar artikel.

Dat er behoefte bestaat om de oorzaak van vrouwenonderdrukking te
achterhalen en te begrijpen is volkomen voorstelbaar. Een terugblik
(geschiedenis) of een rondblik (antropologie) in menselijke samenlevingen
zou misschien kunnen leiden tot de vondst van dat éne punt, of die paar
punten, waar 'het is misgegaan'. Wanneer het oorspronkelijke
onderdrukkingsmechanisme gevonden wordt, zou daarmee, althans in
theorie, het middel gevonden kunnen worden om het evenwicht ingrijpend
te 'herstellen'. Want juist het universele karakter van seksenongelijkheid is
zo verwarrend en verontrustend; de grote verschillen in aard en invloed
van deze ongelijkheid leggen daardoor gevoelsmatig minder gewicht in de
schaal dan het besef dat deze universeel bestaat.

7. Zo begon de herwaardering van de psychoanalyse als theoreties veld, v66r de opmars
van de franse theoretika's, met het werk van de marxisties-feministe Juliet Mitchell,
Psychoanalysis and Feminism. Londen 1974 (nederlandse vertaling van het eerste deel:
Psychoanalyse en feminisme. Deel 1. Psychoanalyse en vrouwelijkheid. Nijmegen
1981). De redaktie van Socialisties-Feministiese Teksten koos voor vertaling van een
belangrijk artikel van Gayle Rubin, waarin de auteur de theorieen van Levi-Strauss en
Freud onder de loep neemt en onder meer op histories-materialistiese gronden
bekritiseert. Gayle Rubin, 'De handel in vrouwen', in: Socialisties-Feministiese Teksten
4. Amsterdam 1980, pp. 196-252.
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Van zowel de geschiedwetenschap als de antropologie wordt meer of
minder expliciet verwacht dat zij een verklaring voor dit probleem bieden,
en liefst dan ook nog wijzen op momenten of omstandigheden die een
alternatief laten zien. Bijvoorbeeld door een samenleving te (re)konstrueren
waarin de onderdrukking van vrouwen niet bestaat; met andere woorden:
nog niet bestond. Onvermijdelijk doet in deze visie een evolutionisties
standpunt zijn intrede: de veronderstelling dat 'eens' de samenleving
vrouw-vriendelijk was, bijvoorbeeld matriarchaal, en dat dit karakter door
een nog nader te noemen verschijnsel verloren is gegaan. Van niet-westerse
samenlevingen wordt aldus aangenomen, dat zij zich in een eerder stadium
van een lineaire ontwikkeling bevinden dan de westerse, en dat een zekere
overeenkomst aanwijsbaar moet zijn tussen vroegere perioden uit onze
eigen geschiedenis en samenlevingen elders op de aardbol.

Dat deze benadering van de geschiedenis en de antropologie, die deze
disciplines dan op geheel onjuiste gronden in elkaars verlengde legt,
volkomen verouderd is namelijk typies negentiende-eeuws behoeft
verder geen betoog. Belangrijker is dat dit onnozel gebruik leidt tot
misbruik. We kenden dat al in zijn traditionele vorm: uit allerlei
samenlevingen werden voorbeelden aangehaald om het universele karakter
van seksuele ongelijkheid te illustreren en daarmee te rechtvaardigen.
Slechts een enkele auteur probeerde het verschijnsel dan ook op een
genuanceerde manier te verklaren.8 Dit misbruik doet zich nu ook in
nieuwe vormen voor; de rechtvaardiging heeft slechts plaats gemaakt voor
een aanklacht. Uit de verzamelde voorbeelden wordt een beeld gekneed
waarin aan vrouwenonderdrukking een universeel geldige oorzaak en/of
ontwikkeling wordt toegeschreven.

Een recent voorbeeld in Nederland van deze gang van zaken biedt
Geschiedenis van de Vrouwentoekomst, uitgegeven door De Bonte Was in
1980. De auteurs, Anneke van Baalen en Marijke Ekelschot, wijzen in het
histories proces achter de onderdrukking van vrouwen twee werkende
krachten aan: de Slechtheid van Mannen en de Uitbuiting van de Arbeid.
De kombinatie van een idealisties en een materialisties uitgangspunt biedt
een interpretatiesleutel voor elke, schetsmatig aangegeven, situatie.
Overeenkomstig het evolutionisties principe het pre-patriarchale
stadium is hier tot de steentijden teruggevoerd vertoont de geschiedenis

