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Annemarie Mol

Wie weet wat een vrouw is ...
Over de verschillen en de verhoudingen tussen
wetenschappen

De genetika weet wat een vrouw is. Een vrouw heeft, op een totaal van
46 , twee X-chromosomen .

Wanneer je een cel aan het wangslijmvlies onttrekt, haar nauwkeurig,
volgens de voorschriften, bewerkt en onder een elektronenmikroskoop
legt, verschijnt er een beeld. Aha, twee X-chromosomen. Een vrouw .

Is een vrouw nu werkelijk een wezen met twee X-chromosomen? De
socialisatiesociologie vertelt een ander verhaal : een vrouw is een wezen
dat als kind behandeld is als een meisje, dat almaar geleerd heeft hoe ze
vrouw moest worden en het zo is geworden . 'Twee X-chromosomen bezit
ten' is beslist niet hetzelfde als 'geleerd hebben vrouw te zijn'. Zijn het
verschillende aspekten die de ware vrouw allebei vertoont? Of zijn het
tegenstrijdige definiëringen?

Je kunt vermoeden dat de ware vrouw opduikt als een hele serie
wetenschappen , die er elk maar een brokje van ophelderen, aaneengescha
keld worden. De ware vrouw was altijd al achter de onwetendheid schuil
gegaan en ze komt tevoorschijn wanneer ze van alle kanten belicht wordt.
Iedere tak van wetenschap draagt een eigen stuk aan en ten slotte ligt
heel de legpuzzel op tafel. Maar misschien heb je een minder vredig beeld
van de verhouding tussen genetika , socialisatiesociologie en de andere.
Niks harmonie en komplementariteit, niks taakverdeling: ruzie! Waar ver
schillende verhalen worden verteld kan er maar één gelijk hebben. Wat
is vrouw werkelijk: chromosomen of opvoeding?

De vraag of verschillende takken van wetenschap ieder een ander
aspekt van een of ander objekt, vrouw bijvoorbeeld, belichten, of dat ze
tegenstrijdige zaken over zo'n objekt beweren, is niet alleen van belang
voor wetenschappen, maar ook voor feministen die zich ermee willen
bemoeien. Stel, je wordt gekonfronteerd met levenswetenschappen, bio
logie en geneeskunde. Moet je die dan serieus nemen omdat ze 'ook een
aspekt' van vrouw naar voren halen? Of is het verstandiger ze te bestrijden
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omdat het gelijk over vrouw nooit een biologies of medies gelijk kan zijn?
Moet je ze als waarheid aanvaarden of als leugen terzijde schuiven? Er is
nog een derde mogelijkheid. Nee , ik ben er niet op uit een beetje geloof
en een beetje verkettering te bepleiten, ik stel niet voor het 'bruikbare'
te behouden en het 'onderdrukkende' weg te gooien: hoed ons voor gulden
middenwegen! De strategie die ik op het oog heb, begint ermee de vraag
naar waarheid en onwaarheid tussen haakjes te zetten. Dat is dè manier
om even buiten de wetenschap te treden en de vraag te kunnen stellen
hoe daarbinnen taakverdelingen en territoriumstrijden plaatsvinden.
Welke betekenis krijgen de verschillen tussen verschillende takken van
wetenschap dan?

In dit verhaal ga ik het hebben over de verhoudingen tussen tal van
takken van wetenschap die iets met vrouw te maken hebben. Ik doe dat
zonder zelf te (willen) weten wat een vrouw is. Het gaat me er om strate
giese inzichten te vergaren voor feministiese bemoeienissen met levenswe
tenschappen.

Samenwerking en strijd

De anatomie weet wat een vrouw is: een lichaam met een baarmoeder,
brede heupen, borsten, schaamlippen en een klitoris. Nu zijn er lichamen
zonder borsten maar met een klitoris of omgekeerd; van veel aarzeling
laat de anatomie echter niet blijken. In het weten van de psychoanalyse
is vrouw een produkt van identifikaties en komplexen . Ook komen er
fantasieën, weerstanden en verlangens bij kijken.

Wat is nu de verhouding anatomie-psychoanalyse? In de anatomie
wordt er over die vraag gezwegen, in de psychoanalyse vormt ze een heet
hangijzer. Er doen een aantal antwoorden de ronde. Zo wordt er beweerd
dat de psychoanalyse de anatomie nodig heeft om te begrijpen wie zich
met wie identificeert: het meisje met de moeder , want ze hebben allebei
geen penis, dat zie je zo . Nee , klinkt het elders, de vader is niet van belang
vanwege zijn vleselijke penis , maar omdat hij de wet vertegenwoordigt,
het gaat om de Naam van de vader. Anatomie is dan ook voor de psychoa
nalyse overbodig: de orde waarin een kind wordt ingevoerd is een symbo
liese orde . Als de psychoanalyse al de hulp van een andere wetenschap
nodig heeft, dan is dat van de taalkunde , vertrouwd met symbolen. Ja,
zo gaat een enkeling verder , anatomie is niet alleen onnodig , ze is zelfs
met de psychoanalyse in strijd. Anatomie claimt immers dat vrouw een
zekere lichaamsvorm is, terwijl psychoanalyse vrouw begrijpt als de uit-
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12 Annemarie Mol

komst van een ingewikkeld seksualiseringsproces. Anatomie identificeert
lichamen als vrouw, terwijl voor de psychoanalyse een konkreet individu
nooit eenduidig en in zijn totaliteit vrouw kan zijn.

