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INLEIDING 
Madelief; de fucking feminist, stelt uit 

Als ik kijk naar het hedendaagse feminisme valt een dualiteit op: vrouwen lijken een hekel aan 
vrouwelijkheid te hebben. Sterker nog: ik zie misogynie. Ik baseer dit op de afkeur van vrouwelijke 
archetypes in popcultuur om dat wat hen “vrouwelijk” maakt. Hoe het erkennen van vrouwen zonder dat wat 
hen vrouwelijk maakt, of meisjesachtig, te ontkennen? Is er zoiets als feminisme verkeerd doen? 
 
Het opzoeken en onderzoeken van dualisme binnen het feminisme komt voort vanuit mijn eigen angsten. Het 
is kritiek die ik in eerste plaats richt op mezelf. Ik heb zo vaak het “fuck, volgens mij doe ik feminisme 
verkeerd”-gevoel gehad. Dat is dus het dubbele van hoe en wie ik ben als vrouw en feminist. Die twee 
kanten van mij zouden in harmonie samen aan de bar een biertje moeten kunnen bestellen en proosten op het 
leven. Maar veel vaker schieten ze elkaar in de haren. Er is wrijving. De feminist in mij heeft soms net zo 
goed een hekel aan ‘de vrouw’, als de vrouw aan die feminist. Toch kunnen ze ook niet zonder elkaar. Want 
ze maken mij. 

Hoe verklaar ik aan mezelf een liefde voor jaren-50-jurken, terwijl mijn opvatting ook haaks tegenover de 
mentaliteit van en over vrouwen uit die tijd staat? Waarom zoek ik altijd naar “grootse vrouwelijke 
voorbeelden” in de muziek en hedendaagse kunst? Doe ik dat om ze de erkenning te geven die vaak zoek is 
in deze man-made world? Of is het een wanhopige poging om aan mezelf goed te praten dat ik zelf ook vaak 
de vrouwen vergeet in achteloze conversaties over kunst en muziek? Kan ik het tegen mezelf goed praten dat 
ik dit onderzoek uitstel, omdat ik met mijn hoofd ergens op een wolkje boven Nieuw-Vennep zweef omdat 
daar een hele leuke jongen met sproetjes woont die ik in het begin van de lock-down naar rechts swipete op 
Tinder en al weken lang berichtjes stuur op whatsapp? 

Ik werd verliefd op hem. En het meisje dat dit werd, wilde niet in één adem genoemd worden met een 
doorgewinterde kenau. Niet gelinked worden aan “mannenhatende” en niet-scherende vrouwen. Ze wilde 
lief, begeerlijk en schattig gevonden worden en deze jongen niet afschrikken door die andere kant van mezelf 
te zijn: die fucking feminist. Dus ik ontliep praten over mijn werk en dit onderzoek, of kondigde aan dat wat 
ik wilde sturen over feminisme hem ‘hopelijk niet afschrikt’ of ‘doet afknappen’. Oftewel… 

Als ik even niet feminisme aan mijn hoofd heb hoe vaak duikt dan misogynie op? Waarom heb ik de neiging 
me zelf te moeten verdedigen? Juist tegenover mezelf. Komt het voort uit schaamte? Het hopeloze 
romantische meisjes-meisje Madelief tegenover de barricade-beklimmende doordouwer (ook Madelief 
natuurlijk, maar helaas hebben mijn ouders ervoor gekozen me een schattige en geen “doordouwer”-naam te 
geven). Schaam ik me omdat ik door de geschiedenis heen altijd, zoals De Beauvoir het noemt: bij ‘de ander’ 
heb gehoord; de verliezende partij? In de schaduw toekijkend naar hoe het “winnende” geslacht: mannen, de 
geschiedenis schreven. Een geschiedenis waarin vrouwen de rol tot bijfiguur kregen toebedeelt en bijna nooit 
die van de hoofdpersoon. 

Dus mijn onderzoeksvragen zijn: wat betekent het om een kunstenaar te zijn met een feministische 
achtergrond; is dat wat ik maak automatisch feministisch omdat ik een vrouw ben die werken maakt in een 
door mannen gedomineerde wereld; kan ik feminist zijn en mezelf te dik vinden; tot hoeverre is penisnijd en 
vaginahaat een ding; hoe zal ik mijn vagina eens gaan noemen; mag ik verliefd worden op een, god verhoede 
heteroseksuele man; en kan ik feminisme ook goed doen door het juist volledig verkeerd aan te pakken? 
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KORTE SAMENVATTING 
Madelief; de vrouw, wil nog iets kwijt  

 
In dit onderzoek zal een golf van chaos je overspoelen. Laat me dat uitleggen. Waarin ik voorheen op de 
academie me keurig richtte op puur academisch onderbouw en literair onderzoek, me bezig hield met het 
van een afstand bekijken van voor-de-hand liggende kunstenaars in mijn interesseveld; feminisme in 
hedendaagse kunst, om tenslotte in de conclusie te eindigen met wat ik dan voor werk gemaakt had… Gooi 
ik dat nu allemaal over boord. Dit researchdocument gaat niet linear van proces naar resultaat. Ik integreer 
theoretisch onderzoek met mijn praktijk en aan de hand van een reeks werken  navigeer ik je door mijn 1

chaos en onderzoek.  
 

Vrouwelijke Kunstenaars 
Ik wil als kunstenaar niet automatisch in het rijtje vallen van Rosa Bonheur (1822 - 1899), Frida Kahlo 
(1924 - 1954), Barbara Kruger (1945), Jenny Holzer (1950), Cindy Sherman (1954), Miranda July (1974), 
etc. puur omdat ik een vrouw ben. Hoe goed deze kunstenaars dan ook wel niet zijn. En dat zijn ze. 
Bonheur en Kahlo wisten zich succesvol op een kunstplatform te manoeuvreren die in hun tijd zich al 
helemaal uitsluitend tot mannen richtte. Beiden speelden met gender-rollen in gedrag en uiterlijk en 
bevroegen hiermee publiekelijk het vrouwelijk schoonheidsideaal. Ze inspireren me allemaal. Stuk voor 
stuk. Kunstenaars als Kruger en Holzer die met hun gebruik van taal - met woorden en zinnen in duidelijk 
protest gedrukt op vrachtwagens , plakkaten en posters - de feministische agenda op de kaart blijven zetten. 2

Op het gebied van performance art; kunstenaars als Sherman met haar reeks foto’s  en July in haar films 3

waarin beiden vrouwen op humoristische wijze zich bezig houden met vrouwelijke stereotypes.  

Ik kijk naar die vrouwen op maar wil niet gezien worden als een vrouwelijke kunstenaar. Waarom? Ik wil 
dat mensen naar me kijken en een kunstenaar zien, ongeacht mijn geslacht. Zelfs al bedelft dat me onder 
een golf van witte, heteroseksuele mannen.  

Witheid 
Tijdens het doen van onderzoek ben ik me altijd bewust van wie ik aanhaal. Dit doe ik om niet een volledig 
“wit”-onderzoek te schrijven. En hoewel dit in een beginstadium goed ging, met een eerlijke verdeling 
tussen schrijvers en denkers van verschillende etniciteit en culturele achtergronden, is in deze eindelijke 
versie die balans verschoven naar relatief weinig vrouwen van kleur. Hier kom ik in het hoofdstuk ‘En toen 
wat?’, na de conclusie, nog op terug.  