8. Zoals bijvoorbeeld Fokke Sierksma, Religie, sexualiteit en agressie. Een cultuur-
historische bijdrage tot de verklaring van de spanning tussen de sexen. Groningen 1979
(uitgebreide en herziene uitgave van De roof van het vrouwengeheim, 1962). De auteur
hanteert velerlei theoriedn op genuanceerde en kritiese manier. De hoofdlijn van zijn
betoog rust op twee pijlers: het feit dat vrouwen de landbouw zouden hebben
ontwikkeld, en de psychologiese theorieen van Carl Jung. Aldus tracht hij het universele
karakter van angst voor vrouwen en daarmee van vrouwenonderdrukking te verklaren.
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volgens de auteurs een lineaire ontwikkeling naar een steeds grondiger
onderdrukking van vrouwen. Wanneer je nu erkent dat mannen, net als het
gros van de mensheid, doorgaans slecht zijn, dat arbeid in de loop van de
geschiedenis herhaaldelijk is uitgebuit en dat vrouwenonderdrukking een
kwalijke zaak is, dan wordt het des te moeilijker om tegen de gegeven
voorstelling van zaken overtuigend bezwaar te maken. Want dat bezwaar
heeft in wezen betrekking op het feit dat er iets niet is: een werkelijke
vraagstelling. Zo probleem-beladen als de auteurs het leven van vrouwen
voorstellen, zo probleemloos is volgens haar de geschiedschrijving.9

De vraag naar de oorsprong van vrouwenonderdrukking heeft veelal
plaats gemaakt voor de vraag 'hoe werkt het'? Histories en antropologies
onderzoek kan dan beschouwd worden als een ontelbare hoeveelheid
'case-studies' waarin specifieke gevallen van verhoudingen geanalyseerd
worden. Dit sluit excessen als bovenbeschreven misbruik niet uit, maar
wijst wel in de richting van een zinvol 'gebruik' van histories en
antropologies onderzoek. Rosaldo probeert in haar artikel lijnen uit te
zetten die de kans op misbruik minimaliseren en het inzicht in de
verhoudingen tussen mannen en vrouwen vergroten. Daartoe neemt zij
twee stappen: 1. bij de aanvang van een onderzoek de notie 'vrouwen-
onderdrukking' vervangen door 'seksuele asymmetrie'; 2. het begrip
`scheiding tussen openbare en privé-sfeer' fundamenteel kritiseren.

Het vergroten van inzicht in verhoudingen kan, uiteraard, niet beginnen
met deze te simplificeren en evenmin met deze te karakteriseren. Over
seksuele asymmetrie in plaats van over vrouwenonderdrukking te spreken
lijkt misschien niet verder te gaan dan een verandering in terminologie, die
bovendien de politieke angel uit het onderzoek dreigt te halen. Dit laatste
is niet noodzakelijk het geval wanneer je ervan uitgaat dat preciezer begrip
ook politiek van groot belang is. 'Seksuele asymmetrie' laat meer variabelen
toe dan `vrouwenonderdrukking'; de laatste term houdt een tegenstelling
tussen twee groepen, mannen en vrouwen, in, waarbij de macht eenzijdig
bij mannen ligt. In werkelijkheid zijn de verhoudingen diverser en meer
diffuus: de machteloosheid van één groep vrouwen kan samenhangen met
de macht van een andere, en de onmogelijkheden van een groep vrouwen

9. Diskussie met dergelijke lotaalvisies' beschouwt Rosaldo dan ook als zinloos.
Wetenschappelijk gezien terecht, waar dergelijke spekulatieve systemen hun kracht
ontlenen aan de gekozen selektie, die leidt tot eenzijdigheid en weglating en die zelf
op politieke gronden niet ter diskussie wordt gesteld. Historiese kritiek op
Geschiedenis van de Vrouwentoekomst was dan ook tot machteloosheid gedoemd
zoals Mieke Aerts signaleerde in 'De toekomst van de vrouwengeschiedenis', in:
Tijdschrift voor vrouwenstudies, nr. 6,1981, pp. 242-247, waarin op politieke gronden
de diskussie wordt aangegaan.
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op één terrein met haar mogelijkheden op een ander. Het probleem van
internalisering bijvoorbeeld, laat zich moeilijk exakt plaatsen op een kaart
met slechts twee polen.

