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Josine Blok

Scheiding van sferen, onderscheid in
sekse?

De scheiding tussen openbaar en privé en de
ontwikkeling van vrouwengeschiedenis

Sinds het concept van `de scheiding tussen openbaar en privAn vrouwen-
studies is geintroduceerd, heeft het op historici, sociologen en antropolo-
gen grote aantrekkingskracht uitgeoefend. Het blijkt uiteenlopende typen
gegevens in een zinvolle samenhang te kunnen schikken; zowel psychologi-
sche gegevens ten aanzien van individuele ervaringen en verwachtingen, als
maatschappelijke factoren met betrekking tot tradities en instellingen kun-
nen in dit concept aan elkaar gerelateerd worden. Dit ordenende en verkla-
rende vermogen bleek ook vruchtbaar in toepassing op de geschiedschrij-
ving zelf. De constatering dat in de traditionele historiografie vrouwen niet
of alleen als geisoleerd fenomeen waren opgenomen, kon hiermee worden
verklaard. De geschiedschrijving was in hoofdzaak die van de openbare
sfeer geweest; de privésfeer was van de begrippen 'historische verandering'
en 'historische betekenis' uitgesloten. De term `scheiding' viel zo op begrij-
pelijke wijze samen met de begrenzing van historiografische thema's en
genres. Zo is dit concept op allerlei manieren benut, maar toch is er geen
consensus ontstaan over de waarde ervan voor de analyse en verklaring van
het sekseverschil.2 Noch van 'openbaar', noch van 'prive en zeker ook niet
van de `scheiding' zijn eensluidende definities of betekenissen geformu-
leerd.

Het doel van een concept als `de scheiding tussen openbaar en privé'
is het zinvol ordenen van materiaal en het stroomlijnen van de discussie tus-
sen onderzoekers onderling. Een analyse van dit begrip en een verkenning
van zijn toepassingsmogelijkheden kan in twee typen vragen worden onder-
scheiden. Ten eerste de vraag naar de inhoud van de termen 'openbaar',
'prive en indien mogelijk ook van `scheiding' ; want niet alleen staat de be-

1. G. Pomata, 'La storia delle donne: una questione del confine', in: 11 mondo contemporaneo,
X, 1983, pp. 1434-1469.
2. M. Aerts, 'Het persoonlijke is politiek. Een poging tot herdenken', in: Te Elfder Ure 39,
1986, pp. 78-108.
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tekenis van deze sferen zelf centraal, maar ook van het onderscheid dat tus-
sen beide wordt aangebracht. Ten tweede is het van belang om te onderken-
nen welke theoretische functie binnen vrouwenstudies aan dit concept
wordt verleend. Op welke manieren wordt het begrippenpaar 'openbaar en
prive' gebruikt om het sekseverschil te interpreteren of te verklaren?

Op de volgende pagina's wil ik eerst een aantal teksten de revue laten
passeren waarin op verschillende manieren met dit concept is gewerkt. Om
te beginnen wil ik ingaan op het werk van Michelle Rosaldo, omdat ik meen
dat daaraan enkele algemene problemen geillustreerd kunnen worden.
Vervolgens bespreek ik een aantal onderzoeksresultaten, aan de hand
waarvan de toepassing van het onderscheid tussen openbaar en privé kan
worden belicht. Met opzet heb ik daartoe publikaties gekozen, die betrek-
king hebben op het Mediterrane gebied in verschillende perioden. Deze
keuze heeft tot voordeel, dat de betekenis van regionale cultuurverschillen
zo klein mogelijk blijft ten opzichte van veranderingen van chronologische
aard. Bovendien constateren antropologen en historici vrijwel unaniem,
dat in de Mediterrane culturen de levenssferen van mannen en vrouwen
sterk zijn afgebakend, dat wil zeggen dat zowel institutioneel als in de vorm
van opvattingen, attituden en gedragsregels dit onderscheid manifester is
dan in Noord-west-Europa. Tot slot volgt een samenvatting van deze uit-
eenlopende interpretaties, om daaraan enkele voorstellen te kunnen ver-
binden voor de toekomstmogelijkheden van dit concept voor vrouwenstu-
dies.

Rosaldo, 1974

De discussie over 'de scheiding tussen openbaar en prive werd gefnitieerd
door twee publikaties: de monografie van Eli Zaretsky (1976) en de bundel
Woman, Culture and Society (1974), geredigeerd door Michelle Rosaldo en
Louise Lamphere.' Uitgaand van een marxistisch interpretatiekader be-
schouwde Zaretsky de scheiding tussen openbaar en privé als het logisch ge-
volg van het beginnend kapitalisme. De onderschikking van de privésfeer
aan de vereisten van de openbare economische en sociale mechanismen

3. E. Zaretsky, Capitalism, the family and personal life (Londen 1976) verscheen later dan Wo-
man, Culture and Society (WCS) (Stanford 1974), maar oefende in Nederland eerder invloed
uit, waar in 1976 een vertaling verscheen: Gezin en plotless', in het kapitalisme (Nijmegen).
In het algemeen lijkt de betekenis van Zaretsky tot Nederland beperkt te zijn; enig zoeken in
buitenlandse publikaties uit dezelfde periode leverde nauwelijks verwijzingen naar zijn mono-
grafie op.
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verklaarde de onderdrukking van vrouwen, kinderen en het emotionele le-
ven in het kapitalisme.

In haar introductie tot de bundel stelde Rosaldo in 1974 een andere
interpretatie voor. Zij wilde de termen zo opvatten dat zij universeel geldig
zouden zijn en daarom een grote verscheidenheid aan vormen van open-
baar en privé zouden dekken. Haar stond voor ogen om daarmee een ant-
woord te geven op de vraag naar de universele (en niet alleen in het kapita-
listische westen optredende) vrouwenonderdrukking. In dit artikel zette
Rosaldo zich niet zozeer af tegen de marxistische traditie, als tegen het
overwicht dat ook binnen haar discipline, de antropologie als vanzelfspre-
kend aan de openbare sfeer werd toegekend. Het leven van vrouwen en de
privesfeer werden ook daar beschouwd als afgeleiden van de openbaarheid,
zodat de marginaliteit van vrouwen een onvermijdelijk aanzien kreeg.4 Dit
artikel kan nu gelezen worden als een eerste poging om de balans naar de
andere kant te doen omslaan.

Als uitgangspunt beschouwde zij de volgende verschijnselen als uni-
versele gegevens:

openbaarheid en privesfeer als gescheiden terreinen
het overwicht van de openbaarheid over de privesfeer in termen van

macht, status, invloed
de orientatie van mannen op de openbaarheid en van vrouwen op de pri-

vésfeer
en als logisch gevolg (maar behandeld als aanleiding tot haar denken)

vrouwenonderdrukking.
Deze vooronderstellingen blijken in veel opzichten representatief te

zijn voor het debat over de inhoud van de openbare en de privesfeer zoals
dat in de eerste helft van de jaren zeventig is gevoerd. Omdat verondersteld
werd dat vrouwenonderdrukking zou voortkomen uit de onderschikking
van de privésfeer, ja zelfs uit het gegeven feit van een scheiding als zodanig
te verklaren zou zijn, lag ook de gewenste politieke conclusie van deze op-
vatting voor de hand: het streven naar een verzwakking van het onder-
scheid tussen openbaarheid en privesfeer. Deze, toch wel als utopisch te
kenschetsen gedachte is zowel bij Zaretsky als bij Rosaldo prominent aan-
wezig.