 I Guess It’s Because I’m Not a Woman (1), Baas in Eigen Buik (2),  Making Female Anatomy Sexy Again (3), Madelief is sensueel ontwaakt (4), 1

Zelfliefde (5) en Maar het voelt wel goed? (6)

 Specifiek ‘vrachtwagens’ door het werk: It Is Guns (2018),  door Jenny Holzer, https://projects.jennyholzer.com/it-is-guns2

 De serie Untitled Films Stills (1977-1980) door Cindy Sherman 3
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I GUESS IT’S BECAUSE I’M NOT A WOMAN (1) 
Help. Er staat een invloedrijke man in mijn cv 

In mijn minorverslag had ik het over hoe het herzien van de (kunst)geschiedenis vanuit een feministisch 
perspectief, problematisch kan worden opgevat. Letterlijk: Hoe komt het dat door het “herontdekken” van 
vrouwelijke kunstenaars we het ene stereotype lijken te verruilen voor een ander. Dit omdat wat er door 
vrouwen gemaakt werd, vaak voortkwam uit de gender-dynamiek en het seksisme van de vorige eeuw(en). 
Getekend door stereotypes van wat toentertijd “vrouwelijk” gezien werd: kitsch, delicaat en amateuristisch. 
En veelal onder de noemer van huiselijke kunst (domestic art). 

Male genius has nothing to fear from female taste. Let men of genius conceive of great architectural projects, 
monumental sculpture, and elevated forms of paintings. In a word, let men busy themselves with all that has 
to do with great art. […] To woman above all falls the practice of the graphic art, those painstaking arts 
which correspond so well to the role of abnegation and devotion which the honest woman happily fills here 
on earth, and which is her religion.  4

Daarbij waren vaak de vrouwen die op voorgrond konden treden, degenen in een relatie met een 
invloedrijke man: Elaine de Kooning, Camille Claudel, Gabriele Münter etc. Wat wederom het stigma 
bevestigt dat vrouwen alleen met mannelijk hulp aan de top kunnen komen.  
 
‘Elaine de Kooning loved being around men. She did have women friends, but men were central to her life. 
As friends, mentors or, lovers and, sometimes as all three’, is het begin van een podcast over Elaine de 
Kooning getiteld: The Men in Elaine de Kooning’s Life, geplaatst door Oxford University Press in 2018. 
Op de academie weet ik dat dit een groot heikel punt is geweest onder de docenten. Het hernoemen van de 
academie naar Willem de Kooning, een man die tenslotte maar sporadisch op de academie les heeft gehad, 
en het weglaten van zijn vrouw en tevens invloedrijke kunstenaar: Elaine de Kooning. Het is sowieso een 
typisch Nederlands gegeven geworden; het vernoemen van je school naar een invloedrijk persoon in dat 
vakgebied. Dat die personen vaak een man moet zijn, laat pijnlijk zien hoe vrouwen nog altijd over het 
hoofd worden gezien: de Willem de Kooning Academie (met zelfs een masteropleiding genaamd Piet 
Zwart), de Gerrit Rietveld Academie, de Herman Brood Academie…  

Ik als binnenkort afgestuurde (vrouwelijke) 
kunststudent zal nu altijd in een adem genoemd 
worden met een man. De kunstenaar Willem de 
Kooning. Niet omdat zijn manier van werken of 
denken ook maar enigszins l i jkt op mijn 
kunstpraktijk. Maar omdat iemand in 1998 besloot  
een man te willen eren die toen al  jaren in New York 
woonde en werkte.  

Het fragment in mijn werk komt uit de film Painters 
Painting door Emile de Antonio (1972). Het was een 
bewuste keuze mijn mond rood te stiften en voor de 
rest mijn uiterlijk aan te passen op die van De 
Kooning. Net als het weglaten van mijn eigen stem en 
te playbacken op de zijne. Ik suggereer de man boven 
mijn eigen identiteit te verkiezen. In de woorden van 
De Kooning: ‘I guess it’s because I’m not a woman’. 

BAAS IN EIGEN BUIK (2) 
Body-politics, dieetcultuur en 

 Bus, Charles Du, and Paul Chéron. ‘Du Rand des femmes dans l’art’, Gazette Des Beaux-Arts, Volume 2. Parijs: Gazette Des Beaux-Arts, 18604

  / 5 23



de tweede golf 

The body has been for women in capitalist society what the factory has been for male waged workers: the 
primary ground of their exploitation and resistance [...] Further, it explains how the body can be for women 
both a source of identity and at the same time a prison, and why it is so important for feminists and, at the 
same time, so problematic to valorize it.  5

In deze quote verwijst Federici met het gebruik van 'the prison’, naar 
Michel Focaults theorie in zijn werk History of Sexuality, waarin Focault 
suggereert dat de mogelijkheid tot het baren van kinderen de reden was 
tot de devaluatie van vrouwen in de maatschappij. Dit omdat met de 
komst van het kapitalisme, vrouwen een rol zouden innemen waarin de 
vraag naar werkers - lees: nieuwe mensen - het ‘baren’ zou drijven tot 
een productieproces en daarmee het vrouwelijk lichaam succesvol tot 
object zou kunnen worden gemaakt. Echter zouden we met die redenatie 
in ons achterhoofd, kunnen stellen dat dan het niet baren van kinderen, 
automatisch tot een feministische daad zou kunnen worden verheven. 
Die denkwijze lijkt mij een problematische manier om toen, maar ook 
nu, naar het vrouwelijke lichaam te kijken. Buiten kijf staat wel dat het 
recht tot ‘niet baren’ een belangrijk punt op de feministische agenda 
blijft.  

“Baas in eigen buik” dus, en “met de pil geen crimineel” schreeuwend de straten op. Maar zit iemand nou 
echt te wachten op mijn blote buik? Ik heb geen mooie buik. Ik ben te dik. Met mijn rolletjes vet als ik zit, 
zou je niet eens kunnen lezen wat er op mijn buik geschreven staat. En die pil, daar kwam ik dus ook 5 
kilo van aan die ik nog niet kwijt ben. Zou die graag kwijt zijn. Als ik dat kwijt was, zou ik vast met mijn 
buik bloot op de foto durven.  

Mijn moeder heeft me mijn leven lang gezegd dat ik nooit op dieet moest gaan. Ze gaf zichzelf als 
voorbeeld. Vond zichzelf te dik als beginnende tiener en viel als zovele meisjes in de valkuil van een 
crashdieet; voor altijd nu een jojo, dan is ze weer tien kilo zwaarder en dan valt ze er weer tien af. Mijn 
moeder heeft me altijd mooi genoemd. Goed zoals ik ben: vrouwelijk en gevormd; ook met een rond 
buikje en brede heupen. Zichzelf noemde ze openlijk “een dikke trol”, met diezelfde vormen, maar dat is 
sowieso een “vrouwen”-ding; jezelf publiekelijk afkraken. Sinds ik in een kledingzaak voor vrouwen werk 
is me dat goed duidelijk geworden. Het zal je verbazen hoe vaak ik vrouwen met een woedende blik in 
hun ogen naar zichzelf in die spiegel zie kijken, om vervolgend op compleet liefdeloze manier hun buik 
vast te grijpen. Hun “lovehandles”. Het losser zittende 
vel op hun bovenarmen. Sinds wanneer zijn wij het als 
vrouwen zo normaal gaan vinden onszelf tegenover 
omstanders te verontschuldigen voor het lichaam dat 
we hebben: “Ja, sorry, staat natuurlijk voor geen meter 
met mijn blubber buik” of, “Ik ben op dieet hoor, over 
een maand staat deze jurk me wel goed”.  
 
Ik kan er van een afstandje naar kijken en het afkeuren. 
Maar in het geheim doe ik er zelf ook aan mee. Ik ben 
niet blij met mijn “gevormde” lichaam. Elke keer als ik in de spiegel kijk, wil ik dunner zijn. Want ergens 
tussen mijn 12e en 24e heb ik besloten dat ik dan pas echt gelukkig ben. 

