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Summary 

 

The Politics of Plasticity: Sex and Gender in the 21
st
 Century Brain 

 

 

The Politics of Plasticity examines how sex and gender are imag(in)ed in the 21
st
 century 

brain. At the beginning of this century, the idea that the brain is plastic (i.e. that its structure 

and function change throughout life) began to replace the idea that adult brains are fixed. The 

claim that sex differences are hardwired into the brain, however, is still frequently endorsed. 

Building on feminist critiques of this claim, this dissertation argues that plasticity offers a 

critical alternative perspective on how sex/gender comes to matter in the brain – a perspective 

that takes into account both discursive formation and bodily materiality. This study also 

investigates to what extent plasticity has already been incorporated into scientific, political 

and popular representations of sex/gender and the brain, and to what extent these 

representations subvert, transform and/or preserve familiar gender norms. Examples from 

education, parenting, and mental healthcare demonstrate that in the 21
st
 century brain, 

plasticity is generally recognized as a property of male and female brains. Brain sex itself, 

however, continues to be seen as a natural essence that remains fixed throughout life. This 

fusion of determinism and plasticity, it is argued in this thesis, gives rise to a neoliberal, post-

feminist subject who is bound by her sex, yet free (responsible, even) to pursue her 

supposedly limitless potential. The analysis presented here suggests that (re)thinking the 

sexed/gendered subject as a neuroplastic subject might foster norms, values and subjectivities 

that are antithetical to a critical feminist perspective. 

 

 

 

  



Samenvatting 

 

De Politiek van Plasticiteit: Sekse en Gender in het Brein van de 21
ste

 Eeuw 

 

 

De Politiek van Plasticiteit is een studie naar de wijze waarop sekse en gender worden gezien 

in relatie tot het brein van de 21
ste

 eeuw. Aan het begin van deze eeuw begon het idee dat het 

volwassen brein onveranderlijk is plaats te maken voor het idee dat het brein plastisch is (i.e. 

dat de structuur en functie van het brein ons leven lang veranderen). De claim dat 

sekseverschillen in de hersenen van nature vastliggen wordt echter nog steeds breed 

onderschreven. In deze dissertatie wordt aan de hand van feministische theorie 

beargumenteerd dat plasticiteit een alternatief perspectief biedt op de wijze waarop 

sekse/gender ertoe komt te doen (materialiseert) in relatie tot het brein – een perspectief dat 

zowel discursieve als materiële aspecten incorporeert. Tegelijkertijd onderzoekt deze studie in 

hoeverre het begrip plasticiteit al een rol speelt in diverse wetenschappelijke, politieke en 

populaire representaties van sekse/gender in het brein, en in hoeverre bestaande 

gendernormen hierbij worden behouden, getransformeerd en/of doorbroken. Aan de hand van 

voorbeelden uit het onderwijs, ouderschap en geestelijke gezondheidszorg wordt duidelijk dat 

plasticiteit breed wordt geaccepteerd als een eigenschap van mannelijke en vrouwelijke 

breinen. Sekseverschillen in de hersenen worden echter nog steeds gezien als een puur 

biologisch gegeven, waar onze ervaringen geen invloed op hebben. Deze mix van 

determinisme en plasticiteit, zo wordt in deze dissertatie gesteld, geef gestalte aan een 

neoliberaal, post-feministisch subject dat gebonden is door haar sekse maar tegelijkertijd vrij 

is (en verantwoordelijkheid draagt) om haar onbegrensde potentieel te verwezenlijken. Deze 

analyse suggereert dat het (opnieuw) beschouwen van het geseksueerde/gegenderde subject in 

termen van neuroplasticiteit wellicht normen, waarden en subjectposities stimuleert die 

onverenigbaar zijn met een kritisch feministisch perspectief.  

 

 

 
 