Binnen de psychoanalyse woedt een debat over de verhouding van
anatomie tot psychoanalyse. Je kunt dat ook zó zeggen: de psychoanalyse
bestaat uit drie takken en elk van die takken houdt er een andere verhou
ding tot de anatomie op na. Er is een tak die met de anatomie samenwerkt:
de anatomie be chrijft de lichamen, de psychoanalyse de seksualisering
van die lichamen. Er is een tweede tak die onverschillig staat ten aanzien
van de anatomie: ze zoekt het maar uit met haar lichamen, in de psycho
analyse gaat het om zaken van een andere orde. Er is ten slotte een tak
die de anatomie bestrijdt: anatomie koppelt het begrip vrouw aan lichamen
vast, dat is ten onrechte, psychoanalyse laat zien hoe seksualisering niet
een kwestie is van lichamen maar van levens. Wie zich nu op het standpunt
van één van deze drie takken stelt, ziet ook maar één verhouding psycho
analyse-anatomie, namelijk öf samenwerking öf onverschilligheid öf strijd.
Van een afstandje naar het geheel van de psychoanalyse kijkend zou je
kunnen zeggen dat ze zowel met de anatomie samenwerkt, als haar negeert,
als haar bestrijdt.

Psychoanalyse in takken verdelen mag, niemand schrikt er van; zij
is immers een van de sociale wetenschappen en die worden verondersteld
opgesplitst te zijn in stromingen. Of je dat nu een teken van hun onrijpheid
noemt of een deel van hun kracht, om die stromingen kan niemand heen.
Bij een harde wetenschap, zou je denken, ligt dat allemaal anders. Harde
wetenschappen zijn uit één stuk, die halen het niet in hun hoofd om
tegelijkertijd samen te werken, te negeren en te bestrijden. Zou je denken?
Wat is de verhouding van de anatomie tot pak weg de endokrinologie?

De endokrinologie weet wat een vrouw is aan de hand van hormonen.
Kleine meisjes, rijpe en oude vrouwen hebben elk zo hun spiegels, fluktue
rend met verschillende ritmes. Wat is nu de relatie van de endokrinologie
tot de anatomie: endokrinologie spreekt van hormonen en hun werkingen
in de dynamiek van het lichaam, anatomie van organen en hun rangschik
king in de ruimte van het lichaam. Vult dat elkaar aan of botst het?

Er bestaat een tak van endokrinologie die de anatomiese, ruimtelijke
definiëringen van het lichaam aanvaardt en er een plek voor haar hormonen
in probeert te vinden . Zij tekent hypofyses en eierstokken als illustraties
bij haar eigen verhalen en wijst erop dat oestrogenen en progesteronen
dáár worden gemaakt.

In een andere tak van endokrinologie wordt de ruimtelijkheid van
een lichaam genegeerd, ze spreekt slechts van hormoonspiegels; of het
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bloed waarin die spiegels gemeten worden, uit een arm of uit een been
afkomstig is, is niet relevant. In plaats daarvan let ze nauwkeurig op de
tijd : is het bloed 's morgens of 's avonds afgetapt, vóór of ná de ovulatie?
De weerslag van de spiegel van het ene hormoon op die van het andere
verbeeldt ze door middel van hokjes met pijltjes ertussen . Daaraan heeft
ze voldoende om te weten wat een vrouw is.

In weer een andere tak van endokrinologie wordt de vraag gesteld
waar eigenlijk borsten en brede heupen vandaan komen: die ontstaan in
de puberteit onder invloed van hormonen . En wie weet zorgen in het
embryo hormonen bovendien voor de vormgeving van baarmoeders,
schaamlippen en klitoris . Kijk, heet het in deze tak van endokrinologie,
de anatomie kan helemaal niet begrijpen wat een vrouw is, ze is veel te
oppervlakkig. Het doorslaggevende element is niet de ruimtelijke vorm ,
maar datgene waardoor die vorm tot stand gekomen is. De endokrinologic
is daarom veel geschikter om te bepalen wie er vrouw is. zij weet wat een
vrouw is. Bovendien: baarmoeders en borsten worden in onze streken
herhaaldelijk weggesneden, net zoals klitoris en schaamlippen elders, zon
der dat iemand ophoudt vrouw te zijn . Het gaat niet om de geslachtsorga
nen, het gaat om de geslachtshormonen.