 Federici, Silvia. Caliban and The Witch: Woman, The Body and Primitive Accumulation. Brooklyn, NY: Autonomedia, 2004.  5
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Op straat gaan met iets op mijn buik geschreven. Het moet ook. 
Opeens is in alle rust en anonimiteit abortus kunnen plegen niet 
meer vanzelfsprekend in Nederland. Volgens organisaties als 
De Ondergrondse, is het aantal aanhangers van de pro-life 
organisatie zo gestegen, dat zij genoodzaakt waren het project 
“abortus buddy” in het leven te roepen . De protesten aan de 6

deur van de abortuskliniek zijn dermate toegenomen dat het 
bijna lijkt of we weer 50 jaar terug in de tijd zijn. En we waren 
er anno 2020 nog niets eens helemaal. In ‘Het f-boek’ werd ik 
flink om de oren geslagen met de mening van Gunilla 
Kleiverda (gynaecoloog en voorzitter bestuur Women on 
Waves) over de abortuswetgeving in Nederland. Een wetgeving 
waarin staat dat abortus legaal is, maar ook afhankelijk van een 
hulpverlener die weer gebonden is aan een hele wetgeving over 
“de abortusprocedure”; wat kort door de bocht inhoudt dat de 
abortuspil slecht toegankelijk is en pas na een, betuttelend te 
noemen, verplichte denktijd gegeven word. Aldus Kleiverda: 
‘Waarom hebben mannen wereldwijd wel toegang tot viagra, 
maar vrouwen niet tot de abortuspil?’   7

Het maakt van dat wat het vrouwelijk lichaam anatomisch laat verschillen van dat van de man: de 
vrouwelijk reproductieve organen, iets kwalijks: Hallo, mijn naam is Madelief en ik kan een kind 
baren. Sorry, mannen in mijn leven, het is waar; ik ben vruchtbaar.  
 
Hoe binnen het feminisme om gendergelijkheid strijden, zonder ons lichaam en de nieuw verworven 
vrijheid van de vrouwelijke sexualiteit - door de tweede feministische golf - teveel op de voorgrond te 
laten treden? Dit met de angst wederom het vrouwelijke lichaam te objectifiseren, zoals Focault in zijn 
theorie illustreert. Hoe ben ik baas over de inhoud van mijn eigen buik zonder een hekel te hebben aan die 
paar kilo’s meer? 
  

 
 

 Lees meer over de abortus buddy op, https://debovengrondse.nl/abortus-buddy/6

 Kleiverda, Gunilla. Opgenomen in het boek: Het F-boek. Houten: Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum, 2015 (p. 175 - 179) 7
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MAKING FEMALE ANATOMY SEXY AGAIN (3) 
Kan iemand mijn incomplete mannenlichaam beter maken? 

Er zit een statige gratie in het intiem houden van je intieme delen; als mannen hun ‘mannelijkheid’ zo 
benadrukken als deze vrouwen hun ‘vrouwelijkheid’, vinden we dat al snel bedreigend of verdacht… En toch, 
toch begrijp ik het ook heel goed, de achterliggende behoefte dan, wat ik denk dat de achterliggende behoefte 
is: zichtbaar maken wat onzichtbaar was, wat onzichtbaar moest blijven, omdat het vies zou zijn, ongepast, 
oninteressant, irrelevant. En hoe slechter we onze eigen lichamen kennen, hoe spookachtiger we voor onszelf 
worden.  8

 
De manier hoe wij naar het vrouwelijke lichaam kijken en dit behandelen, staat haaks tegenover dat van de 
man. Wij vrouwen zijn drastisch toe aan een herkenning en re-branding. Zowel op medisch gebied; de 
health-gap, als op de manier waarop de maatschappij, maar juist ook vrouwen zelf, naar de sensualiteit en 
seksualiteit van hun geslachtsdelen - of reproductieve organen - kijken. Zoals in de befaamde Vagina 
Monologen al wordt aangekaart, ‘“Vagina”. Doesn’t matter how many times you say it, it never sounds like a 
word you want to say’.  9

En het is dubieus. De vagina tot feministisch-agendapunt maken voelt oppervlakkig. Het heeft een nasmaak 
van het objectifiseren van een lichaam wat juist meer wil zijn dan haar geslachtsorganen: de vrouw, mens die 
er achter schuilt. Juist als we een blik achteruit werpen de geschiedenis in en de eeuwen nagaan waarin het 
vrouwelijke lichaam bijna los stond van de mens van wie het was. Een lichaam dat eigenlijk van iedereen 
was - lees: kerk en staat - behalve van haar. ‘[H]er vagina, used for his sexual pleasure, was the gateway to 
the womb, which was his place of capital investment - the capital investment being the sex-act and the 
resulting child the accumulated surplus…’  10

 
Federici maakt dit in haar boek Caliban and the Witch 
maar al te duidelijk. Daar waar Karl Marx in het 
beschrijven van primitieve accumulatie - het proces 
waarin feodaliteit omslaat in kapitalisme - de rol van 
vrouwen buiten beschouwing laat, haalt Federici haar 
aan. En daarin lijkt haar rol volledig samen te hangen 
met wie “zeggenschap” heeft over dat lichaam. Een 
duidelijk scheefgetrokken machtsverhouding waarin de 
vrouw moest dienen voor de man. Van het werpen van 
diens kinderen met het economische belang voorop 
(Focault) tot het genomen worden in de naam van het 
“helen” van seksuele frustratie bij de mannen binnen het 
proletariaat; verwijzend naar de legalisatie van het 
verkrachten van vrouwen rond de 16e eeuw dat, zo 
beschrijft Federici, ‘… created a climate of intense 
misogyny that degraded all women regardless of 
class’ . Je kunt je afvragen in hoeverre dit beeld van het 11

vrouwelijke lichaam; volledig uit haar handen, nog 
doorleeft in de 21e eeuw. Maar we kunnen ook niet 
ontkennen dat deze eeuwenlange strijd zijn sporen wel 

heeft moeten nalaten in onze (westerse) cultuur. 

 Koopman, Emy. “Sensuele revolutie.” Groene. De Groene Amsterdammer, 18 maart 2020 -  nr.12. https://www.groene.nl/artikel/sensuele-revolutie8

 Ensler, Eve. The Vagina Monologues: The V-day Edition. New York: Villard Books, 20019

 Omolade, Barbara. “Heart of Darkness.” In Ann Snitow, Christine Stansell, and Sharon Tompson, Power of Desire, New York, 1983. 10

 Federici, Silvia. Caliban and The Witch: Woman, The Body and Primitive Accumulation. Brooklyn, NY: Autonomedia, 2004. 11
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Vaginas are beautiful. Our self-hatred is only the internalized repression and hatred of the patriarchal culture. 
It isn’t real. Pussys unite. I know all of it. […] But we didn’t grow up in that culture. I hated my thighs and I 
hated my vagina even more. […] I was one of those women who had looked at it and, from that moment on, 
wished I Hadn’t.  12

 
Vrouwen schijnen het daar vaak heel moeilijk mee te hebben. Als je Freud mag geloven is het zelfs een 
gevoel van haat - aangewakkerd door “penisnijd” - dat vrouwen bij hun geslachtsdeel hebben. Un homme 
manqué, een mens dat voor altijd incompleet is zonder het “betere” geslachtsdeel.  