Dat Rosaldo, in weerwil van haar universalisme, toch een cruciale
wending gaf aan het onderzoek berust op haar keuze om juist de privésfeer

4. Een geheel andere benadering van de marginaliteit van vrouwen in antropologische litera-
tuur stelde in diezelfde tijd E. Ardener voor in 'Belief and the problem of women', in: S. Arde-
ner (ed.), Perceiving Women. Oxford 1975, pp. 1-27; dit artikel dateert oorspronkelijk van
1971.
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als essentieel te definieren. Hierin paste zij de ideedn toe die zij had ontwik-
keld in aansluiting op het denken van Nancy Chodorow. Want Woman,
Culture and Society kwam voort uit een seminar in 1971 waarin ook Chodo-
row participeerde.5 Deze formuleerde op het overwicht van de openbaar-
heid (het sociale terrein) een kritiek die gebaseerd was op psychoanalyti-
sche opvattingen (het private in extreme vorm).6Rosaldo gebruikte Chodo-
rows inzichten in haar definitie van de privésfeer en de openbaarheid:

"De privésfeer"... betreft die elementaire instellingen en typen handelingen
die direct betrekking hebben op dén of meer moeders en hun kinderen;
"openbaar" betreft de handelingen, instellingen en sociale verbanden die be-
paalde moeder-kind groepen aan elkaar relateren, stratificeren, organiseren
of in zich opnemen.' (p. 23)

Rosaldo gebruikt vervolgens de psychoanalytische begrippen afweer en su-
blimatie om de plaats van mannen tegenover die privésfeer te interprete-
ren; zij ziet een voortdurende inzet van mannen om het wezenlijk belang
van de moeder-kind dyade, waarvan zij zijn buitengesloten, door onder-
schikking te minimaliseren. Zo wordt de openbaarheid gedefinieerd als een
afgeleide van de privesfeer, een afleiding die zijn oorsprong vindt in afweer.
Juist door deze omkering veranderde zij de begrippen 'openbaar' en 'prive'
in elementen voor een nieuwe sociale theorie.

Terugkijkend op dit artikel valt op, dat het probleem al gelegen is in
Rosaldo's definities:

zij kiest haar definitie van privé zo, dat mannen er niet toe behoren, en
van openbaarheid zo, dat vrouwen er alleen als object van regulering in ver-
schijnen ;

in samenhang daarmee is de privésfeer het terrein van de meest primaire
emoties (moeder-kind-relatie met alle ambivalentie van dien), en de open-
baarheid het terrein van de distantie.7

5. Chodorow droeg een paper bij, getiteld 'On Being and Doing'. Zij ontwikkelde deze ge-
dachte tot een artikel in WCS, 'Family Structure and Feminine Personality', pp. 43-66, dat zij
later zou uitwerken tot het boek The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the So-
ciology of Gender. Berkeley/Los Angeles/Londen 1978.
6. Hierbij is wel van belang geweest dat Chodorow binnen de psychoanalyse een richting verte-
genwoordigt die sociale factoren een tamelijk grote betekenis toekent.
7. M. Rosaldo, a.w., p. 26. In psychoanalytische termen volgt uit haar standpunt, dat het pro-
ces van separatie en individuatie, waarin naast moeder en kind een derde nodig is meestal,
maar lang niet altijd de vader wordt gezien als een orientatie op de openbaarheid, en niet als
een wezenlijk element van de privesfeer.

'

-
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Toch is Rosaldo's artikel van 1974 een poging om het probleem van
seksuele machtsongelijkheid anders te benaderen. In plaats van twee, op
biologische kenmerken gedefinieerde seksen te onderscheiden en die te
plaatsen in een verhouding van directe dominantie en subordinatie, stelde
zij een analoog model voor van twee levenssferen. Weliswaar bleef een ze-
ker natuurlijk gegeven van belang, namelijk de lactatie die moeders en
(kleine) kinderen sterk aan elkaar bindt; in dit opzicht bleef de verdeling
van mannen en vrouwen over beide sferen getekend door biologische gege-
yens en dus tamelijk onwrikbaar. Maar in alle andere opzichten probeerde
zij de organisatie van deze levenssferen als een proces op zichzelf beschou-
wen, dat vervolgens aan mannen en vrouwen een bepaalde rol, status en in-
vloed zou toewijzen. In plaats van de dominantie van mannen over vrouwen
als directe oorzaak aan te wijzen voor het sociaal, economisch en politiek
machtsoverwicht van mannen, zag zij de seksenongelijkheid als een gevolg
van de dominantie van de openbare over de privésfeer.

In het concept 'de scheiding tussen openbaar en privé' werden, kort-
om, twee biologische seksen vervangen door de twee onderscheiden sferen;
de 'scheiding' viel zo samen met het sekseverschil. Op grond van deze reor-
ganisatie van de vraag naar de relatie tussen de seksen neemt dit artikel een
eigen plaats in tussen andere theoretische discussies op het gebied van vrou-
wenstudies. Deze richten zich vooral op de vraag naar de plaats en de me-
chanismen die het sekseverschil veranderen in seksenongelijkheid.8

Andere publikaties

Het is de moeite waard om te bezien of dit voorstel succesvol is geweest:
heeft dit concept inderdaad een andere benadering van de seksenongelijk-
heid mogelijk gemaakt en is dit resultaat bevredigend? Deze vraag wil ik
beantwoorden door verschillende onderzoeksresultaten te bespreken. Van
de hiervolgende publikaties hebben Rapp en Foley nadrukkelijk aanslui-
ting gezocht bij vraagstellingen van vrouwenstudies. Le Roy Ladurie wekt
in zijn monografie Montaillou de indruk van het bestaan van vrouwenstu-

8. Recent hebben deze ook een meer geabstraheerde vorm gekregen, zodat bepaalde stromin-
gen zich richten op de voorwaarden, vormen en effecten van het sekseverschil als zodanig; sek-
senongelijkheid kan dan als een probleem worden omschreven, dat in het verlengde ligt van
deze algemene vraag. Deze benadering wordt gefllustreerd in Rosaldo's artikel van 1980. Zie
M. Rosaldo, 'The Use and abuse of anthropology: reflections on feminism and cross-cultural
understanding', in: Signs, 1980, nr. 3, pp. 389-417; Ned. vert. in: Derde Jaarboek voor Vrou-
wengeschiedenis. Nijmegen 1982, pp. 171-207.
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dies op de hoogte zijn, maar daartoe blijft zijn betrokkenheid met deze the-
matiek dan ook beperkt. Humphreys en van Bremen representeren vooral
een kritiek op de benadering van het onderwerp 'vrouwen' die in de Oude
Geschiedenis gangbaar is (geweest). Met Rosaldo's eerste artikel hebben al
deze publikaties enkele uitgangspunten gemeen. Zij willen de aard en bete-
kenis onderzoeken van 'de scheiding tussen openbaar en prive, en ver-
wachten dat dit concept een bevredigender inzicht zal verschaffen in de re-
laties tussen de seksen (Le Roy Ladurie doet dit alleen impliciet, maar uit
zijn werk kan wel duidelijke informatie over deze vraag worden betrok-
ken).