De geschiedschrijving kent uitgesproken aandacht voor het individu; in
het kader van sociale geschiedenis ondervindt juist de biografie een
herwaardering. Herhaaldelijk heeft dit gedetailleerd volgen van het leven
van emit individu of een beperkte groep individuen geillustreerd hoe
onwerkbaar het begrip 'vrouwenonderdrukking' kan zijn onwerkbaar,
want te grofmazig. Is onderdrukking de term die, bijvoorbeeld, het leven
van de vrouwen karakteriseert die Carroll Smith-Rosenbergportretteerde?'°
Ik heb de indruk, om op dit voorbeeld door te gaan, dat de tamelijk
recente belangstelling voor 'vrouwennetwerken' gevoed is door het
herkennen van betrekkingen die zich aan de dominante patronen schijnen
te onttrekken. Dit kan ook betekenen dat die dominantie vermeend is, of
dat het patroon gedifferentieerder is.

Bij de vraag 'hoe werkt het' zou, met andere woorden, voor 'het' niet
'vrouwenonderdrukking' moeten worden ingevuld. Zeker niet, wanneer de
vorm en funktie van specifieke (vrouwen)onderdrukking begrijpelijk moet
worden.

Rosaldo's opinie komt in het kort erop neer, dat het gebruik van
universele termen een werkelijk begrip van de positie van vrouwen
belemmert en deze zelfs in stand houdt zowel wetenschappelijk als
politiek. Het besef is inmiddels gemeengoed geworden, dat de termen
waarmee iets wordt aangeduid, een eigen invloed daarop kunnen
uitoefenen, dat begrippen een werkelijkheid gaan (re)produceren. Wanneer
deze termen gebaseerd zijn op twee tegengestelde polen is het haast
onvermijdelijk dat 'vrouwelijk' en 'mannelijk' exklusief met de
respektievelijke polen worden verbonden. Zo lijkt het haast onafwendbaar
dat vrouwen- en mannenleven fundamenteel tegengesteld zijn en blijven."

Deze bezwaren gelden dus evengoed voor de oppositie openbaar versus
privé. Het grote voordeel van deze term was dat het om een zuiversociaal
begrip ging. Onafhankelijk van biologiese gegevens beschreef het hoe de
leefsfeer van mannen en vrouwen vorm en dus betekenis werd verleend.

10. Carroll Smith-Rosenberg, 'De vrouwenwereld van liefde en rituelen. Relaties tussen
vrouwen in Amerika in de negentiende eeuw', in: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
(1981). Nijmegen 1981, pp. 80-109.
11. Dit is mijns inziens een van de belangrijkste punten van feministiese kritiek op het
strukturalisme van C. Levi-Strauss. Rubin gaat er kort op in: 'De handel in vrouwen',
a.w., pp. 217-219. Zie voor een algemenere, rigoureuze kritiek op dit strukturalisme:
Marvin Harris, Cultural Materialism. The struggle for a science of culture. New York
19802, pp. 165-215.
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Wat niet volledig natuurlijk is, is in ieder geval veranderlijk, te veranderen
door mensenhanden. Het begrip paste dus bij uitstek in het onderzoeks-
terrein van sociaal-kulturele wetenschappen als antropologie en
geschiedenis. Maar het begrip heeft onvermijdelijk ook nadelen
getoond. Steeds vaker blijkt dat die scheiding tussen openbaar en privé
niet zo scherp is, soms zelfs zo vloeiend dat het begin van het den en het
eind van het ander moeilijk is aan te wijzen. In het Jaarboek voor vrouwen-
geschiedenis (1981) is dit in twee artikelen aan de orde gesteld. Marjan
Schwegman gaat in op het probleem van gemnternaliseerde ideeen, de
samenhang tussen sociaal reeds gangbare en politiek gepropageerde
opvattingen. Waar is hier de grens tussen het leven buiten en dat binnen de
huiselijke steer?" Mieke Aerts geeft aan hoe het rooms-katholieke idee
van `vrouwelijkheid' aan verschillende levensfasen van vrouwen
verschillende sociale en emotionele karakteristieken toekende. Tijdens het
Interbellum organiseerde de kerk het vrouwelijke, huiselijke element om
de moderne wereld van staat en arbeid te bemnvloeden." In de bijdrage
van Cora Hollema aan dit Jaarboek komen deze vragen terug; normen en
waarden van vrouwelijk gedrag, het gebrek aan lichamelijke en geestelijke
bewegingsvrijheid bleven de beroepsmogelijkheden van schilderessen
beinvloeden. Met andere woorden, wat op het eerste gezicht tot de
openbare sfeer zou behoren, blijkt overwegend door 'privé'-idealen bepaald
te zijn.