Drie takken van endokrinologie hebben dus elk een andere houding
tegenover anatomie: de een werkt er mee amen, de tweede staat er
onverschillig tegenover en de derde gaat er tegenin . De endokrinologie ,
zo zou je kunnen zeggen, heeft drie verschillende verhoudingen tegelijk
tot de anatomie: ze werkt cr mee samen. negeert haar èn bestrijdt haar.

Genetika, socialisatiesociologie . psychoanalyse , anatomie en endokrinolo
gie weten allemaal wat een vrouw is, maar ze weten het op verschillende
manieren. Wie die verschillen wil vatten stuit op de moeilijkheid dat we
tenschapstakken zich opnieuw vertakken . Je kunt 'cndokrinologic' een
tak noemen, maar er bestaan ook 'takken van endokrinologic'. Het globale
verschil tussen endokrinologic en anatomie, namelijk dat de cen zich met
hormonen bezighoudt en de ander mct de ruimtelijke rangschikking van
organen, kun je onmogelijk op een globale manier als een vredige taakver
deling of als een ingrijpende tegenstelling opvatten als je je niet op het
standpunt van één van de takken van de endokrinologie wilt stellen . Wie
niet weet wat een vrouw is, merkt dat verschillende takken van wetenschap
het allemaal menen te weten, nu eens bij elkaar aanknopend en op elkaar
steunend, dan weer elkaar afvallcnd en op elkaar mopperend, en soms
zonder zich iet s van elkaar aan te trekken .
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Beweren en bewerken

Takken van wetenschappen hebben verschillende verhalen over wat een
vrouw is, maar daar blijft het niet bij. Zij spe len ook - wisselende - rollen
in de 'buitenwe re ld '. Wetenschappen kennen de werkelijkheid niet alleen,
ze veranderen haar ook . Hoe verhouden zij zich op dat vlak tot elkaar?

Volgens de anatomie is lichaam een ruimtelijke vorm, volgens de
endokrinologie is het een hormonaal systeem . Het pessarium is verbonden
met een anatomiese blik , de pil is een produkt van de endokrinologie . In
de ingewikkelde praktijk van het voorbehoeden werken pessarium en pil
samen aan het oplossen, maar daarmee ook aan het in stand houden van
het probleem van de hetero-kopulatie waarvan geen kinderen mogen ko
men. Met pessarium en pil in handen is dat een probleem van een bevruch
ting die verhinderd moet worden . Je kunt dat probleem, in plaats van het
onmiddellijk op te willen lossen, ook verschuiven. Het gaat niet om de
bevruchting, het gaat om de vrijerij: waarom zo met mannen vrijen dat
er kinderen van kunnen komen, waarom vrijen, waarom met mannen? Je
kunt ook menen dat het geen licharnelijk-tcchnies, maar een moreel pro
bleem is: mogen mensen voorbehoeden? Er valt een bevolkingspolitiek
probleem van te maken: onder welke voorwaarden kunnen kinderen ge
baard, gevoed en opgevoed worden? Er zijn veel variaties mogelijk, pes
sarium en pil bakenen precies het lichaam van de kopuIerende vrouw af
als het terrein waar het probleem 'voo rbehoeden' zich afspeelt en opgelost
kan worden . Pessarium en pil werken samen als het gaat om het afweren
van alles dat voorbehoedmiddelen wil verbieden of overbodig wil maken .
Intussen hebben ze onderling hevige ruzie . Ze proberen om het hardst
elkaars plaats in te nemen. De stormachtige opkomst van de pil in de
uitdijende voorbehoedmarkt van de late jaren zestig wist het pessarium
nagenoeg te verdringen . Dit won pas eind jaren zeventig ietsje terrein,
profiterend van de tegenslagen die de pil inmiddels ondervonden had. Ze
verwijten elkaar beurtelings onprakties of dwangmatig te zijn , onbetrouw
baar of schadelijk , liefde-verstorend of tot neuken-verplichtend. Hun on
derlinge strijd speelt zich af in spreekkamers, slaapkamers, huiskamers en
vergaderzaaltjes. Er zijn vele betrokkenen: vrouwen, ongewenste kinde
ren, echtgenoten en minnaars, dokters, onderzoeksinstituten, onderwijs
sektoren, industrietakken , media ... Je kunt niet zeggen dat dit nu een
strijd tussen anatomen en endokrinologen is, zij spelen er niet of nauwelijks
een rol in. Maar het is wèl een strijd tussen anatomie en endokrinologie,
de ene visie op vrouw-als-lichaam en de andere . Er staat veel meer op
het spel als enkel die 'visie': het gaat om een materiële, sociale strijd en
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elk van de betrokkenen heeft er een eigen inzet in. Dat zo'n materiële,
sociale strijd óók omschreven kan worden als strijd tussen anatomie en
endokrinologie is niet onbelangrijk . Het brengt met zich mee dat deze
takken van wetenschap in het gevecht om het voorbehoeden geen scheids
rechter kunnen zijn: ze zijn partij .