Athene, 5de en 4de eeuw v. Chr.
Van de hand van Sally Humphreys verschenen twee artikelen die de bete-
kenis van openbaar en privé in klassiek Athene aan de orde stellen.9 Het
eerste artikel, 'Oikos and polis' (1972) gaat uit van een verregaande schei-
ding tussen openbaar en privé in klassiek Athene:

'Het leven in de openbaarheid berustte op gelijkwaardigheid, competitie en
onpersoonlijke relaties. Dat het zich bij uitstek afspeelde in de open arena
de volksvergadering, de markt, de rechtszaal, het theater, de sporthal, het
slagveld is typerend. ... De besloten ruimte van de oikos vormde hiermee
een contrast... Daar waren de verhoudingen hidrarchisch: echtgenoot-echt-
genote, ouder-kind, bezitter-slaaf... Vrouwen, kinderen en slaven namen
formed geen plaats in het openbare leven in, afgezien van de rol die vrouwen
speelden in bepaalde openbare religieuze feesten.' (pp. 1-2)

Toch bleken beide sferen voortdurend tot elkaar door te dringen. Dat blijkt
in tamelijk beperkte zin uit de publieke wetten die op de oikos betrekking
hadden, en uit de waarde van de autarke oikos die voor de elite maatgevend
was op economisch terrein. In twee opzichten blijkt echter de scheiding tus-
sen de seksen sterker te zijn dan die tussen oikos en polis. Bij vrijwel alle re-
ligieuze festivals en culten werd de oikos gesplitst: daar werd het onder-
scheid tussen man en vrouw, slaaf en vrije doorslaggevend. In het openbare
leven was de seksensegregatie totaal; de polis was de wereld van mannen.
De ontwikkeling van jongen tot volwassen man vond plaats in een liminele

9. Deze zijn enkele jaren geleden in een bundel opgenomen: 'Oikos ans polis' (1972), en 'Pu-
blic and private interests in classical Athens' (1977), in: S.C. Humphreys, The family, women
and death. Comparative studies. Londen 1983, pp. 1-21 en pp. 22-32. De auteur is oudhistorica
en antropologe en bijzonder geinteresseerd in historiografie.
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sfeer tussen oikos en polis in, gekenmerkt door homo-erotische betrekkin-
gen. Het symposium vond binnenshuis plaats, in een ruimte waar de sek-
senscheiding, die eigenlijk tot de polis behoorde, tot in de oikos was door-
gevoerd. Het symposium was een mannenfeest; de vrouwen die eraan deel-
namen waren muziekmeisjes en hetairen, maar nadrukkelijk niet de echtge-
noten. Daartegenover hadden de vrouwen in huis hun eigen vrouwenruim-
te. Maar de ambiguiteit blijft: in de tragedies blijkt plotseling het grote be-
lang dat aan de oikos toevalt in de ogen van de polis.

Het tweede artikel, 'Public and private interests in classical Athens'
(1977) probeert de betekenis aan te geven die het privéleven had voor de
politieke sfeer. Officieel werd de invloed van persoonlijke betrekkingen in
politicis onwenselijk geacht; hier ligt het begin van deze, in het moderne
Westen geldende opvatting. In de praktijk was deze invloed niet uit te slui-
ten, werd haar aanwezigheid heel gebruikelijk gevonden en werkte deze
zelfs veranderingen in bepaalde wetgeving in de hand. Dit gold binnen de
polis Athene; in relaties met andere polis waren juist persoonlijke banden
normaal (dynastieke huwelijken; proxenie). Onder de persoonlijke betrek-
kingen vielen die van verwantschap (waarin de oikos uiteraard van belang
was) en van de hetaireiai, vriendschapsnetwerken tussen mannen. En op-
nieuw wordt het drama aangehaald als voorbeeld van het verrassend grote
belang dat in de polis toch openlijk aan de privésfeer werd toegekend.

Humphreys constateert, dat 'het echt lastig is om uit de antieke bron-
nen af te leiden wat het gezinsleven voor een Athener betekende' (p. 31).
Met 'Athener' bedoelt zij de Atheense man, wiens openbare leven van
oudsher met de Atheense cultuur werd geidentificeerd. Vermoedelijk zijn
niet alleen de bronnen zelf lastig, maar vormt ook de interpretatieve tradi-
tie een belangrijk obstakel. Wanneer daarin openbaar en privé in principe
gescheiden worden, kan kritiek dit onderscheid hooguit nuanceren, maar
niet weer ongedaan maken.

Steden in Klein-Azib, ca. 300 v. Chr. tot 300 n. Chr.
De oudhistorica Riet van Bremen publiceerde twee artikelen over een ge-
deelte van haar onderzoek naar de betekenis van vermogende vrouwen in
de Hellenistische stedelijke elites.' De indrukwekkende en hoogst onge-
bruikelijke rijkdom die deze vrouwen op eigen gezag konden aanwenden,
veelal uit hoofde van bepaalde ambten die zij in de steden bekleedden, was

10. H.C. Van Bremen, 'Women en wealth', in: A. Cameron en A. Kuhrt (eds.), Images of wo-
men in antiquity. Londen 1983, pp. 223-242; en `Vrouwen in aanzien: griekse stedelijke elites
in de hellenistisch-romeinse tijd', in: Lampas, 17, 1984, pp. 46-62.
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doorgaans verklaard met de constatering dat de positie van de vrouw zich
kennelijk had verbeterd sinds de klassieke tijd. Vaak ook was de stelling ge-
poneerd, dat deze vrouwen de betrokken ambten alleen in naam, en dus
niet daadwerkelijk, zouden uitoefenen. Van Bremen laat zien dat beide ar-
gumenten, om verschillende redenen, geen steek houden. Daartegenover
draagt zij een geheel andere visie aan, waarin zij niet bestrijdt dat vrouwen
naar Griekse mentaliteit zich tot de privésfeer dienden te beperken, maar
aan het begrip 'privésfeer' zelf een andere betekenis toekent." De stede-
lijke oligarchieen in de betrokken periode, evenals die van bepaalde Ita-
liaanse steden in de Renaissance bijvoorbeeld, beschouwden de stad als het
privé-terrein van hun eigen, kleine kring van families. Onderlinge huwelij-
ken en vererving hielden deze vorm van plutocratische familie-heerschappij
in stand. De andere stadsbewoners, van hun kant, aanvaardden deze situa-
tie gretig; deze bood hen verzorging en bescherming tegen nog ingrijpender
machten van buiten, zoals het centraal gezag in Rome. De paternalistische,
dan wel maternalistische toonzetting van het wéldoen aan de stadbewoners
werd door dezen geaccepteerd als waren zij de afhankelijke kinderen van
hun rijke beschermers. De ambten die de dames in kwestie vervulden wa-
ren alle stedelijke ambten, waarin geen directe politieke of militaire be-
moeienis was vereist, noch een beroep werd gedaan op grote mobiliteit, zo-
als het vervullen van gezantschappen naar de Romeinse keizer. Met andere
woorden, deze vermogende vrouwen oefenden binnen de gehele stad aller-
lei wéldoende en ambtelijke functies uit waarvoor een grote rijkdom no-
dig was en bleven daarbij binnen de privésfeer: een privésfeer die zodanig
was uitgerekt, dat de gehele stad daartoe werd gerekend. De openbaarheid
begon, in deze perceptie, ofwel buiten de stadsmuren, ofwel op die terrei-
nen, figuurlijk gesproken, die traditioneel tot de taakuitoefening van man-
nen werden gerekend.

In beide stukken van Van Bremen blijven openbaar en mannen,prive
en vrouwen met elkaar verbonden, maar alleen de eerste combinatie is ex-
clusief. De stedelijk privésfeer was er een van mannen en vrouwen geza-
menlijk en de inhoud was zodanig ruim geworden, dat vrouwen daarbinnen
grote bewegingsvrijheid genoten en een onmiskenbare prominentie in de
vorm van ambten, standbeelden met inscripties, geschenken en andere ge-
bruikelijke eerbewijzen. In tegenstelling met Humphreys' klassieke mate-

11. De opvatting van de betrokkenheid van vrouwen met de privesfeer gold in de klassieke pe-
riode als de reden om haar persoonlijk bezit te beperken tot de waarde van één medimne
graan, hetgeen zeer weinig is. De gigantische vermogens waarover dames uit de Hellenistische
elites op eigen gezag beschikten, staan hiermee in merkwaardig contrast.

1
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riaal is het bovendien niet erg moeilijk een voorstelling te vormen van de
betekenis, die het privéleven voor de (aanzienlijke) mannen innam. Het
openbare leven lijkt gereduceerd te zijn tot een externe schermutseling met
de wereld buiten de stad, die werd aangegaan om het welvaren van de, veel
meer als essentieel ervaren, privéwereld te garanderen. En hoewel Van
Bremen nadrukkelijk de termen 'openbaar en prive' in haar interpretatie
benut, leidt haar onderzoek tot een ander perspectief. De termen beginnen
hun gebruikelijke betekenis te verliezen: hun inhoud verandert, de hierar-
chie wordt omgekeerd, en de associatie van de seksen met elk van beide sfe-
ren krijgt een ambivalent, haast toevallig aanzien.