Het is zeker geen nieuwe ontdekking dat de oppositie prive/openbaar
praktiese bezwaren heeft, zoals uit deze voorbeelden blijkt. Het belang van
Rosaldo's kritiek die dus evenzeer een vorm van zelfkritiek is schuilt
vooral in de principiele bezwaren. Met dit begrip wekken wij opnieuw de
suggestie en de zelfsuggestie? dat vrouwenonderdrukking uiteindelijk
tot een vorm, gen noemer is terug te brengen. Opnieuw maken wij onszelf
vleugellam, houden onszelf in een dode hoek. (Daarom wijst Rosaldo het
bejubelen van macht in de privésfeer als een onwaardig alternatief af.)
Aileen als we ons koncentreren op dat wat variabel is, bestuderen we het
veranderlijke en maken we die veranderbaarheid ook politiek werkbaar."

Het lijkt me nauwelijks zinvol om hier konkrete voorbeelden van mogelijke
onderzoeksterreinen op te sommen. Maar wel zinnig is aan te geven welke

12. M. Schwegman, a.w.
13. Mieke Aerts, 'Op zoek naar konstrukties van vrouwelijkheid. Naar aanleiding van
drie katholieke vrouwenorganisaties in het interbellum', in Jaarboek voor vrouwen-
geschiedenis ( 1981 ), a.w ., pp. 132-145.
14. Dit standpunt omvat de konklusie van Rubins artikel maar gaat vervolgens veel
verder;vergelijk Rubin, a.w., p.247, en Rosaldo in het hierna volgende artikel, noot 37.
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kaders er voor vrouwenstudies getrokken kunnen worden op grond van
Rosaldo's stellingname.

Het onderzoek naar seksuele asymmetrie wordt er niet eenvoudiger op.
Als aan de komplexiteit, de relatie met zoveel andere vormen van
ongelijkheid recht wordt gedaan, wordt de afstand tussen vrouwenstudies
en de vrouwenbeweging bepaald niet geringer. Al zo vaak is er, doorgaans
heftig, gediskussieerd over de vraag of vrouwenstudies nauw en onmiddellijk
bij vraagstellingen in de vrouwenbeweging zo die al eenduidig is
betrokken kunnen of moeten zijn." Het antwoord wordt veelal bepaald
door de overtuiging met welk soort kennis vrouwen het meest gebaat
zouden zijn, een opinie die zeker beargumenteerbaar maar ook sterk
subjektief is. Rosaldo laat zien waarom algemene, pasklare interpretaties
uiteindelijk het effekt sorteren van een boemerang. Op korte termijn
worden problemen misschien verhelderd en lijkt het of we de verwarrende
werkelijkheid in onze greep krijgen. Maar op de lange termijn raken we in
onze eigen verklaringen opnieuw gevangen. Sommige interpretaties
behoeven in de loop van de tijd en blijkens nader onderzoek alleen
genuanceerd of gepreciseerd te worden. Maar algemene, universele
interpretaties leiden wetenschappelijk en politiek op een dood spoor. De
antropologie en de geschiedschrijving, waarvan dergelijke interpretaties zo
vaak verwacht worden, moeten bij uitstek hiervoor op hun hoede zijn.
Wanneer nu de vrouwenbeweging van vrouwenstudies alleen een
onmiddellijk nuttig resultaat verlangt en betrokkenheid alleen uit dergelijk
onderzoek kan aflezen dan wordt de kloof tussen de beweging enerzijds
en vrouwenstudies zoals Rosaldo die voorstelt anderzijds voortdurend
groter. Het gebruik van één term 'vrouwenstudies' voor aktiviteiten die zo
verschillend van opzet, doelstelling, aanpak, interpretatie en verwevenheid
met andere specialismen kunnen zijn, begint langzaam maar zeker zijn zin te
verliezen.

Gezien het feit dat seksuele symmetrie niet bestaat, is de keuze voor
seksuele asymmetrie als uitgangspunt politiek volstrekt neutraal. Het
subjektieve, politiek beInvloede element dat nu eenmaal altijd in

15. Zie voor deze diskussie: Annelies Pleiter en Anneke Zijp, 'De politiek van de
relatieve autonomie', in: Tijdschrift voor vrouwenstudies, nr. 6,1981, pp. 248-265,
noot 1, waar deze gelokaliseerd wordt. lnhoudelijk stemt Rosaldo's opinie op veel
punten met die van Pleiter en Zijp overeen, onder meer waar de autonomie van
wetenschappelijke vraagstellingen wordt beargumenteerd en de zinloosheid van het
begrip 'vrouwenonderdrukking' in deze wordt onderstreept. Pleiter en Zijp trekken ten
aanzien van deze autonomie verdergaande konklusies dan Rosaldo in haar artikel heeft
gedaan; impliciet zijn deze konklusies mijns inziens echter wel aanwezig. Om nader in
te gaan op de kwestie van de interdisciplinariteit, die Pleiter en Zijp in dit kader aan de
orde stellen, ontbreekt mij hier de ruimte.
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wetenschappelijk onderzoek aanwezig is, kan verder buiten beschouwing
blijven. Wil een doelbewuste vertaling van wetenschappelijk onderzoek in
politieke termen zinvol zijn, dan dient het onderzoek zelf zich niet direkt
politiek uit te spreken. De kern van de wetenschap is het formuleren van
vragen, terwijl de politick in antwoorden is gefnteresseerd. Als vrouwen-
studies werkelijk van betekenis wil worden en blijven voor de vrouwen-
beweging, dan dient deze bewegingsvrijheid gegarandeerd te zijn.