Zelf de cijfers liegen er niet om. De piemel lijkt het geslachtsorgaan om te hebben: het bloedt niet 
maandelijks, het hoeft niet iets ter grote van een voetbal te baren na een zwangerschap. En om het allemaal 
nog wat mooier te maken: het bezorgt je 95% van de tijd tijdens penetratie een orgasme. En ja, daarom 
noemen ze het ook een orgasmekloof en geen dalletje, want dat staat tegenover 65% van de vrouwen.  13

Sterker nog het heeft tot 1998 geduurd totdat iemand überhaupt het magische “knopje” van de vrouw; de 
clitoris, onderzocht en er achterkwam dat dit knopje eerder een “topje van een ijsberg is”: inwendig praktisch 
zo groot als de penis . Uroloog Helen O’Connell onthulde hiermee een groot probleem: we weten over de 14

vrouwelijke anatomie bijna niets. Waarom? Het mannenlichaam is de basis waarop wij de medische wereld 
baseren, noem het: de man als de standaard mens. De vrouw staat hierin tegenover als “incomplete man”. Zo 
staat ze beschreven in de psychoanalyses van Sigmund Freud, maar ook hiervoor beschreef Aristoteles de 
vrouw al als incompleet: ‘Aristotle's definition of a 
female as a "mutilated male" was transmitted into 
biological, obstetrical, and theological tracts…’  15

Niet alleen is het vrouwenlichaam incompleet ze is 
ook nog eens onbetrouwbaar. Dit omdat de vrouw 
maandelijks door een hormonale cyclus gaat: de 
menstruatie. Dit resulteerde erin dat FDA (Food 
and Drugs Administration) elke vrouw met 
‘childbearing potential’ jarenlang uitsloot voor 
belangrijk medisch onderzoek. En het duurde zelfs 
tot 1994 voordat de NIH (National Institutes of 
Health) verplichtte dat vrouwelijke lichamen 
betrokken werden bij klinische onderzoek. Dit heeft 
op globaal level invloed op onze kennis over de 
medische risico’s van bepaalde medicatie en 
behandeling van het vrouwelijk lichamen. Dit is 
vooral te merken in de cijfers met betrekking tot 
hart- en vaatziektes.   16

 Ensler, Eve. The Vagina Monologues: The V-day Edition. New York: Villard Books, 200112

 Cijfers afkomstig uit verwijzingen naar het Kinsey Institute rapport uit 2017 en ondersteund door onderzoek door Frederick, David A et al. 13

“Differences in Orgasm Frequency Among Gay, Lesbian, Bisexual, and Heterosexual Men and Women in a U.S. National Sample.” Gepubliceerd 
in Archives of sexual behavior vol. 47,1 (2018)

 Helen O’Connell kwam in 1998 naar buiten met haar eerste ondervindingen over de grote van de clitoris na medisch onderzoek gepleegd te hebben  14

in de Universiteit van Melbourne. In 2005 publiceerde ze dit en verder onderzoek in “Anatomy of the clitoris.” The Journal of urology vol. 174,4 Pt 1

 Horowitz, Maryanne Cline. “Aristotle and Woman.” Journal of the History of Biology, vol. 9, no. 2, 1976, pp. 183–213. JSTOR, www.jstor.org/15

stable/4330651

 Deze informatie en onderstellingen zijn gebaseerd op de Kennisagenda: Gender en Gezondheid. Opgesteld in 2015 door ZonMw in opdracht van 16

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
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For millennia, medicine has functioned on the assumption that male bodies can represent humanity as a whole. 
As a result, we have a huge historical data gap when it comes to female bodies, and this is a data gap that is 
continuing to grow as researchers carry on ignoring the pressing ethical need to include female cells, animals, 
and humans, in their research. […] Woman are dying, and the medical world is complicit. It need to wake up.  17

Daarnaast is vrouwelijke seksualiteit is nog steeds een taboe-onderwerp met vele “mysteries”; zoals het wel 
of niet bestaan van de G-spot en de inhoud van vrouwelijke ejaculatie. Terwijl met het bespreken en 
onderzoeken van het vrouwelijke lichaam met betrekking tot seksualiteit, ook belangrijke sociale problemen, 
opgelost zouden kunnen worden. Van het dichten van het orgasmekloof tot het bespreekbaar maken van 
‘seksueel overschrijdend’-gedrag en body-shame. Het is tijd ‘to make female anatomy sexy again’. 

  Perez, Caroline Criado. Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men. Londen: Vintage (Penguin Random House), 2019.17
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MADELIEF IS SENSUEEL ONTWAAKT (4) 
Seks sells behalve als ik mezelf te serieus neem 

 
Darlene fingered her naked breasts, showing them to us, her eyes filled with the dream, her lips moist and parted. 
Then suddenly she turned and waved her enormous behind at us. […] Darlene spun around. She tore away the beads. 
I Looked, they looked. We could see her cunt hairs through the flesh-colored gauze. The band really spanked her ass. 
And I couldn’t get it up.  18

Ik heb een probleem. Ik heb mezelf wijs gemaakt - of 
eigenlijk heeft mijn ex dat - dat er een verschil is tussen seks 
uit liefde, en seks uit lust. Ik denk te weten dat het niet zo is. 
Of, dat hoop ik. Dat seks altijd vanuit liefde is. Omdat je zo 
dicht mogelijk bij diegene wilt zijn. Dat je naast een orgasme 
ook een moment van puur geluk beleeft dat het met hem (of 
haar) is. Dat hij (of zij) zo lief, mooi en grappig is. Dat seks 
niet puur ontstaat uit een dierlijke drift waarbij degene met 
wie je vrijt niet zo veel meer uit maakt.  
 

Want ik ben dol op seks. Soms schaam ik me er zelfs een beetje voor. Dat er iets mis met me is. Ik ben  
opgegroeid met het idee dat het alleen jongens zijn die altijd aan seks denken. Dat je daar als meisje zelfs 
voor moet oppassen. Sterker nog. Iemand heeft me ooit verteld dat het grote probleem tussen mannen en 
vrouwen in de liefde is, dat mannen verliefd zijn tot de seks want daarna is “de jacht” - wat een kut-term ook 
- voorbij. Terwijl het bij vrouwen sterker wordt na de eerste vrijpartij. Alsof dat voor de vrouw de ultieme 
opoffering is; jezelf vrijwillig in de orgasmekloof storten, want: daar is voor een vrouw natuurlijk geen zak 
aan - seks - maar met een beetje faken vanaf jouw kant komt-ie vanzelf en is het weer achter de rug. 
 
Ik denk dat de term “sensueel” me aanspreekt omdat het 
voor mij de lading denkt van: seksualiteit uit liefde. Het 
soort seks waarin je de tijd neemt, kaarsjes aan steekt en alle 
twee klaarkomt. Terwijl ik de term “sensualiteit” ook iets 
ongemakkelijks vind hebben. Sexy is het niet. Het is een 
beetje onbeholpen. Iets waar niemand echt op zit te wachten. 
Een “sensueel ontwaakte” vrouw. Iemand die “haarzelf 
ontdekt” heeft.  

Daar gaat het zo vaak al over in feministische kunst. Naar 
het platte toe. Vrouwen die seks ontdekken of hun vagina. 
Sensualiteit, seksualiteit, orgasmes. Andrea Fraser die 
bijvoorbeeld met haar jurk omhoog getrokken tegen het 
Guggenheim aanrijdt in 2001, haar billen streelt en lijkt 
bevangen te zijn door het audiobandje van het museum . 19

Melanie Bonajo die in 2016 in het Foam haar publiek naar 
Night Soil #2: Economy of Love laat kijken op een 
huidkleurige en aanvoelende bank; een van rubber, en 
onder witte stroken die zoals Metropolis M het beschrijft, 
‘vanaf het plafond de ruimte in ‘druipen’’, en, ‘lijken te 

 Bukowski, Charles. Factotum. London: Virgin Books, 1981. Als er iets is waar ik net zo’n hekel aan heb als mensen die zeggen dat feminisme 18

“mannenhaat” is en niet gaat om gendergelijkheid. Dan is het wel alles wat Bukowski over vrouwen geschreven heeft. 