Montaillou rond 1300
Humphreys constateerde dat het bijzonder moeilijk is greep te krijgen op de
inhoud, betekenis en invloed van het begrip oikos en daarmee ook op de
verhouding openbaar-privé in klassiek Athene. Een vergelijking met de
Mediterrane samenleving in andere perioden zou misschien een en ander
kunnen verhelderen. Emanuel Le Roy Ladurie wijst in zijn Montaillou zelf
op de grote overeenkomst tussen de Pyrenese ostal en de Griekse oikos als
basiseenheid van de samenleving.' Toch zijn er ook wezenlijke verschillen
tussen de structuur van het dorp Montaillou rond 1300 n.C. en de grote stad
Athene in de klassieke tijd. Er is bijvoorbeeld geen equivalent te vinden in
Montaillou voor het idee van de polis. In Montaillou zelf is met het blote
oog nauwelijks een scheiding tussen openbaar en privé waar te nemen. Er
is wel een duidelijke arbeidsverdeling naar sekse, maar die wordt amper
geaccentueerd door een ruimtelijke scheiding.'

Rondom de besloten gemeenschap van Montaillou ligt een uitge-
strekte, onbegrensde ruimte. Over de toppen van de Pyrenean bewegen
zich de herders met hun kudden in het vaste ritme, dat door de seizoenen
wordt bepaald: de zogenaamde 'transhumance'. De afhankelijkheid van de
seizoenen, alsmede de verwantschapsrelaties van de herders met de dorpe-

12. E. Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 a 1324. Parijs 19822. De ostal be-
heist, evenals de oikos, de woning van de familie-eenheid, alsmede de mensen, het land en
overige bezittingen.
13. De verwantschapsorganisatie is nog nauwelijks opgehelderd. Vernoeming en vererving
verlopen meestal in de mannelijke, maar soms ook wel in de vrouwelijke lijn. Locale machts-
uitoefening berust in hoge mate op het bezit van de ostal, en wordt ondersteund dan weldoor-
kruist door invloedslijnen die de grenzen van de ostal overschrijden. Naar mijn idee sluit Mon-
taillou zeer goed aan bij een Europese tendens die localiteit van groter belang acht dan lineari-
teit. Zie Het gezin in preindustrieel Europa, 1987, door doctoraalstudenten van de SRR Ge-
schiedenis, o.l.v. het Vrouwengeschiedenisproject Sekse en Cultuur, RU Groningen.
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lingen verbinden de herders met de ostals. Toch vormen zij een gemeen-
schap, een `subcultuur' op zichzelf, die een belangrijke rol speelt in de ont-
wikkeling van het kathaarse geloof. De herders vormen een vrijwel exclu-
sieve mannengemeenschap; veelal zijn het mannen die in het erfrechtssys-
teem van de ostals zonder bezit geraken, terwijl bovendien bepaalde fami-
lies sterker op deze groep georienteerd zijn. Hoewel hier sprake is van een
ruimtelijk onderscheid, dat ook de seksen verdeelt, kan de wereld van de
'transhumance' niet worden beschouwd als een openbare sfeer ten opzichte
van een privé-wereld bestaande uit de ostals van Montaillou.

Tegenover het dorpsniveau, dat geheel uit privésfeer lijkt te bestaan,
dringen zich twee machten op die wel de rol van openbaarheid kunnen spe-
len: de Franse staat en de Kerk, m.n. de Inquisitie. Voor zover de open-
baarheid in het algemeen wordt geassocieerd met politieke machten regu-
lering is deze vorm van openbaarheid geen verrassing. Maar het is de
moeite waard om de ontwikkeling van het feodale stelsel naar een meer
centrale staat, waarvan de sporen duidelijk in Montaillou zijn te vinden, te
onderzoeken vanuit de vraag hoe daarmee het karakter van de openbare
sfeer verandert. Ruimtelijk gezien hebben Staat en Kerk inderdaad een an-
der centrum (resp. Parijs en o.m. het bisdom Pamiers) dan de verzameling
ostals in Montaillou. Naast een vergelijking met de stadstaat zou het dan
ook interessant kunnen zijn de gegevens uit Montaillou te bekijken tegen
het licht van onderzoek naar het moderne Zuid-Frankrijk.

Een Mediterrane stad, ca. 1970
Het veldwerk van Rayna Rapp (Reiter) vormt hier dankbaar vergelijkings-
materiaal." In Colpied in Zuid-Frankrijk ziet zij inderdaad een nauwe band
tussen openbaarheid en mannen, privé en vrouwen. De privésfeer wordt
bepaald door de verwantschap met bijbehorende netwerken en speelt zich
af in en rondom de huizen. De openbaarheid wordt in de eerste plaats geas-
socieerd met de landerijen buiten het dorp, dan met scholing en werk buiten
het dorp en tot slot met de vertegenwoordiging van de Franse staat.

De volgende thema's trekken vooral de aandacht:
De mannen- en vrouwensfeer zijn ruimtelijk gezien scherp omlijnd; van

de openbare gebouwen is de kerk een vrouwen- en het café een mannenter-
rein. Winkels met voedingsmiddelen horen bij het huizennetwerk, die met
landbouwartikelen liggen aan de rand van het dorp. Aan deze ruimtelijke
afbakening is zelfs een verdeling van tijd gebonden: wanneer de mannen op

14. R. Rapp Reiter, 'Men and women in the South of France: public and private domains', in:
R. Reiter, (ed.) Toward an anthropology of women. New York/Londen 1975, pp. 252-282.
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weg gaan, staan de vrouwen aan de kant; zijn de mannen uit het zicht, dan
wordt de straat het vrouwendomein. Rapp spreekt van een geografie en
zelfs van een choreografie (pp. 256-257). De ruimtelijke en seksespecifieke
verdeling van openbaar en privé staat aldus gedeeltelijk vast, maar fluc-

tueert naar gelang de tijd.
Het verwantschapssysteem is organisatorisch sterker dan de groepsvor-

ming op grond van onderscheid in leeftijdsgroepen, klassen en huwelijkse
status. Hoewel ook in Frankrijk de patrilineaire vernoeming van staatswege
regel is, worden verwantschappen in feite ervaren via de vrouwelijke lijn.

Ook vererving, die officieel paritair is, volgt de ongeschreven regels van de
streek; mannen laten elkaar de landerijen na, vrouwen erven de huizen.
Hier komt een nieuw probleem naar voren wat betreft de openbaarheid: de

van staatswege, juridisch vastgelegde verwantschapsstructuur. Deze blijkt
nauwelijks enig raakvlak te bezitten met de lokale tradities, die de naar
sekse gescheiden sociale functies laat prevaleren in de vererving en zelfs in

de vernoeming.
Mannen en vrouwen respecteren elkaars terrein; het passeren van de

grenzen is duidelijk aan bepaalde situaties (bijvoorbeeld feesten) gebon-
den. Volgens Rapp had de openbaarheid slechts in een bepaalde betekenis
een hogere status dan de privésfeer. Het status- en machtsverschil is, vol-

gens Rapp, het gevolg van de staatsbemoeienis; het is niet de van oudsher
bestaande betekenis van agrarische arbeid buiten op de landerijen, maar
het nieuwe domein van scholing, werk, militaire dienst, bureaucratie en
vergelijkbare ingrepen in zeggenschap en mobiliteit, die de openbaarheid
een groter gewicht toekennen.

Maar ligt dan de kern van het probleem in de invloed van de staat,
welke historische vorm deze ook heeft, die een openbare van een privéwe-
reld onderscheidt en daarmee tevens de seksenongelijkheid intensiveert?
Of wordt hier opnieuw een vooringenomen standpunt bevestigd?