Wie op zoek is naar de verschillende takken van wetenschappen kan
in hun ' theorieën' gaan grasduinen en zo veel op het spoor komen. Weten
schappen zijn echter geen zwevende gedachtenkonstrukties, ze beweren
niet alleen, ze bewerken ook. Ook in hun materiële bestaan kunnen we
tenschappen samen, langs elkaar heen of tegen elkaar in werken. Ook
daar kunnen ze dat tegelijkertijd doen. Waar het om punt A gaat zijn ze
eensgezind: zowel voor anatomie als voor endokrinologie zijn vrouwen
lichamen en is voorbehoeden een probleem dat zich afspeelt in vrouwen
lichamen . Waar het om punt B gaat kunnen tegenstellingen ontstaan:
volgens anatomie zijn lichamen ruimtelijk en betekent ingrijpen in licha
men iets veranderen aan de verhoudingen tussen die ruimtes, volgens
endokrinologie zijn lichamen hormoonsystemen en ingrijpen betekent dan
ook: iets veranderen in de spiegels van de hormonen .

Objekten en technieken

Wie iets van de verhouding tussen twee takken van wetenschap wil begrij
pen kan om te beginnen nagaan wat zij van objekt x zeggen en hoe ze
ermee omgaan. Psychoanalyse, anatomie en endokrinologie kunnen met
elkaar vergeleken worden vanuit de vraag: wat maken ze van/tot vrouw?
In hoeverre en wanneer sluiten ze zich aaneen om vrouw te kennen en te
veranderen , in hoeverre en wanneer laten zij elkaar koud of gaan ze tegen
elkaar in? Maar niet alleen de definitie van vrouw in de ene wetenschapstak
is relevant voor de definiëring van vrouw in de andere. Ook tal van andere
objektafbakeningen spelen mee: lichaam, individu, meisje, leven, moeder
en ga zo maar door. En ook die worden door verschillende wetenschapstak
ken in onderlinge strijd en samenwerking tot stand gebracht. Soms valt
dat niet zo op: wie slechts anatomie kent, kan denken dat het in de
levenswetenschappen vanzelf spreekt dat individu en lichaam samenvallen.
Een individu is dan, net als een lichaam, iets dat door een huid wordt
afgegrensd. Op die manier individu opvatten is heel gangbaar: het is een
manier die in tal van takken van bijvoorbeeld psychologie is 'geïmpor
teerd' . Psychologes die eraan wensen te twijfelen krijgen al vlug voor de
voeten geworpen dat het nu eenmaal een biologiese evidentie is, een feit

15



16 Annemarie Mol

uit de biologie . Daartegen zijn twee vormen van verweer mogelijk . De
eerste vorm bestaat eruit psychologie en biologie kennisvormen van een
verschillende orde te noemen: de biologie moet maar weten hoe ze haar
objekten afbakent, daar heeft de psychologie niks mee te maken en ze
hoeft zich er ook niks van aan te trekken. De tweede vorm is wat minder
gebruikelijk , je zou hem kunnen beschrijven als 'het betwijfelen van de
import' . In plaat van te zeggen dat deze of gene import niet relevant is,
kun je er ook toe over gaan te zeggen dat hij niet evident is.

Voor wie iets van biologie weet is dat in dit geval erg gemakkelijk :
in 'de biologie' is het helemaal geen feit dat individu en lichaam amenval
len . De tak anatomie kan wel doen alsof. maar de tak anatomie is de
biologie niet. Een eerste ondergraving van het feit individu = lichaam
bestaat uit het aftasten van de grenzen . Waar begint een liehaam eigenlijk
en waar houdt het op? Horen de kommensalen. de bakteriën die in de
dikke darmen leven, erbij? Hoe zit het met pacemakers, kronen, embryo's
in een baarmoeder en getransplanteerde organen? Wanneer begint voedsel
deel van een lichaam uit te maken en wanneer houdt ontlasting ermee
op? Dat zijn beslist niet zulke simpele vragen .

De volgende stap is radikalcr. Er zijn takken van de biologie die
zich op het lichaam werpen, andere doen dat niet. De haematologie onder
zoekt bloed, onverschillig of zich dat nu in het ene lichaam, het andere
lichaam of in een buisje bevindt. De molekulaire biologie weet al evenmin
iets over lichamen, die kent slechts een hele serie molekulen . Het individu
waarvan het gedrag wordt bestudeerd , kan wat betreft 'de biologie' even
goed bloed als molekulen zijn, evengoed de bakteriënpopulatie van een
vuil schoolgebouw als een ekosysteem , desnoods kompleet met asfaltwe
gen en weggegooide colablikjes. Of al deze takken van biologie het afba
kenen van lichamen nu bestrijden of niet : ze beschouwen het in elk geval
niet als evident. Waarom zouden ontwikkelingspsychologie , psychoanalyse
of kognitieve psychologie dat dan wel moeten doen?