 Fraser, Andrea. “Little Frank and His Carp (2001)” Ubu. Ubu.web, 2001. http://ubu.com/film/fraser_frank.html19
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refereren aan cum-shots uit pornofilms’.   20

Figuur 1 Van der Kooi, Christian (2016) 

 

 
In ‘Madelief is sensueel ontwaakt’ heb ik gekozen voor het 
format van een interview. Dit om een nadruk te leggen op het 
ongemak van het gespreksonderwerp; wie is die vrouw en 
waarom denk ze dat iemand staat te wachten op haar mening? 
Een zelfhulpgoeroe die bijna pijnlijk is om naar te kijken. Pratend 
over haarzelf: ‘mijn naam is Madelief en ik ben dus sensueel 
ontwaakt’.  

Naarmate het filmpje vordert wilde ik de draak steken met “de 
mystiek van de vrouwelijke seksualiteit”.  Een vrouw bevangen 
in het moment. Volledig uit haar controle, passief en met een 
vorm van schaamte: kan dit wel? Waarom kan ik mezelf niet 
tegenhouden? Wat zei je? Dit is deels geïnspireerd door het  
bovenstaand beschreven werk van Fraser.     Figuur 2 Fraser, Andrea (2001) 

   

 Broekers, Debbie. “Melanie Bonajo’s The Night Soil Trilogy is nu compleet.” Metropolism. Metropolis M, 4 oktober 2016. https://20

www.metropolism.com/nl/reviews/29261_melanie_bonajo_trilogy
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ZELFLIEFDE (5) 
Zachte roze delen en een lul genaamd Jeff Koons 

Veel mannen bekommeren er zich dan ook niet om of de vrouw die hun bed deelt de coïtus werkelijk begeert of 
zich daar alleen maar aan onderwerpt: “Je kunt ook op een lijk klaarkomen”. […] Uit haar conclusie dat het 
vrouwelijk verlangen naar erotiek verder reikt dan de geslachtsgemeenschap alleen verklaart ze ‘dat er in vrij 
veel vrouwen min of meer verkapte vorm van homoseksualiteit sluimert’.  21

 
Volgens De Beauvoir was de heteroseksuele liefde één van de grootste valkuilen van de feminist. Ze erkent 
dat dit niet altijd zo het geval hoeft te zijn, dat er ook sprake kan zijn van “wederkerende erkenning” tussen 
twee “vrijheden”; een relatie op gelijke hoogte . Toch voelt die beschrijving een beetje als mosterd na de 22

maaltijd, na haar uitleg over de biseksuele gevoelens die elke vrouw zou moeten hebben gehad. Een 
onderdeel uit De nieuwe sekse waar nogal wat mensen overheen zijn gevallen; dat de vrouw seks met een 
andere vrouw moet hebben als vorm van - surrogaatseks - tot ze de man vindt die haar wel tot een 
hoogtepunt kan brengen. Je gaat je bijna afvragen hoe Sartre dan wel niet in bed was? 
 
Vrouwenliefde of, lesbische gevoelens, is iets wat je vaker te horen krijgt binnen het feminisme. Bijna alsof 
je pas echt je vagina leert waarderen als je dat doet samen met een andere vagina: Pink like your fingers in 
my, maybe, Pink is the truth you can't hide . Vrouwen als wezens met zachte en roze delen: Pink it's my new 23

obsession, yeah, pink it’s not even a question , waarin zowel een waardering voor het vrouwelijke 24

geslachtsdeel lijkt te ontstaan, als dat er een ongevraagde bevestiging in schuilt - ja vooruit, je mag het mooi 
vinden, want ik “de aanschouwer” vind dat (man of vrouw). Wat beduidend beter is dan het verwijzen naar 
de vagina als: dat daar, met de bijkomende schaamte van een lichaamsdeel waar je beter niet te veel over kan 
praten. Maar dat nog steeds niet verder gaat dan een oppervlakkige en objectificerende beschrijving van de 
vagina als ‘zacht en roze’.  

Jeff Koons is een kunstenaar die in zijn werk vaker experimenteert met erotiek, of: porno. In Made In 
Heaven weet hij in het bijzonder de organen van zijn ex-vrouw en porno-actrice Ilona Staller (Cicciolina) te 
waarderen. In een gesprek met Pharrell Williams , waar hij de mogelijkheid ook niet laat schieten een 25

naakte vrouw zijn drankje te laten serveren , beschrijft hij het werk waarin hij de geschilderde anus van zijn 26

ex naast de tekst van “the origins of life” als kunst presenteert. Koons de hedendaagse kunstenaar en Staller 
de porno-actrice, in schril contrast tegen 
de witte muren van het museum. Wat 
geeft de kunstenaars het recht om een 
ander tot object te maken? Zelfs al is dit 
waardering voor een gedeelte van haar 
wat zo vaak misbegrepen is; dat daar. 
Waar houdt de instemming van Staller 
op en neemt de verantwoordelijkheid 
van Koons het over?  

 Vuijsje, Marja over Simone De Beauvoir in haar boek: De kleine De Beauvoir: Haar baanbrekende De tweede sekse samengevat. Amsterdam/21

Antwerpen: Atlas Contact, 2019

 Vuijsje, Marja. De kleine De Beauvoir: Haar baanbrekende De tweede sekse samengevat. (p.73)22

 Monáe, Janelle. “Pynk (feat. Grimes)”. Bad Boy Records, 2018, track 7.23

 Aerosmith, “Pink”. Nine Lives. Columbia Records, 1997, track 11. 24

 Dit was onderdeel van ARST TLKS op het youtube-kanaal van Reserve Channel, https://www.youtube.com/watch?v=aOf_pMWp0PM25

 Over problematisch gesproken…26
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          figuur 3 Koons, Jeff (1989) 

Liefde en erotiek. Het is verbazend hoe dicht dat tegen elkaar aanligt, en ook zo ver van elkaar af staat. 
Zachte roze delen om lief te hebben. Maar ook zachte, roze delen om jezelf toe te eigenen, te nemen en te 
breken: hij nam haar, zij werd genomen. Zelf in onze taal lijkt seks op iets wat een vrouw overkomt en de 
man opeist.  

Mezelf kussend op de foto zetten kan je zien als een vorm van ultieme zelfliefde. Of een manier om mijn 
biseksuele neigingen, volgens De Beauvoir, te ontdekken. Daargelaten of ik die wel of niet heb. De visuele 
impact van twee zoenende vrouwen blijft in ieder geval hetzelfde. Het heeft een problematische, culturele 
stigma aan zichzelf hangen - kort door de bocht - het is als snel porno. Wat ironisch is gezien de roep van 
feministen als De Beauvoir om lesbische gevoelens te verheerlijken als feministische daad.   
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 MAAR HET VOELT WEL GOED? (6) 
Liefde in tijden van Corona 

De wereld is nog geen haar verwijderd van een complete lock-down of mijn domme hart besluit van standje 
gebroken - ook lekker feministisch: tot december vorig jaar was ik nog verloofd - naar standje sneller 
kloppen te gaan. ‘Adam is tot de zonde verleidt door Eva en niet Eva door Adam; het is goed en rechtvaardig 
dat de vrouw hem als haar heer en meester aanvaardt, die zij tot zonde heeft gebracht’.  Volgens mij doe ik 27

naast feminisme en tinder gewoon alles verkeerd. Voornamelijk de liefde. Geen muse of maagd; hoer. Ik heb 
een jongen mijn bed in gelokt in tijden van corona en hem niet van horizontale 1,5 meter afstand bewonderd, 
maar van verticale en hij is 1,89 dus over die overige 39 centimeter ga je dan ook niet moeilijk doen. 
Volksgezondheid is bij deze in gevaar gebracht omwille van sproetjes en hele blauwe ogen. Als er dankzij 
mij in Nieuw-Vennep  een corona-uitbraak in het verschiet ligt, kan ik mezelf nooit meer recht in de ogen 28

kijken.  