Het klassieke drama
In contrast met de voorgaande auteurs vraagt Helene Foley zich af of het

onderscheid tussen openbaar en privé wel enig houvast geeft voor een beter
begrip van vrouwen in de (Attische) samenleving.' Behalve op het artikel
van Rosaldo van 1974 reageert zij ook op dat van Sherry Ortner in Woman,

Culture and Society. Ortners stelling dat de onderschikking van vrouwen

15. H.P. Foley, 'The concept of women in Athenian drama', in: H.P. Foley (ed.), Reflections
on women in antiquity. New York/London 1981.
16. S.B. Ortner, 'Is female to male as nature is to culture?', in: WCS, pp. 67-88.
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aan mannen verklaard zou kunnen worden uit de hidrarchie tussen twee an-
dere begrippen, namelijk cultuur en natuur, was bedoeld als een uitwerking
van Rosaldo's voorstel op grond van de theoriedn van C. Levi-Strauss. Ook
dit artikel heeft veel discussie opgeroepen."

Foley onderzocht beide stellingen aan de hand van het Attische dra-
ma, een van de rijkste maar tevens een van de moeilijkst te interpreteren
bronnen voor de mentaliteit van klassiek Athene. Haar argumentatie is ge-
baseerd op een gedetailleerde analyse van zowel tragedies als komedies. In
beide genres worden, op heel verschillende manier, de belangen van per-
soonlijke, vaak gezinsgebonden relaties in conflict gebracht met die van de
gemeenschap als geheel. Vooral in de tragedies zijn de vrouwenfiguren
vaak geinterpreteerd als de draagsters van de privé-wereld, en zouden de
mannen de normen van de polis vertegenwoordigen. De polis kan, als so-
ciale organisatie, worden beschouwd als de openbaarheid (vergelijk
Humphreys), maar ook als cultuur, die zich van de chaotische natuur zou
moeten afbakenen. Maar deze constateringen zijn, aldus Foley, te globaal.
De dramatische teksten zijn niet toevallig voor meerdere uitleg vatbaar.
Zowel de stelling man : vrouw = openbaar : prive, als man : vrouw = cul-
tuur : natuur doen dit materiaal geweld aan. Ook al geven andersoortige
teksten een expliciet onderscheid aan tussen openbaar en privé, en brengen
zij deze sferen nadrukkelijk met het sekseverschil in verband, dan illu-
streert het drama dat hiermee de ervaringen en mogelijkheden bij lange na
niet waren uitgeput.

Resume

Bij herlezing valt direct op, dat geen van de onderzoekers een definitie geeft
van openbaar en privé. Humphreys zoekt naar de inhoud van de termen oi-
kos en polis, maar veronderstelt eigenlijk dat deze twee begrippen vrijwel
met privé en openbaar samenvallen; op zichzelf een voor de hand liggende
gedachte, maar tevens illustratief voor het probleem. Evenmin stellen de
onderzoekers met Foley min of meer als uitzondering zich de vraag, of
de seksen inderdaad op de gebruikelijke manier aan beide sferen zijn toebe-
deeld; het onderzoek betreft steeds interpretaties dan wel marginale wijzi-
gingen van deze verdeling. Daarom geef ik hier eerst een thematische schik-
king van de resultaten.

17. Zie voor een grondige kritiek bijv. C.P. MacCormack, 'Nature, culture and gender: a criti-
que', in: C.P. MacCormack en M. Strathern (eds.), Nature, culture and gender. Cambridge
1980, pp. 1-24.
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Openbaar en prive zijn in de eerste plaats sterk geassocieerd met
ruimten in de letterlijke zin. De scheiding valt dan samen met de grens tus-
sen het huis en de ruimte daarbuiten. Maar deze grens is, zelfs in de Medi-
terrane culturen, niet scherp aan te geven. De openbaarheid kan tot in het
huis een ruimtelijke plaats innemen (Humphreys), het huis of collectief van
huizen kan een gehele dorpsgemeenschap omvatten (Montaillou). Maar
ruimten bezitten daarnaast figuurlijke betekenissen. Deze zijn wel in ab-
stracto te omschrijven, maar blijken een sekse-specifieke inhoud aan te ne-
men zodra zij een menselijke gestalte krijgen. Van de vrouwenfiguren in het
Attische drama wordt verwacht, dat zij de waarden van de prive-wereld ver-
tegenwoordigen (Foley). Toetreding van vrouwen tot de openbare ruimte
brengt geen veranderingen in het onderscheid teweeg. Ofwel vrouwen blij-
ven binnen die openbare ruimte een uitzonderlijke positie bekleden, zodat
hun aanwezigheid als het ware een private enclave binnen de openbaarheid
wordt (Humphreys, Rapp). Ofwel de betekenis van deze interventie is
geinstitutionaliseerd en veroorzaakt evenmin een vervaging van het onder-
scheid (Rapp, Van Bremen, Foley). Datzelfde geldt voor de rol van man-
nen in de privé-wereld; zij lijken een deel van de openbaarheid in de vorm
van attituden en waarden met zich mee te brengen (Rosaldo 1974; Rapp;
Humphreys).

De aard van de gevoelens die als prive of openbaar getypeerd worden
verschilt van cultuur tot cultuur: distantie en formaliteit horen bij de Noord-
Europese openbaarheid, maar beheersen in vele 'peasant societies' het
prive-leven. Een attitude van ouderlijke zorg en beschutting behoort hier
tot de prive-wereld, in Hellenistische stadstaten tot de stijl van besturen. In
deze voorbeelden is de affectieve betekenis van openbaar en privé al in een
andere richting ontwikkeld. Er lijken toch eerder gevoelens van eigenheid
tegenover buitenstaanders een belangrijke rol te spelen, dan opvattingen,
die nog op ruimtelijkheid zelf, gemarkeerd door de grens van het huis, be-
trekking hebben.

Valt het onderscheid dan toch het best te relateren aan dat tussen
mannen en vrouwen, wellicht als vaders en moeders? Ook deze benadering
!evert geen eenduidig resultaat op. Persoonlijke, informele, affectieve ban-
den zijn in de openbaarheid van groot belang (geweest) tussen mannen on-
derling (Humphreys; Rapp), terwijI vrouwen daartegenover een eigen we-
reld vormen. In dit opzicht leven mannen en vrouwen in aparte sferen, die
niet noodzakelijk met de scheiding tussen openbaar en privé samenhangen.
In het algemeen worden te veel uitzonderingen geconstateerd op de regel,
dat openbaar met mannen en privé met vrouwen gelijk te stellen zouden
zijn (voor Athene: Foley). En zodra we denken aan verwantschapsrelaties
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is een rigoureuze seksenscheiding niet vol te houden. Al zijn verwant-
schapssystemen onderling nog zo verschillend, mannen en vrouwen zijn
daarbinnen systematisch met elkaar verbonden. Juist in termen van ver-
wantschap is er geen duidelijk verschil aan te brengen tussen hetgeen privé
en hetgeen openbaar zou zijn: het betreft de openbaarheid van de privé-or-
ganisatie, of omgekeerd.18 Het elementaire sekseverschil binnen verwant-
schapssystemen berust op het biologisch sekseverschil, namelijk de capaci-
teit van vrouwen om kinderen te baren. Maar dit vermogen is niet direct ge-
lieerd aan de organisatie van prive en openbaar, tenzij we daar al van uit-
gaan (vergelijk Rosaldo, 1974; de zwangerschap is daar vervangen door de
betekenis van de lactatie, juist omdat het baren op zichzelf geen afdoende
implicaties heeft voor de sociale organisatie).