Wetenschappen kennen hun objekten niet all één. ze bouwen voort
op elkaars objektdefinities . Het maakt echter nogal een verschil, uit welke
wetenschapstak je je definities haalt. Psychologie die voorthouwt op eko
logie ziet er anders uit dan psychologie die voortbouwt op anatomie.

Niet alleen objektdefinities worden door wetenschapstakken onderling
uitgewisseld, maar nog veel meer. Modellen bijvoorbeeld: het fysiese ver 
haal over een pomp wordt in de fysiologie gebruikt om het hart te beschrij
ven. Ook technieken worden heen en weer geschoven . Neem de genetika.

De genetika kent vrouw als wezen met twee X-chromosomen op een totaal
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van 46. Voor ze die uitspraak kan doen moet er een boel gebeuren .
Zorgvuldig wordt er een eel gekozen en met de geschikte vloeistoffen
bewerkt om de twee X-en onder de elektronenmikroskoop zichtbaar te
maken . Soms is het mikroskopies beeld niet wat ervan verwacht wordt :
dan is er iets mis met de vloeistoffen. de mixers. de messen of de mikro 
koop , maar het is ook mogelijk om te besluiten dat het aan de chromoso
men ligt. Dit individu is XXY, zegt de genetika dan . Om haar definitie
van vrouw als XX te kunnen handhaven noemt ze die XXV 'afwijkend' .

De technieken die de genetika gebruikt om vrouw te kennen, begrijpt
ze zelf niet. Er zijn geen genetiese termen om elektronenmikroskopen te
beschrijven, daarvoor zijn fysiese en chemiese termen nodig . Elektriciteits
wetten voor de aan-uit-knop, oxidatiereduktie-evenwichten vanwege het
fotopapier , theorieën over magneetvelden en het gedrag van elektronen
in magneetvelden, en ga zo maar door . In de elektronenmikroskoop zitten
de waarheden van tal van wetenschapstakken onziehtbaar ingebouwd . De
genetika hoeft die waarheden niet te kennen om verfijnd met de elektro
nenmikroskoop om te kunnen gaan , en toch zijn haar claims vrouw als
XX te kennen van al die 'inbouw' afhankelijk. Het is heel wel mogelijk
om in de genetika een tegendraadse positie in te nemen door vraagtekens
te plaatsen bij de theorieën die in de elektronenmikroskoop vervat zitten .
Eenvoudig is het niet, want het vereist verregaande vertrouwdheid met
de subtiele kontlikten tussen takken en takjes van de bij elektronenmikros
kopen betrokken wetenschappen. Maar het kàn wel , en wie een alterna
tieve theorie over het gedrag van elektronen in een magneties veld accep
tabel zou weten te maken , die had tegelijkertijd de zekerheden van de
genetika ten aanzien van vrouw een gevoelige klap toegebracht.

Verschillende lijnen

Tal van takken van wetenschap weten wat een vrouw is en slaan aan het
veranderen . Ze doen dat niet op eigen houtje , maar knopen bij de kennis
van andere takken aan , halen hun technieken van elders, proberen samen
iets voor elkaar te krijgen . Ze doen het niet geïsoleerd , al trekken ze zich
nooit van àlle andere kennissen van vrouw iets aan. En terwijl ze op het
ene nivo de lieve vrede bewaren, liggen ze op het andere laagje hopeloos
met elkaar overhoop . De verhoudingen tussen wetenschapstakken zijn
bepaald ingewikkeld . oms lijkt een wetenschap nog het meest op een
partij : met interne richtingenstrijd, externe propaganda en onderlinge koa
litievorming en oppositie . Elk schrijft bovendien een programma waar in
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staat hoe er in de wereld dient te worden ingegrepen en probeert , voor
zover dat gaat, haar plannen door te voeren.

De tegenstellingen tussen de wetenschappen staan niet op zichzelf.
De tegenstelling pessarium/pil, die je ook de tegenstelling anatomie/endo
krinologie zou kunnen noemen, heeft iets te maken met een hele serie
konflikten over kinderen krijgen en vrijen. Het is niet eenvoudig om aan
te geven hoe de verbindingslijnen tussen de ruzies 'binnen' en de ruzies
'buiten' de wetenschap lopen . Of eigenlijk zou je moeten zeggen : het is
niet eenvoudig om aan te geven welk verschil het uitmaakt om een botsing
als botsing van 'visies' en 'takken wetenschap' of als botsing van 'sociale
posities' en 'politieke stellingnamen' te benoemen. In het ene geval ver
dwijnen er andere samenhangen uit het zicht als in het andere.