En het was niet de bedoeling. Ik werd gewoon van de ene op het andere moment een duivelse Eva die snakte 
naar een appel. Van een date op twee bankjes in het park naar één waarbij hij bleef slapen. Ik plukte en nam 
een hap van een appel die niet eens smaakte naar seks - nou ja - een beetje seks. Maar vooral de liefde; laat 
hem mijn hoofd op hol brengen, laat hem me kriebels in de buik geven en zorgen dat ik nooit meer zo stop 
met stralen en lachen; zoals ik doe als ik aan hem denk. Ik heb per ongeluk op de meest dubieuze manier 
dualisme opgezocht in mijn onderzoek. Beste lezer, vertel me: is liefde, feminisme verkeerd doen? 

Ik betrap me erop dat ik in de boeken voor mijn onderzoek bewust zoek naar ‘de liefde’. Want het voelt een 
beetje als een valkuil. Het ene moment schrijf ik over mezelf los van de man, het andere moment wil ik 
eigenlijk niets liever dan bij deze ene horen. Dan schrijf ik over het accepteren van ons “vrouwelijk lichaam” 
en dan betrap ik mezelf op piekeren of hij mijn lichaam wel mooi genoeg vindt. Ben ik te dik? Hangen mijn 
borsten? Lijkt mijn kont wel rond genoeg ik deze onderbroek? Of erger: heeft mijn ex me verpest en zal ik 
daarom hem verpesten? Zal ik bij deze ook iets te lang blijven hangen onder het nom dat dit misschien de 
ware kan zijn; dat liefde overwint? Dat ik als een Jeanne D’Arc  ten strijde zal trekken en zal overwinnen - 29

maar dan niet tegen de Engelse bezetting in het noorden van Frankrijk maar om onze liefde - verdomme 
waarom ben ik nou weer zo’n vrouw geworden. In Caitlin Moran’s boek lees ik herkenning, ‘Mijn 
vastberadenheid zal dat bewijzen. Als het niet werkt, komt dat alleen maar doordat ik niet hard genoeg mijn 
best heb gedaan’, dit met betrekking tot haar ex die toevallig net als die van mij met zijn neus leek te zijn 
gevallen in een bergje poeder en best wel een lul bleek te zijn. Oké, toegegeven: die van mij bracht mijn 
moeder ook naar haar chemo-afspraken dus 
het is geen Courtney. ‘Eerlijk gezegd vind ik 
verliefd zijn zo heerlijk dat van ongeveer 
drie miljoen kanshebbers elke willekeurige 
man De Ware zou kunnen zijn’.   30

Maar bij De Beauvoir moet ik niet 
aankloppen met mijn buik vol vlinders. Bij 
veel feministische schrijvers eigenlijk niet. 
Seks zonder liefde? Ja, moet je doen! Zing 
luidkeels mee met “houd je bek en bef me”, 

  Uitspraak Ambrosius (339-397), bisschop van Milaan, vertaling uit De kleine De Beauvoir: Haar baanbrekende De tweede sekse samengevat.27

  Want daar woont-ie dus. Wel bij blijven!28

 Jeanne D’Arc (1412-1431) speelde een belangrijke rol in de Honderdjarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk, waarin ze verkleed als man 29

onderdeel werd van het franse leger. Door de Katholieke kerk is ze in 1920 heilig verklaard nadat eerst diezelfde kerk haar een paar eeuwen terug tot 
de brandstapel beoordeelde.

  Moran, Caitlin. How to be a Woman. Utrecht: de Arbeiderspers, 201230
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zet een pijltje op je onderbuik met: ‘hier erin aub’ en dicht eigenhandig de orgasmekloof. Bonuspunten als 
het ook nog een keer seks is met een vrouw!  

Vuijsje haalt het aan in haar ‘De Kleine De Beauvoir’: De bedrieglijkste valkuil waarin vrouwen zichzelf 
klemzetten, is bij De Beauvoir de heteroseksuele liefde […] Waar de verliefde man een soeverein subject 
blijft, gaat de liefde bij de vrouw gespaard met ‘een totale zelfverloochening ten gunste van de meester’.  En 31

ik maar denken dat we allemaal een beetje ons hoofd verliezen als we verliefd zijn, vrouw én man. 

Ondertussen tikt de tijd steeds langzamer voorbij 
terwijl ik pathetisch op mijn whatsapp kijk in de 
hoop een berichtje van hem te zien. ‘En morgen 
kom hij met zijn fiets van vanuit Nieuw-Vennep, 
nadat ik dagen, uren, minuten heb gewacht’. Ik blijf 
maar aan hem denken. Het maakt me gelukkig. De 
manier hoe hij lacht, hoe hij praat, hoe hij is. Toen 
ik in december mijn hart brak dacht ik niet dat het 
me snel weer zo overkomen; de liefde. Het is bijna 
de cliché van elke rom-com: maar ik geloofde er 
gewoon echt niet meer in.  

Mijn ex hield niet meer van meer van me. Dat weet ik nu. Ik had het twee jaar eerder moeten uitmaken. Dat 
weet ik zeker. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want twee jaar geleden zaten we ook nog in een 
“leuke” relatie. Wist ik veel dat deze voornamelijk te danken was aan mijn inbreng en niet zozeer de zijne.  

Onbewust was ik gaan geloven dat ik mijn ene kans gemist had. Verpest zelfs. En dat elke andere 
verliefdheid minder zou zijn of precies hetzelfde zou aflopen. Dat ik binnen de kortste keren staar naar een 
nieuwe wederhelft, en aan niets anders zou kunnen denken dan: wat kan ik doen om je weer van me te laten 
houden, voordat ik je ga haten… 
 
Maar dat was voor Corona. Dit is tijdens.  
 
Ik raakte aan de praat met een leuke jongen en hij is heel anders dan mijn ex. Voor ik het wist geloofde ik er 
weer in, want ik voelde het, ’ik wist niet dat ik me nog zo verliefd kon voelen en mijn hart verdomme, zo hard 
kloppen kon’. Moet ik me schamen dat is zo dol ben op de liefde? Vrijwillig dezelfde valkuilen in ga vallen? 
Verloochen ik mijn feministische kant, of bereikt die juist haar piek; samen sta je sterker dan alleen toch? 
Heb ik een nieuw zieltje gewonnen voor ons: team van super feministen? 
 
Ik heb het hem gevraagd. Op de vraag of hij feminist is zei hij: ‘Ik denk het?’, en vervolgde hij daarna met: 
‘Ja, dan ben ik feminist haha’. Op de vraag of hij mijn vriendje wilde zijn zei hij gewoon: ja. 

  Vuijsje, Marja. De kleine De Beauvoir: Haar baanbrekende De tweede sekse samengevat. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 2019.31
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HET PROCES 
Dus, wat heb  je nu in hemelsnaam gelezen? 

 
In dit verslag dook ik aan de hand van verschillende werken - die ontstonden binnen dit thema - in vormen 
van “feminisme verkeerd doen”. Deze werken maakte ik weer geïnspireerd door mijn onderzoek, waardoor 
dit verslag te lezen was als een doorlopende kruisbestuiving van zowel theoretisch als praktijk-gericht werk.  
 