Naast de ruimtelijke betekenis, met alle brede associatiesvan dien, is
ook een economisch en een politiek element naar voren gekomen in de or-
ganisatie van openbaar en privé. Dat is heel duidelijk het geval in Montail-
lou; op een bijzondere en min of meer indirecte manier voor het leven van
stedelijke elites (Van Bremen); als bron van het enige duidelijke machts-
overwicht van openbaar over privé in contemporain Zuid-Frankrijk
(Rapp). Moet dan toch vooral worden gezocht naar een grootschalige
markteconomie, of naar een centrale staat, om te begrijpen hoe een 'open-
baarheid' in contrast met een 'privésfeer' wordt ontwikkeld? Maar hoe grij-
pen deze processen dan in op het sekseverschil, dan wel vica versa? Als ver-
bindende factor wordt dan gedacht aan sociale rollen, al of niet naar klasse
en status nader ingevuld. Mannelijkheid, openbaarheid en status kunnen
direct op bepaalde beroepsgroepen worden betrokken (Montaillou: her-
ders en kathaarse leiders enerzijds, de Kerk anderzijds; vergelijk ook
Rapp). Maar waterdicht is dit onderscheid weer niet. De aristocratie onder-
scheidt zich in menig opzicht van de rest van de bevolking, ook in de toebe-
deling van sociale rollen aan mannen en vrouwen (Foley, Van Bremen,
Montaillou). Arbeidsverdeling naar sekse kan het status-verschil op allerlei
manieren doorkruisen; van hoog tot laag wordt door vrouwen gesponnen
en geweven, al of niet voor de sier. Maar wanneer geconstateerd wordt dat
vrouwen in overgrote meerderheid hun arbeid in en om het huis verrichten,
en dat deze stand van zaken te maken heeft met de scheiding tussen open-
baar en privé, wat vormt dan de voorwaarde tot wat? Hoe verklaart deze
beperkte actieradius een eventueel verschil in status van de arbeid? De

18. We kunnen speculeren hoe zij verder geredeneerd zou hebben, zeker wanneer zij zich had
verdiept in auteurs als bijv. Foucault. Deze was echter in 1980 nog nauwelijks in de VS doorge-
drongen, althans niet in de antropologische wereld waarbinnen Rosaldo voornamelijk haar
materiaal zocht.
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symbolische betekenis kan zelfs op het gehele domein van deze stad betrek-
king hebben en leiden tot de verwerving van openlijke status en invloed on-
der het motto van typisch vrouwelijke deugdzaamheid (Van Bremen). So-
ciale rollen kunnen niet volledig worden verklaard door het sekseverschil,
en evenmin door de scheiding tussen openbaar en privé. Volgens de psy-
choanalytische benadering is de invloed van het sekseverschil niet beperkt
tot het aanleren van sociale rollen alleen. In deze opvatting is het sociaal-
culturele seksenonderscheid het resultaat van de intrapsychische ontwik-
kelde interpretatie van het sekseverschil. Rosaldo maakte in 1974 een stra-
tegisch sterke manoeuvre; zij zag in dat de argumentatie over de sociale sta-
tus van vrouwen alleen doorbroken kon worden met een benadering, die
het sociale seksenonderscheid als gevolg en niet als oorzaak zou beschou-
wen. Maar haar opzet bleef uiteindelijk ineffectief, en niet alleen omdat de
definities van openbaar en privé in grote trekken dezelfde bleven als daar-
voor. Sociaal-politieke en intrapychische verklaringen van het seksever-
schil zijn moeilijk in dén systeem te brengen, juist omdat zij als theorieen el-
kaar wederzijds als oorzaak en gevolg definieren.

Uit deze opsomming kunnen we het volgende concluderen:
ofwel elke onderzoeker hanteert een eigen interpretatie van openbaar en

privé; er zijn dan op het niveau van interpretatie talloze vormen van open-
baar en privé die onderling weinig meer gemeen hebben dan hun terminolo-
gie en die een willekeurige relatie bezitten tot de historische werkelijkheid;

ofwel er zijn in de historische werkelijkheid talloze vormen van openbaar
en privd, die onderling weinig meer gemeen hebben dan de terminologie
waarin over deze situaties gesproken wordt. Deze stand van zaken zou kun-
nen verklaren, waarom de termen openbaar en privé doorgaans vaag zijn
gebleven en niet duidelijk gedefinieerd worden. De vaagheid vormde een
voorwaarde tot het gemeenschappelijk gebruik van de termen. Zodra een
onderzoeker streeft naar een scherpe definiering, die niet al een sekse-speci-
fieke connotatie heeft, blijkt het instrumentarium inadequaat, en zelfs eer-
der een last te zijn.

Rosaldo, 1980

In haar artikel 'Gebruik en misbruik van de antropologie' ondergroef Ro-
saldo vrijwel alles wat zij eerder had gezegd; eigenlijk handhaafde zij alleen
het idee, dat er zoiets bestaat als een openbare en een privesfeer en dat deze
voor vrouwenstudies van belang zijn. Bij herlezing maakt dit stuk op mij de
indruk niet voltooid te zijn; het geeft een momentopname in een gedachten-

-
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gang die nog in ontwikkeling is. Haar openingszin geeft hiervan blijk: 'Dit
artikel gaat over vragen'. Later blijkt wat zij met deze opmerking bedoelde:
er is geen gebrek aan gegevens over vrouwen, en zelfs niet aan een duidelij-
ker articulatie van de ervaringen van vrouwen, maar aan vragen die aan de
complexiteit van het begrip 'sekse' (of `geslache) recht kunnen doen. Con-
cepten, die de betekenis van mannelijkheid en vrouwelijkheid al als gege-
ven zouden beschouwen, zouden zelf juist het object van analyse moeten
worden. Zo ook de termen openbaar en privé.

Het artikel bevat de volgende hoofdlijnen:
Er moet niet worden gezocht naar universeel geldige concepten. Dat

geldt a fortiori voor binaire concepten, die onvermijdelijk het onderscheid
tussen de seksen accentueren en continueren en dus niet kunnen verduide-
lijken hoe dit onderscheid tot stand wordt gebracht. Binaire concepten
wekken voorts de schijn van gelijkwaardigheid; in feite gaat het om hidrar-
chische begrippen die ongelijkheid structureren en rechtvaardigen.

Wanneer we de openbare en de privésfeer handhaven alsbegrippen, dan
moeten we ons realiseren dat het begrippen zijnwaarmee wij ordening wil-
len aanbrengen. Dat geldt ook voor `scheiding'; de sferen zijn niet zo ge-
scheiden in de werkelijkheid (ze vormen immers samen de gehele samenle-
ving) als door het concept wordt gesuggereerd. In het zoeken naar deze ge-
scheidenheid van sferen blijven wij erfgenamen van de 19de eeuw, waarin
de scheiding tussen de sferen en de toewijzing van mannen en vrouwen naar
ieder van deze een dogma was. Ons begrippenapparaat is in beangstigende
mate bepaald door deze 19de-eeuwse opvatting; het is juist de uitdaging om
een visie te credren die de kracht van dit wereldbeeld ondermijnt. In zo'n vi-
sie zou de formatie van seksenonderscheid als thema centraal moeten
staan. Dit thema zou dan uitgewerkt kunnen worden door de relatie met
voorstellingen van openbaar en privéen andere vormen van onderscheid te
onderzoeken. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat onder-
scheid in feite hetzelfde is als ongelijkheid.