Tegenstellingen tussen takken van wetenschap staan niet op zichzelf.
Ze zijn via ingewikkelde lijnen verbonden met dat wat gewoonlijk als
sociale of maatschappelijke tegenstellingen begrepen wordt. Ze zijn ook
met elkaar verbonden. De tegenstelling tussen twee takken biologie kan
verband houden met die tussen twee takken wiskunde: in de biologie naar
ruimten kijken of aan bloedspiegels meten, heeft, zij het langs een omweg,
iets te maken met in de wiskunde geometriese figuren tekenen of algebraïse
vergelijkingen oplossen .

Dat tegenstellingen tussen takken wetenschap zowel met elkaar als
met sociale tegenstellingen te maken hebben valt goed te illustreren aan
de hand van de epidemiologie. De epidemiologie weet wat vrouw is, want
nagenoeg vanaf het begin van haar bestaan heeft ze niet alleen de frekwen
ties van ziekten in populaties, maar ook de verdeling van ziekten over de
seksen geturfd. Zo heeft vrouw voor haar gaandeweg een eigen betekenis
gekregen: het is een wezen met statisties minder hartinfarkten dan het
gemiddelde, maar met meer depressies. De epidemiologie ontleent de
omschrijvingen van de ziekten die ze registreert aan tal van mediese spe
cialismen en zet ze onder elkaar in klassifikatielijsten. Vervolgens doet ze
geen moeite om die ziekten thuis te brengen in de ruimte van het lichaam,
zoals dat in bijvoorbeeld de pathologie gebruikelijk is. De epidemiologie
werkt niet samen met de anatomie . Ze lokaliseert ziekten in een andere
ruimte , die van de aarde, en ze werkt dan ook samen met de geografie.
Er zijn veel manieren waarop de geografie de aarde in ruimten in kan
delen. Verschillende takken van geografie brengen verschillende grenzen
aan . Het maakt voor de epidemiologie een enorm verschil, binnen welke
geografiese ruimte ze uit tellen gaat, haar kennis verandert al naar gelang
de grootte en de vorm van die ruimte. Zo betekent vrouw voor de epide
miologie iets anders wanneer er op heel de aarde geteld is, dan wanneer
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dat slechts binnen de nationale grenzen van Nederland is gebeurd: de
vrouw die de aarde bewoont, heeft een aanmerkelijk lagere levensverwach
ting dan de vrouw die in Nederland is thuisgebracht.

Stel een takje epidemiologie gaat uit tellen in een stad . Het is een
grote stad en de geografen mogen hem eerst in stukken delen. Ze kunnen
dat met een meetlat doen : er bestaan geografen die steden in stukken
delen door met een meetlat rechte lijnen te trekken op de stadsplattegrond,
zodat er 'hanteerbare brokken' ontstaan. Er zijn ook andere manieren :
sommige geografen zullen naar de stad toegaan en er rondlopen en op
grond van huizenbouw en gesprekken met bewoners kronkellijnen over
de plattegrond trekken. De straat net langs het spoor hoort dan bij een
ander stuk als die net langs het park, de oude wijk is afgegrensd van de
jaren vijftig nieuwbouw. De gegevens die de epidemiologie verzamelt zijn
in het eerste geval niet hetzelfde als in het tweede geval. In samenwerking
met de rechte-lijnen geografie zal de epidemiologie een gemiddelde vrouw
ontdekken, die op een aantal punten afwijkt van de gemiddelde mens. In
samenwerking met de kronkellijnen geografie zal de epidemiologie er toe
komen niet één, maar verschillende definities van vrouw te maken . In de
ene wijk is het karakteristiek voor vrouw om hoofdpijn te hebben, in de
andere wijk kenmerkt vrouw zich door haar verslingering aan de ochtend
sherry. Wat vrouw is, zal in dit laatste geval de epidemiologie zeggen , dat
weet ik niet zomaar in het algemeen: dat ligt eraan waar je gaat tellen.

De strijd in de geografie over de vraag hoe een stad in te delen
speelt door in de epidemiologie . De onderzoeksresultaten van de epide
miologie verschillen al naar gelang ze de ene of de andere geografiese
techniek importeert. Op haar beurt zweeft ook de strijd in de geografie
niet: die heeft te maken met konflikten rond woningtoewijzing. achtergron
den van verkrotting, spreiding van voorzieningen, strijd om huishoudelijke
arbeid en arbeid buitenshuis. De strijd in de geografie hangt langs tal van
lijnen samen met de strijd om het bestaan, met sociale strijd in de stad 
en erbuiten. AI die ruzie haalt de epidemiologie, of ze wil of niet, in huis.
Als dan ten slotte epidemiologiese kennis wordt ingezet om het beleid op
het gebied van de volksgezondheid te schragen worden de verbindingslij
nen pas goed onontwarbaar.