Op chronologische volgorde van mijn maakproces begon ik elke onderdeel met de titel van het werk en een 
bijpassende ondertitel. Hier zijn vragen die ik mezelf tijdens het maken en schrijven van dit onderzoek bleef 
afvragen: 
 
- I Guess It’s Because I’m Not a Woman: Help. Er staat invloedrijke man in mijn cv.  
 Wat is de invloed van “vrouwelijke” kunst op mijn eigen praktijk; waarom staat er nu voor altijd de  
 naam van een mannelijke kunstenaar in mijn CV; waarom frustreert me dat; zal ik anders voor de   
 gelegenheid mijn lippen rood stiften? 
 
- Baas in eigen buik: Body-politics, dieetcultuur en de tweede golf. 
 Is het niet baren van kinderen een politieke daad; maakt iemand het uit dat ik vruchtbaar ben; als ik  
 niet van mijn buik kan houden, kan ik me dan wel druk maken om de inhoud; ben ik te dik; kan ik  
 mezelf dik vinden en feminist zijn?  
 
- Making Female Anatomy Sexy Again: Kan iemand mijn incomplete mannenlichaam beter maken? 
 Waarom is het vrouwelijke geslachtsorgaan toe aan re-branding; waarom weet niemand waar de g- 
 spot ligt; hoe kan het dat ik al die tijd dacht dat er een verschil was tussen een vaginaal en clitoraal  
 orgasme; waarom worden vrouwen ouder, maar ook zieker; waarom loopt de medische wereld zo   
 achter?  
 
- Madelief is sensueel ontwaakt: Seks sells, behalve als ik mezelf te serieus neem. 
 Wat is het verschil tussen seks uit liefde en seks uit lust; wat is het verschil tussen seksualiteit en   
 sensualiteit; waarom klinkt sensualiteit zo ontzettend “vrouwelijk”; waarom randt Andrea Fraser het  
 Guggenheim aan; moet ik ook sperma-achtige slierten aan het plafond hangen; is het gek dat ik met  
         het schrijven van deze vragen zin krijg in seks? 

- Zelfliefde: Zachte roze delen en een lul genaamd Koons. 
 Waarom vindt De Beauvoir dat ik homoseksuele neigingen moet hebben; ben ik stiekem     
 biseksueel; had ik seks met een vrouw moeten hebben; ken ik mijn vagina eigenlijk wel echt;  
 waarom is Jeff  Koons zo’n eikel; heb ik zojuist soft porno gemaakt?  
 
- Maar het voelt wel goed: Liefde in tijden van Corona. 
 Volgens mij ben ik verliefd; veroorzaak ik nu straks een uitbraak van corona in Nieuw-Vennep; tot  
 hoeverre zijn sproetjes een goed excuus tot het in gevaar brengen van de volksgezondheid tijdens   
 een epidemie; heeft mijn ex me verpest; is het slecht dat ik (alweer) verliefd ben op een    
 heteroseksuele man; ben ik nu als feminist mislukt omdat ik steeds aan een man denk?  32

  

 Hij heeft dus wel sproetjes hè.32
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CONCLUSIE 
fuck. Ben ik nog wel een feminist? 

 
Ik ben geen feminist want ik was soms liever een man geweest. Het is soms moeilijk te accepteren dat 
deze wereld gemaakt is door en voor mannen. Dat zie je overal in terug. Het is vaak hoe ik in de kroeg aan 
mensen uitleg waarom feminisme anno 2020 nog uitmaakt: “Ja, feminisme, is achterhaald? Oké, laten we 
een spelletje spelen. Vertel me je lievelingsband, muzikant, kunstenaar, acteur, regisseur, schrijver, fictief 
personage uit een boek etc”. Bijna altijd noemen mensen blindelings alleen maar mannen op. Mannen zijn 
gewoon in de meerderheid. Uitvoerend zijn er nog altijd beduidend meer heren in de literaire wereld en 
deze van de kunst (muziek en beeldend). 
 
Als ik mensen erop wijs dat ze alleen maar mannen kunnen bedenken dan krijg ik vaak terug, “wacht, ik 
ken wel vrouwelijke [whatever] geef me even wat tijd”. Het daaropvolgende half uur waarin je dan iemand 
verwoed ziet nadenken hoe ook alweer “die ene”, van “dat ene” heet, zegt vaak wel genoeg. Maar soms 
krijg ik ook als antwoord terug, “maar wat als ik die mannen oprecht beter vindt?” En daarop terugkomen 
vind ik lastig. Ik kan het wel. Ik bedoel, het is wat Linda Nochlin in haar essay, Why Have There Been No 
great Women Artists?, aankaartte: het is aanbod. Wij vrouwen zijn met veel minder aanwezig in die 
werelden en hebben een hele lange geschiedenis achter ons liggen die ons behoorlijk wat stappen achteruit 
heeft geplaatst. Vergelijk de ene vrouw niet met een soortgelijke man, want dat is oneerlijk. Maar wil ik dat 
het eerlijk is? 

Er valt veel te zeggen over het van de daken schreeuwen dat ik vrouw ben: IK BEN EEN VROUW EN 
MAAK VERDOMME OOK KUNST. Want we hebben meer vrouwen in voorbeeldfuncties nodig en we 
willen dat ze niet meer over het hoofd gezien worden. 
 
Ik ben geen feminist want ik ben te ijdel voor politiek. Ik ben dus onzeker. Dat ligt niet aan mijn moeder, 
dat ligt denk ik een beetje aan de maatschappij. De voorbeelden die ik kreeg voorgeschoteld als 
pubermeisje in magazines: “hoe krijg je een summer body in 10 stappen!”, en, “Dit moet je dragen om je 
probleemzone te verbloemen!”. Toen op televisie nog het ideaalbeeld heel mager, lang en dun was. Met 
focus op haar lichaam. Niet wat ze zegt of denkt. Het lichaam dat jij als opgroeiend meisje had moeten 
hebben, maar niet hebt. Nooit zal hebben ook.  
 
Ik wil liever dat mensen luisteren naar wat ik te zeggen heb en kijken naar wat ik maak. Maar ik weet dat ik 
opval. Ik ben ijdel. Ik draag make-up en geef om wat ik aan heb. Ik heb in de verste verte niet het ideale 
vrouwenlichaam. Maar een aanwezig lichaam heb ik wel: vrouwelijk en met grote borsten. Hoe gebruik ik 
dit lichaam om een boodschap over te brengen? Wat als het de verkeerde is? Ik wil niet dat je kijkt naar 
mijn lichaam en denkt dat ik dik ben. Maar ik wil wel dat je me ziet. Ik wil dat iedereen nu naar mijn video 
kijkt en even zegt: wauw als ik haar buik had, zou ik dit nooit durven. Of nee, liever: ja, maar voor haar ik 
het makkelijk haar lichaam is gewoon normaal; want dat ben ik hè, met mijn maat 40/42. 
 
Ik ben geen feminist want ik vind het woord ‘vagina’ ook onsexy klinken. Ik heb niets tegen een vagina. 
Mijn vagina dan. Maar ik kijk niet graag naar een andere vagina. En ik sta ook niet graag stil bij wat er 
maandelijks uitkomt. Ik voel mezelf niet onwijs vrouwelijk als ik een volgelopen, naar oud-bloed-riekende, 
tampon uit mezelf trek. Ik voel me vies. Met mijn buikkrampen, mijn functionerende baarmoeder en mijn 
piekende hormonen. Ik ben er ook nog steeds niet uit hoe ik mijn vagina moet noemen. Ik neig naar punani, 
maar dat klinkt ook als iets wat een klein kind zal zeggen. ‘Dat daar’, klinkt dan weer alsof ik er niet echt 
van houd. En over: ‘mijn kruis’, wil ik niet eens nadeken, want dat klinkt zowel pijnlijk als christelijk.  