In deze tekst schenkt Rosaldo veel meer aandacht aan het probleem
`mache dan in die van 1974, waar het machtsverschil als gegeven optreedt
om vervolgens op een afstand gehouden te worden. De gedachte dat een
vermindering van de scheiding der sferen ook tot een verzwakking van het
(machts)onderscheid tussen de seksen zou leiden, is zij kennelijk als een il-
lusie gaan beschouwen. Macht is niet te elimineren, maar moet worden er-
kend als een factor op zichzelf. Ook het sekseverschil wordt op verschil-
lende manieren tot stand gebracht en valt niet tot de scheiding der sferen te-
rug te brengen. Daarentegen zijn thema's als lichamelijkheid en de fanta-
siedn daarover, die in de psychoanalytische theorie zo'n essentidle plaats in-
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nemen, in de tekst van 1980 opvallend afwezig. Het lijkt erop of zij niet
meer weet waar zij het biologisch sekseverschil zal plaatsen, nu het niet
meer veilig in de scheiding der sferen kan worden ondergebracht

Gezien het proces waarin haar gedachtengang zich nog beyond, is het
wel voorstelbaar, dat Rosaldo niet is toegekomen aan een eigen herziening
van het begrip `vrouwenonderdrukking'. Deze lacune wordt geillustreerd
met het feit dat zij geen nieuwe interpretatie heeft geboden van de termen
'openbaar' en 'privé'. Met andere woorden, in het voorstel van 1980 zijn
openbaar en privé wel met het sekseverschil verbonden, maar de manier
waarop moet het doel van onderzoek zijn. Er is geen duidelijke derde factor
meer die de relatie tussen beide begrippenparen kan verduidelijken, inte-
gendeel . Er zal een grote verscheidenheid aan factoren zijn die, afhankelijk
van cultuur en periode, de relaties tussen vele elementen tesamen structu-
reren tot het sekseverschil.

In al zijn vaagheid is dit artikel constructief en inspirerend; het is in-
middels een klassiek discussiestuk geworden. Toch wil ik nog enige aan-
dacht schenken aan de mogelijke redenen van deze vaagheid. In vergelij-
king met de tekst van 1974 zet Rosaldo zich hier ook op een andere manier
af tegen de wetenschappelijke tradities in haar yak. Kort gezegd kritiseert
zij in het eerste stuk de geringe aandacht voor vrouwen, alsmede de vanzelf-
sprekende marginaliteit en onderschikking die vrouwen in deze tradities
wordt toegeschreven. In het tweede artikel geeft zij haar onbehagen aan
over de de begrippen en denkkaders van het vak in zijn algemeenheid; in-
derdaad, haar stuk gaat 'over vragen'. Is de antropologie ftherhaupt bereid
en in staat geweest een instrumentarium te scheppen dat op zichzelf neu-
traal genoeg was om het probleem van het sekseverschil te kunnen analyse-
ren? Zij probeert aan te geven dat de (mens)wetenschappen concepten
hebben voortgebracht die zelf al zo sekse-specifiek zijn, dat daarmee ook de
macht zelf al in het instrumentarium is opgenomen. Vanuit dit wantrouwen
wordt het begrijpelijk dat zij niet kan aangeven hoe zij de inhoud van open-
baar en privé zal omschrijven zonder dat deze al seksespecifieke kenmer-
ken zal vertonen. Met andere woorden, in dit artikel doet zij over de werke-
lijkheid nauwelijks meer uitspraken, maar concentreert zij zich volledig op
de uitspraken die over die werkelijkheid worden gedaan.

19. Hoe sterk dat eveneens het geval was in Noord-west-Europa in de 19de eeuw, dus tijdens
de zogenaamd extreme scheiding tussen openbaar en prive, blijkt uit de studie naar de Neder-
landse verwantschapsorganisatie: S. Sevenhuysen, De orde van het vaderschap. Politieke de-

batten over ongehuwdmoederschap, afstamming en het huwelijk in Nederland, 1870-1900. Am-

sterdam 1987.
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De pleats van het probleem in de wetenschap

Een belangrijk gedeelte van Rosaldo's artikelvan 1980 is gewijd aan de an-
tropologische tradities en hun achtergronden in de 19de eeuw. Zij wil laten
zien, dat het hele conceptuele raamwerk waarbinnen de antropologie zich
ontwikkeld heeft, de mentaliteit weerspiegelt van het Victoriaanse tijd-
perk, met alle seksistische (en etnocentrische) implicaties van dien. De
scheiding tussen openbaar en prive, die in de vorige eeuw van zo groot be-
lang werd gevonden, zou aldus onvermijdelijk haar stempel drukken op de
manier waarop tot op heden de seksen en hun betrekkingen tot de open-
baarheid en de privéwereld konden worden voorgesteld. Op zichzelf ligt de
gedachte voor de hand, dat opvattingen over de identiteiten van de seksen
in de verschillende wetenschappen zijn opgenomen en verwerkt. Maar de
mate waarin dat het geval is, verdient wel zorgvuldige aandacht.

Verschillende auteurs hebben de laatste jaren, al of niet reagerend op
Rosaldo, vergelijkbare ideedn naar voren gebracht. In de meest verstrek-
kende zin valt hierbij te denken aan Foucault; want wat Rosaldo in eigen
woorden wil verdedigen is, meen ik, nu kortheidshalve te benoemen als
vertooganalyse. Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit beargumen-
teert dat \ in de tweede helft van de 18de eeuw een nieuwe voorstelling van
de seksualiteit tot stand werd gebracht, die daarmee ook een nieuwe inter-
pretatie van het sekseverschil in het leven riep. In dezelfde periode,
waarin volgens de hier genoemde auteurs de basis werd gelegd voor onze
Westeuropese voorstellingen van sekse, zijn eveneens de (mens)weten-
schappen gegrondvest als de wetenschappen in hun huidige vorm.' Dat be-
tekent dat de wetenschappen geen instrument zijn geweest om het pro-
bleem van het sekseverschil te onderzoeken, maar zelf een actieve factor in
de vormgeving van het sekseverschil zijn geweest en gebleven. Pas sinds de
laatste tien a vijftien jaar tekenen zich de contouren af van mogelijk ver-

20. Van invloed van Foucault op Rosaldo is, meen ik, geen sprake, al verscheen La volonté de
savoir (Parijs 1976) vier jaar voor haar artikel, zie noot 18.
21. Jean Grimshaw, een engelse filosofe, concludeert dat de arbeidsverdeling naar sekse, gein-
tensiveerd door de (welke?) scheiding tussen openbaar en privé, pas werkelijk een probleem
werd toen mannen- en vrouwenactiviteiten werden voorgesteld als en zo veel mogelijk veran-
derd in complementaire, exclusieve levenssferen. Deze gingen een ruimtelijke, een psycholo-
gische, een lichamelijke en een verreikende culturele component omvatten. Deze voorstelling
van mannelijkheid en vrouwelijkheid ziet zij, onder meer in navolging van J. Bethke Elshtain,
in de loop van de 18de eeuw ontstaan. Zie: J. Grimshaw, Feminist Philosophers: women's per-
spectives on philosophical traditions. Alyesbury 1986, pp. 70-73; J. Bethke Elshtain, Public
man, private woman. Women in social and political thought, Oxford/Princeton 1981.
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strekkende veranderingen. Van deze veranderingen maken vrouwenstu-

dies een integraal deel uit.22
Dit zijn nog slechts tentatieve aanwijzingen. De vraag hoe de verschil-

lende wetenschappen bepaalde sekse-identiteiten veronderstellen en deze

incorporeren in het gehele skelet waarop zij zijn gebouwd, heeft beoefe-

naars van vrouwenstudies van begin af aan beziggehouden en blijkt alleen
maar méér vragen op te roepen zie ook Rosaldo's openingszin. Een

voorstel voor een hernieuwde discussie over de scheiding tussen openbaar

en privé zal uit deze constateringen ook conclusies moeten trekken en dat
betekent voor een groot deel: opnieuw beginnen.