Objekt of eigenschap?

De anatomie weet wat een vrouw is en de socialisatiesociologie weet het
ook. Je kunt die twee kennissen niet zomaar bij elkaar optellen, want op
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veel fronten zijn ze met elkaar in strijd. Ze hebben echter een raakvlak.
Terwijl anatomie en socialisatiesociologie weinig van elkaar moeten heb
ben, speelt hun ruzie zich binnen een kader af: het kader dat er zoiets als
een 'objekt vrouw' bestaat en gekend kan worden . Weliswaar zoekt de
anatomie dit objekt door lichamen af te tasten en open te snijden en denkt
ze het zo voor altijd gevonden te hebben , en doet het projekt vrouw zich
volgens de socialisatiesociologie slechts voor binnen specifieke sociale ver
houdingen, de overeenkomst is niet gering. Lang niet alle takken van
wetenschap gaan er vanuit dat er zoiets als een objekt vrouw bestaat.

Neem nu de fysiologie. De fysiologie kan hartminuutvolumes meten
en aktieve longinhouden bepalen en verklaren dat lage hartminuutvolumes
en lage longinhouden vrouwelijk zijn. Ze werkt samen met de statistiek
en ontwikkelt zo kennis die betrekking heeft op lichamen, het is haar
echter onmogelijk een of ander lichaam als vrouw te identificeren. Fysio
logen kunnen iemand die ze onderzoeken vragen haar geslacht te vertellen:
als antwoord op die vraag horen ze de zelfopvatting van de persoon, een
gegeven dat socialisatiesociologies analyseerbaar is. Diezelfde fysiologen
kunnen ook 'kijken': aha, borsten, een vrouw. Dan noteren ze 'vrouw'
op de onderzoeksformulieren op grond van hun anatomiese kennis. Kort
om: fysiologen kunnen in samenwerking met andere takken van weten
schap het objekt vrouw proberen af te bakenen , binnen de eigen logika
van de (hart-long) fysiologie komt het niet voor. De fysiologie kent niet
het objekt vrouw, maar de eigenschap vrouwelijk. Dat is geen ding dat ja
dan nee op de onderzoekstafel zit, maar een kenmerk dat in wisselende
mate door verschillende lichamen kan worden vertoond.

De fysiologie is niet de enige tak van weten chap die zich over
vrouwelijkheid uitlaat. De psychologie bijvoorbeeld heeft vele takken die
slechts van vrouwelijkheid en niet van vrouw wensen te spreken. Niet de
individuen, maar de eigenschappen lijken zo voorzien van een sekse. Dat
biedt mogelijkheden van een herverdeling van eigenschappen over indivi
duen, maar maakt het bovendien mogelijk het spreken over seksen los te
koppelen van lichamen en uit te breiden naar heel de rest van de wereld.
Zo kunnen kamers, muziekstukken en methoden van onderzoek vrouwe
lijk worden genoemd.

Weten wat een vrouw is betekent altijd ook: weten wie er vrouw is. In
termen van vrouwelijkheid denken opent de mogelijkheid een herverdeling
van deze eigenschap te bepleiten. Er zijn meer verschillen tussen deze
twee soorten van kennis, maar er is ook iets gemeenschappelijks. Vrouw
èn vrouwelijkheid worden door wie hen ' kent ' opgevat als woorden die
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naar een objekt , respektievelijk een eigenschap verwijzen, als begrippen
die een vaste betekenis hebben. Dat is geen vanzelfsprekendheid, maar
een manier van kijken waar strijd om gevoerd wordt. In plaats van het
'ding' vrouw of het 'kenmerk' vrouwelijk te willen kennen , kun je ook de
kategorie vrouw/elijk proberen te onderzoeken . Je benadert die kategorie
dan niet in relatie tot datgene waarnaar (men zegt dat) ze verwijst, maar
in relatie tot haar geschiedenis en haar funktioneren . Je kunt het begrip
vrouw/elijk dan historiseren: in de 18de eeuw betekende het iets ander
dan in de 20"<. Je kunt het kulturaliseren: in het katholicisme is vrouw/elijk
anders ingevuld dan bij de Maya's . Je kunt het lokaliseren : in Stockholm
bakent men vrouw/elijk anders af dan in Madrid. Ook in dit verhaal heb
ik steeds niet willen weten wat een vrouw is, en ik heb me evenmin tot
de vrouwelijkheid bekeerd . Ik heb daarbij de taktiek gebruikt van het
exploderen, de versplintering: iedere grootheid waaraan je een of andere
definiëring van 'vrouw/olijk' zou kunnen toeschrijven valt wel weer op te
splitsen in kleintjes die het net allemaal even anders doen. Er bestaat geen
uniform gehanteerde kategorie vrouw/elijk: in één eeuw niet, in één kul
tuur niet, op één plaats niet, en zelfs niet binnen het instituut dat zichzelf
als toppunt van koherentie presenteert: de wetenschap.