Ik word ook niet wild van het fluisteren van het woord ‘clitoris’ op zwoele basmuziek. Maar ik zou willen 
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dat het zo was. Dat ik een grof woord kon gebruiken als: ‘kut’ en dat dan nonchalant, in bed zou kunnen 
gebruiken. Maar dat kan ik niet. Bij het woord eisprong denk ik ook nog steeds aan een omeletje, en niet 
dat dingetje wat uit mijn andere dingetje floept, en een weg aflegt naar mijn baarmoeder toe om daar dan te 
sterven. 

Ik ben geen feminist want ik heb goede seks. Ik heb een mening over seks. Ik wil graag seks en geef het 
aan als ik niet klaarkom. Ik denk dat ik het daarbij moet laten. Ik heb mezelf in ieder geval niet hoeven te 
ontdekken. Of nou ja, dat heb ik juist wel gedaan. Maar daar hoef ik niet over te schrijven.  

Ik zou er niet vanuit moeten gaan dat - omdat ik feministisch werk maak - mensen denken dat ik dan wel 
automatisch slecht in bed zou zijn. Slechte seks heb. Of in ieder geval: flink gefrustreerd ben. Dat ik het 
niet alleen heb over de orgasmekloof, maar daar dus ook zelf ergens wanhopig in vast zit. Of juist de hele 
andere kant op: ik ben geen feminist want ik doe niet aan casual seks.  

Ik ben geen feminist want ik voel me niet seksueel aangetrokken tot vrouwen. Ik houd van vrouwen. Ik 
zou willen dat elke vrouw ook van zichzelf houdt. We met zijn allen elkaar complimentjes kunnen geven en 
de schoonheid van de ander kunnen waarderen zonder jaloers te worden. Dat we vol liefde naar onze vagina 
kunnen kijken en zeggen: wauw wat sta je er weer goed bij vandaag. Onze borsten liefdevol kunnen 
vasthouden. Onszelf op de billen kunnen slaan en in gedachte roepen: ja, verdomme, ik ben een lekker wijf. 
Maar, dat gezegd hebbende, wil ik nog steeds geen seks met ze. Ik val helaas op mannen; heteroseksuele 
mannen.  
 
Ik vind mannenlichamen mooier. Ik kijk graag naar mannenbillen. Ik doe het graag met mannen. Ik kruip 
graag in de armen van zo’n man en vind het leuk als hij me op kan tillen. En ja, dat valt me soms ook tegen 
van mezelf. 
 
Ik ben geen feminist want ik wilde verliefd worden. En ik ben ook verliefd. Sterker nog, ik zou liever nu 
hand-in-hand over straat met hem lopen dan dit researchdocument schrijven. Zo verliefd ben ik dus. En het 
helpt dat ik met hem over feminisme kan praten en dat hij het zelfs leuk vindt als ik het daar over heb. Maar 
het haalt niet weg dat voor iemand als ik - de fucking feminist - het opeens niet willen schrijven over 
feminisme omwille van de liefde… me wel een beetje teleurstelt. In mezelf.   
 
Niet dat ik dacht in de eerste week van corona een vriendje te scoren. Maar het is geen geheim dat ik dol 
ben op de liefde. Ik houd van het gevoel van vlinders in mijn buik. Het gaan slapen met als laatste de 
gedachte aan die ene jongen, en dan bij het ontwaken weer gelijk aan hem denken. Het sprookje dat liefde 
de oorlog wint. Dat iemand me zal redden en dat ik hem red. Alle twee in onze witte torens, want zo ben ik 
dan ook wel weer. 
 
Ik ben geen feminist. En ik ben het 100% wel.  
 
Ik ben geen feminist omdat ik geboren ben als meisje. En ik ben er ook geen omdat ik er voor kies vaak te 
zeggen dat ik het wel ben. Ik ben een feminist, omdat ik geloof dat het beter kan. Dan ik beter kan.  

Maar ik besef me ook dat ik praktiserend feminist kan zijn, zonder het in theorie overal mee eens te zijn. 
Dat ik feminist kan zijn en mezelf niet altijd te serieus hoef te nemen. Dat ik feminist kan zijn, maar ook 
kritiek op mezelf mag hebben. En soms zelfs moet hebben.  

Er zit geen waarheid in het feminisme. Niemand gaat me echt kunnen uitleggen wat de regels zijn en waar 
ik me aan moeten houden (gelukkig maar, want dan was het vast een man geweest). Ik bepaal die waarheid. 
Elke dag dat ik opsta en er voor kies mezelf die dag door niets of niemand tegen te laten houden. Niet door 
de maatschappij, niet door mezelf, niet door een man of een andere vrouw.  
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Ik kies ervoor me bewust te zijn van gender-ongelijkheid en ik weet dat mijn geslacht daarin aan het kortste 
eind trekt. Maar ik ben me ook bewust van de gevaren van het spelen van ‘het slachtoffer’. Ik ben meer dan 
dat.  

Ik kijk met trots terug naar de feministen voor me, met hoop naar de toekomst en kritisch naar de tijd waar 
ik in leef. We zijn er nog niet. Maar verdomme, wat zijn we al ver gekomen. Het bijna gênant om nu nog te 
zeggen. Maar… 

FUCK.  
VOLGENS MIJ BEN IK NOG STEEDS 

FEMINIST HOOR.   33

 

  Die het soms ook wel eens verkeerd doet.33
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EN NU WAT? 
Fuck. Hoe zet ik dit onderzoek voort? 

En toen waren we hier beland; hoe gaat het nu verder? Zoals ik in de korte samenvatting al aankaart heb ik 
per ongeluk een behoorlijk gradatie van witheid in mijn bibliografie. Van de 25 bronnen zijn er maar 4 niet 
“wit”. En dan reken ik in dat rijtje Pharrell Williams mee, die bepaald geen grote rol speelt in het gesprek 
met Koons en Caroline Criado-Perez die we deels latino kunnen noemen door haar Argentijnse vader. Maar 
die er hartstikke brits uitziet door haar engelse moeder en het grootste gedeelte van haar leven al in Londen 
woont.  
 
Oftewel, waar is Alice Walker gebleven? Wanneer begin ik over bell hooks? En als we het dan toch over 
Ain’t I a Woman hebben, waarom dan niet gelijk Sojourner Truth? Waar blijven de voorbeelden van 
vrouwelijke kunstenaars als Augusta Savage (1892 - 1962), Yayoi Kusama (1929), Yoko Ono (1933) en 
Kara Walker (1969)? Waarom heb ik na het gesprek met mijn begeleider Esma, waarin ze Mona Eltahawy 
haar boek ‘The Seven Necessary Sins for Women and Girl’ aankaartte, deze niet besteld? 
 
Het antwoord daarop? Ze vlogen net onder de radar of ze lagen op het stapeltje nog-te-lezen-boeken waar 
ik niet aan toe ben gekomen. Colorisme is een heel belangrijk punt is op de feministische agenda, te lang 
ging die agenda namelijk alleen maar over de witte en westerse feminist en gaf vrouwen die daar buiten 
vielen het idee niet gehoord te worden. Om alsnog op de valreep hooks te quoten:  

Women, all women, are accountable for racism continuing to divide us. Our willingness to assume 
responsibility for the elimination of racism need not be engendered by feelings of guilt, moral responsibility, 
victimization, or rage. It can spring from a heartfelt desire for sisterhood and the personal, intellectual 
realization that racism among women undermines the potential radicalism of feminism.  34

Met dit onderzoek en de reeks werken die ik ontwikkeld heb binnen dit “Fuck. Volgens mij doe ik 
feminisme verkeerd”, zal ik doorgaan. Dat hoofdstuk is nog niet afgelopen. Bovenstaande zal hierin zeker 
een rol gaan spelen in de toekomst van mijn kunstpraktijk.  

  hooks, bell. Ain't I a Woman: Black Women and Feminism. Boston, MA: South End Press, 1981.34
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