Voorstellen voor verder onderzoek

Het begin kan wellicht een aanknopingspunt zijn. Aanvankelijk moest het

concept een kader bieden ter verklaring van seksenongelijkheid zonder een
exclusief biologistische opvatting van het sekseverschil te aanvaarden. In

veel opzichten komen het sekseverschil en de scheiding tussen openbaar en

privé inderdaad met elkaar overeen: mannen en vrouwen zijn verschillend,

maar de betekenis van het verschil is cultureel bepaald. De meeste samenle-
vingen kennen een soort openbaarheid en privésfeer, maar de inhoud en
betekenis lopen eveneens sterk uiteen. De kracht van de manoeuvre was al-

dus gebaseerd op een analogie van binaire concepten. Maar de ene combi-
natie van termen verduidelijken met behulp van de andere is het stellen van

een vergelijking met twee onbekenden. De combinaties zijn immers maar

zeer ten dele vergelijkbaar. Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn evenals

22. Grimshaw contrasteert deze ontwikkeling met uitspraken van Plato en Aristoteles, die wel-

iswaar het sekseverschil bespreken, maar in minder alomvattende termen dan in de 18de

eeuwse mentaliteit gebruikelijk werd. Deze interpretatie lijkt mij te eenzijdig; de visies en ter-

minologieen van beide klassieke filosofen zijn veel sterker ingebed in sociaal-culturele tradi-

ties dan Grimshaw vermoedt.
23. Een analyse van natuurwetenschappelijke vooronderstellingen die Rosaldo's bevindingen

bevestigt, biedt L.J. Jordanova, 'Natural facts: a historical perspective on science and sexuali-

ty', in: MacCormack en Strathern, Nature, culture and gender, pp. 42-69; zie voor de ontwikke-

ling van de geschiedwetenschap en de antropologie ten aanzien van de betekenis van vrouwen

in het historisch proces: Pomata, 'La storia delle donne'; zie over de plaats van de geschied-

schrijving van vrouwen, in het bijzonder van de klassieke oudheid, binnen de (oude) geschie-

denis in het algemeen: J. Blok, 'Sexual Asymmetry. A historiographical essay', in: J. Blok en

P. Mason (eds.): Sexual Asymmetry. Studies in Ancient Society. Amsterdam 1987, pp. 1-57. De

essentidle rol die vrouwenstudies vervullen in het deconstructionisme in de literatuurweten-

schap wordt beschreven door J. Culler, On deconstruction. Theory and criticism after structura-

lism. Londen 1983, pp. 42 e.v.
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openbaar en privé culturele creaties, maar voor het lichamelijk seksever-
schil is geen equivalent te vinden in de openbaar-privé combinatie. Dat wil
zeggen, het lichamelijk sekseverschil vormt een gegeven dat in vrijwel elke
voorstelling van sekse-identiteit een plaats krijgt; een vergelijkbaar ele-
ment is in de openbaar-privé organisatie niet aanwijsbaar.' Het is dus in
principe onmogelijk om het hele verschijnsel sekse te ondervangen met het
onderscheid tussen openbaar en privd.

Rosa Ido probeerde in 1980 het debat los te weken uit zowel de binaire
concepten als de daaraan verbonden analogieen en een, nog tentatief gefor-
muleerd, voorstel te doen om een samenleving te onderzoeken als een
structuur van ongelijkheden. Dit kan in verschillende richtingen worden
uitgewerkt.

Edn daarvan is een breed opgezet programma dat door Joan Wallach
Scott is voorgesteld. Zij onderscheidt vier aspecten waarmee het begrip
'gender' ('sekse') geanalyseerd kan worden: de wereld van de symboliek,
de brede ideologische concepten die de betekenissen van de symboliek be-
palen, politieke en sociale instellingen, en de subjectieve ervaringswereld.
In samenhang met elkaar moeten deze een interpretatie bieden van zowel
de culturele opvattingen en effecten van het sekseverschil als van de
machtsrelaties die daarin betrokken zijn. Openbaar en privé nemen in haar
voorstel geen specifieke plaats in. Dat lijkt mij niet toevallig, omdat zij pro-
beert aan iedere polaire systeembouw te ontkomen. Bovendien geeft Scott
met nadruk aan dat het zwaartepunt bewust verlegd moet worden naar het
niveau van de interpretatie; ook zij streeft naar een grotere afstand tussen
uitspraken en werkelijkheid.

Wanneer aan de begrippen openbaar en privé echter opnieuw een
functie in de analyse wordt toegekend, zou een bewust gebruik van analogie
tussen seksenonderscheid en binaire concepten toch vruchtbaar kunnen
zijn. Deze opzet, om de polariteit van zijn vanzelfsprekend aanschijn te ont-
doen, kan zich laten inspireren door psychoanalytische opvattingen, het-
geen Rosaldo en Scott eigenlijk wilden vermijden. Ik denk daarbij aan de

24. Je kunt daar natuurlijk wel naar zoeken. Zo kan bijvoorbeeld de plaats van een nieuwe ge-
zinseenheid ten opzichte van het collectief zo'n betekenis worden toegemeten. Termen als viri-
localiteit, uxorilocaliteit en dergelijke, die aangeven op welke manier de nieuwe eenheid zich
ten opzichte van de bestaande een identiteit aanmeet, zouden in dit kader kunnen worden gea-
nalyseerd. Maar dan is al a priori beslist dat deze localiteit de aard van de prive-sfeer zou uit-
maken. Is dat een keuze, die beter te beargumenteren is, en zou deze inderdaad vergelijkbaar
zijn met de functie die aan het lichamelijk sekseverschil wordt toegekend?
25. J. Wallach Scott, 'Gender: a useful concept of historical analysis?' in: American Historical
Review, 91, 1986, pp. 1053-1075.
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zeer globaal geformuleerde stelling dat het ontwikkelen van twee sekse-

identiteiten altijd een residu achterlaat, namelijk van de niet vervolgde bi-

seksuele orientatie en almachtsfantasie, en dat deze formatie dus gepaard

gaat met kosten die ergens in de loop van het constructieproces zijn terug te

vinden. Het is juist dit residu dat Rosaldo niet heeft onderkend. Zij lijkt ge-

zocht te hebben naar een niet-polair gedacht systeem, dat toch het pro-

bleem van het culturele sekseverschil en de daarin betrokken macht naad-

loos zou kunnen vatten. Het bezwaar van binaire systemen berust mijns in-

ziens niet alleen in de twee-poligheid of de verkapte hidrarchie, maar vooral

in de ogenschijnlijke volledigheid waarmee een dualistisch systeem hoe

uitgewerkt ook de werkelijkheid zou kunnen dekken. Deze analogie zou

kunnen betekenen dat, ten eerste, in plaats van een geponeerde scheiding

tussen de sferen een scheidingsproces wordt onderzocht. Ten tweede moet

worden bezien in welke sferen (plaats, inhoud, vorm, doelstelling) de sa-

menleving wordt verdeeld. Ten derde betekent het, dat een mogelijke pro-

minentie van twee sferen tegen de achtergrond van dit proces contour krijgt,

zodat, ten vierde, de veelvuldig geconstateerde verschijnselen die zich niet

in de scheiding van deze twee sferen laten onderbrengen, naar voren wor-

den gehaald en een erkende plaats kunnen krijgen binnen de organisatie als

geheel. Daarna kan een vergelijkbare procedure worden gevolgd ten aan-

zien van de rol van vrouwen/vrouwelijkheid en mannen/mannelijkheid in

verhouding tot de omschreven sferen. Hier kan het voorstel van Scott bij-

zonder nuttig zijn. De associatie van een sekse met een van de omschreven

sferen zal, vermoedelijk, altijd slechts een gedeeltelijke relatie tussen beide

elementen laten zien.
Dit voorstel is beslist omslachtig, maar ook in dit opzicht kunnen ver-

moedelijk hoge kosten niet worden vermeden. De theorieen in verschil-

lende takken van vrouwenstudies worden steeds meer gecompliceerd en

verfijnd en dat ligt, gezien de omvang vande vraagstellingen, ook wel voor

de hand. Het wordt steeds moeilijker om de groeiende theoretische omkle-

ding gestalte te geven met empirisch materiaal, waaraan de vragen weer

kunnen worden getoetst. Het onderzoek naar de scheiding tussen openbaar

en prive vormt daarvan een illustratie.

I