Bemoeienissen

Het is leuk om wetenschappen in steeds kleinere takken op te splitsen en
in de gaten te krijgen dat ze lang zo gesloten en ondoordringbaar niet zijn
als je denken zou. Feministiese bemoeienissen met levenswetenschappen
moeten daar echter niet in blijven teken . Wetenschappen zijn immers
niet alleen stelsels van waarheden die je van hun waarheidspretenties kunt
proberen te beroven: ze werken ook. Ze hebben hun uitwerkingen in de
werkelijkheid, ze zijn daar vervlochten met al wat er gaande is. Het is
daarom heel zinnig om in ~pecifieke tegenstellingen tussen takken van
wetenschap gericht de ene of de andere positie in te nemen, niet vanuit
een geloof in de waarheid, maar vanuit betrokkenheid bij 'wat er gaande
is' . Vanuit betrokkenheid bij sociale en politieke trijd.

Makkelijk is dat niet. Er loopt helaas geen keurig rechte scheidslijn
tussen goed en kwaad en verschillende nivo's van strijd liggen niet netjes
in elkaars verlengde. Zo is het afbakenen van vrouw/elijk beslist niet het
enige interessante punt voor wie op het sociale vlak belang hecht aan
vrouwenstrijd. Vanuit vrouwenstrijd kun je ook terecht komen in hct debat
binnen de ekonomie over de vraag wat een inkomen of een huishouden
is, of bij een mediese techniek als het inspekteren van lichamen terwijl ze
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bloot op hun rug op een bed liggen. Omgekeerd kan de afbakening van
vrouw/el ijk binnen de wetenschap gerelateerd worden aan de sociale strijd
om pakweg de huisvesting .... vergelijk de epidemiologie die vrouw kent
aan de hand van haar woonplaats, of aan de strijd om de winst die er
gemaakt wordt op geneesmiddelen - vergelijk de endokrinologie, die
vrouw anders kennen zou als de produktie van de pil niet zoveel geld
opleverde.

Niet alleen buiten de wetenschappen gaan staan en hen analyseren,
maar er ook posities in innemen en er verder aan werken vanuit betrok
kenheid bij vrouwenstrijd: is dat nou hetzelfde als streven naar feministiese
wetenschap? Om de drommel niet. De takken wetenschap zoals die zich
nu voordoen verschillen, maar ze verschillen gradueel. In een specifieke
situatie het ene alternatief boven het andere verkiezen, is geen reden er
maar meteen het predikaat feministies aan te verlenen. Wie een relatief
akseptabele tak van wetenschap verder uitbouwt, doet er ook goed aan
niet de illusie te koesteren dat een uitzuivering van alle seksisme mogelijk
is. 'De' vooronderstellingen ontmaskeren en ontzenuwen gaat nu eenmaal
niet: de hoeveelheid import die in een willekeurige wetenschappelijke
positie aanwezig is, blijft altijd te groot om te kunnen overzien.

Er is iets eigenaardigs aan de hand met het ideaal feministiese weten
schap. Wie binnen het kader van een kapitalistiese maatschappij feminis
tiese strijd voert, komt niet op het idee naar een feministies kapitalisme
te verlangen. Wat maakt dan toch dat zo velen van hen die binnen het
kader van een wetenschappelijke kennisvorm feministiese strijd voeren,
hopen op een feministiese wetenschap? Vanwaar blijft in de utopieën
'wetenschap' als kader overeind?

Wetenschappen zijn niet alleen onderling tegenstrijdig, ze werken
tegelijk samen . Daarom zullen feministen die zich ermee willen bemoeien
dat ook moeten (blijven) doen. Het mag dan onmogelijk zijn alle import
die in een wetenschappelijke positie aanwezig is te overzien. stukken im
port aanpakken is een handige manier om ergens beweging in te krijgen.
Dissidente gcografcs kunnen ontevreden epidcmiologcs beslist op goede
ideeën brengcn! Ik zou dergelijke samenwerkingsverbanden liever niet
'interdisciplinair' willen nocmen. Interdisciplinariteit veronderstelt immers
harmonie tussen en optelbaarheld van disciplines. Het klinkt misschien
wat wild, maar wie van de dames voelt er iets voor 'gezamenlijke ongedis
ciplineerdheid'?

Dit verhaal is een bewerking van een voordracht gehouden op het diskussieweekend 'Fcrni
nismc cn Filosofie: tussen sociale en natuurwetenschappen' te Leusden, op 19en 20 mei !9X4.