Het is niet alleen de verhouding tot de vrouwenbeweging die
gekompliceerder wordt. De benadering zoals Rosaldo die voorstelt,
koncentreert zich weliswaar op de ongelijkheid tussen de seksen, maar wil

die onderzoeken in samenhang met andere vormen van ongelijkheid. Het
objekt van onderzoek wordt, met andere woorden, de struktuur van
ongelijkheid, waarin de seksuele ongelijkheid een speciale, nader te bepalen
plaats inneemt. Deze ongelijkheid kan zowel een asymmetries als een
hierarchies karakter dragen. Deze optie sluit aan bij een vermoeden dat al
vaak werd uitgesproken, maar veelal op intuftieve gronden en globaal
gestelde overwegingen: vrouwenstudies raken het totale vakgebied en
bewerkstelligen een nog onafzienbare reeks andere visies in het vak als
geheel. Dit betekent ook, dat het onderzoeksterrein van vrouwenstudies
veel minder duidelijk van reeds bestaande terreinen onderscheiden kan
worden. De vraagstelling naar seksuele asymmetrie blijkt van essentieel
belang, maar de uitwerking van gespecificeerde vragen betrekt een veel
omvattender gebied dan alleen 'vrouwen' bij het onderzoek.

De ervaring van onderzoeksters bevestigt deze verwachtingen. Het begin
van onderzoek in vrouwengeschiedenis ligt telkens bij een op 'vrouwen'
toegespitste kwestie. De afsluiting vertoont een web van draden tussen
allerlei elementen, waar de aanvankelijk beoogde vrouwen zich verspreid
tussen bevinden. Wel zijn zij vaak door eigen draden met elkaar verbonden

soms stevige, soms zeer kwetsbare maar de banden met de rest van
het web blijken na verricht onderzoek minstens zo belangrijk.

Is de term vrouwenstudies, en hier vrouwengeschiedenis, dan eigenlijk
nog wel zinvol? Is het uiteindelijk onderzoeksresultaat niet van dien aard,
dat het gewoon weer bij de gangbare specialismen kan worden opgenomen?
We hebben zoveel energie besteed aan argumenten voor de eigenheid van
vrouwengeschiedenis; ondergraven we dan nu niet onze moeizaam
bevochten positie?

Het gaat hier niet zozeer om de grenzen, als wel om de reikwijdte van
vrouwengeschiedenis. Het lijkt me, dat deze te erkennen geen bedreiging
hoeft te vormen voor haar zelfstandigheid, omdat de eigen identiteit door
een aantal overwegingen gerechtvaardigd wordt. Ten eerste is de vraag naar
de genoemde struktuur van ongelijkheid, waarin seksuele ongelijkheid een
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centrale rol vervult, tegelijk zo specifiek en zo breed dat dit onderzoeks-
terrein daarmee een specialisme vormt. Ten tweede, en aansluitend, groeit
het besef dat het uitwerken van vraagstellingen in dit specialisme niet
toevallig, maar welhaast dwingend tot een interdisciplinaire aanpak leidt.
Vrouwengeschiedenis is daarmee bepaald niet het enige specialisme met
dit kenmerk, maar kenmerkend blijft het wel.

Maar is dit, alles welbeschouwd, nog steeds voldoende grond om te
spreken van vrouwenstudies? lk denk dat wetenschappelijk gezien deze
term aan duidelijkheid verliest en aan vervanging toe is. Maar vanuit politiek
oogpunt blijft de waarde gehandhaafd; de loyaliteit ligt in de eerste plaats
bij vrouwen en de titel van dit Jaarboek blijft dus onverminderd van
kracht. Deze spanning tussen wetenschap en politiek wordt vaak als
ongunstig ervaren, ten onrechte denk ik. Tot de grote kwaliteiten van
Michelle Rosaldo's werk zou ik dan ook zeker de moed willen rekenen
waarmee zij die spanning wist op te voeren.
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