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VOORWOORD 

In tijden van mijn afstudeeronderzoek heb ik ook diverse gepubliceerde artikelen geschreven 
rondom hetzelfde onderwerp. Ondanks ik heb gepoogd andere verwoordingen te gebruiken in 
de teksten, kan het zijn dat enkele zinnen vooralsnog met elkaar overeenkomen. Door mijn 
persoonlijke verbondenheid aan dit onderzoek, zie ik de artikelen als een verlengde van mijn 
zoektocht. 

Het gaat over de volgende essays: 

Susanna Inglada legt de diepgewortelde rolpatronen tussen man en vrouw bloot, 
gepubliceerd op 21 februari 2022 via Mister Motley  

Het kwetsbare lichaam zonder beschermende idealisering – Over RAUW in Het 
Rembrandthuis, gepubliceerd op 31 maart via Mister Motley 

Een ode aan de vulva – Geen pornopoezen maar lippen zonder schaamte, gepubliceerd 
op 16 april via Mister Motley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan alle onbegrensde vrouwen 
 voor het vrijmaken van de weg. 

Opdat we deze samen mogen bewandelen.  
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DE EERSTE ONTMOETING 

Mijn man kijkt mee wanneer ik in de spiegel kijk 
en mijn vingers door mijn haar streel 

Mijn man kijkt mee wanneer ik mijn blote 
lichaam bekijk en bekritiseer 

Mijn man kijkt mee wanneer ik onder de 
douche sta en mijn lichaam grondig bekijk 
opzoek naar een vergeten haartje 

Mijn man kijkt mee wanneer ik naar andere 
vrouwen kijk en hen en mijzelf eraan herinner 
hoe wij eruitzien  
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IN WOORDEN VATTEN 

Ik ben een vrouw en ik heb een man in mij. Mijn man vind ik moeilijk te beschrijven in woorden, 
het is een ervaring. De ervaring van het hyperbewust zijn van mijn eigen lichaam. De ervaring 
van aan de ene kant mijn lijf als geheel te kunnen voelen en aan de andere kant het alleen als 
een gefragmenteerd object te zien. 

De woorden van romanschrijver Margaret Atwood in The Robber Bride (1993, pp. 441-442) 
doen wat mij betreft recht aan de ervaring van de man in mij: 

Male fantasies, male fantasies, is everything run by male fantasies? Up on a pedestal 
or down on your knees, it's all a male fantasy: that you're strong enough to take what 
they dish out, or else too weak to do anything about it. Even pretending you aren't 
catering to male fantasies is a male fantasy: pretending you're unseen, pretending you 
have a life of your own, that you can wash your feet and comb your hair unconscious 
of the ever-present watcher peering through the keyhole, peering through the keyhole 
in your own head, if nowhere else. You are a woman with a man inside watching a 
woman. You are your own voyeur.  

De man in mij is de male gaze die ik onbewust heb geïnternaliseerd. De gaze is een concept 
over de handeling van kijken. Het impliceert dat de daad van het aanschouwen beïnvloed 
wordt door diverse bewuste en onbewuste factoren. Dit concept gaat ervan uit dat elk individu 
een eigen achtergrond en ervaringen meeneemt die een rol spelen in hoe wij onszelf 
verhouden tot een beeld. De male gaze gaat over hoe het perspectief van een stereotype, 
witte, heteroseksuele, cis-gender man naar voren komt in de film en beeldende kunst (Sturken 
& Cartwright, 2017, pp. 121-123). Dit is terug te zien in hoe de vrouw als lustobject wordt 
neergezet. Door de mannelijke blik te internaliseren heb ik geleerd om te kijken als een man. 
Het speelt onbewust een rol in hoe ik kijk naar kunst, naar mijzelf en naar de wereld om mij 
heen. 

De eerste keer dat ik over de gaze las, had ik moeite met het vatten van het concept. De 
stukken tekst hadden wetenschappelijke benaderingen, waardoor ik het niet linkte aan de 
ervaring van zo’n blik. Pas na een confrontatie van hoe mijn eigen blik afweek van die van een 
ander, vielen de theorieën bij mij op hun plek. Ik begreep dat de ervaringen al in mij gesleten 
waren en dat ik zelf een belichaming ben van de definitie. De male gaze werd voor het eerst 
geïntroduceerd door feministische filmwetenschapper Laura Mulvey in haar artikel Visual 
Pleasure and Narrative Cinema (1975), waarin ze aan de hand van psychoanalytische theorieën 
uitlegt hoe de patriarchale blik van invloed is op film. Deze en de talloze andere teksten over 
dit onderwerp zijn vrijwel altijd vanuit een academische benadering geschreven. Ondanks dat 
dit geen foutieve benadering is van het onderwerp, mist het voor mij nog een empathische 
laag; dat wat ervoor zorgt dat de begrippen worden verbonden aan ervaringen. Door gebruik 
te maken van een Art Based Research-benadering tracht ik deze laag te bereiken om zo meer 
inzicht te verkrijgen in hoe de male gaze van invloed kan zijn. In mijn onderzoek neem ik mijn 
zintuigelijke beleving als bron van kennis. Zo verbind ik de wetenschappelijke inhoud aan de 
menselijke ervaring. 
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Als maker werk ik met veel verschillende media. Ik werk intuïtief en creëren is voor mij een 
manier om mijn ervaringen en gevoelens te begrijpen. Voor de zoektocht naar de man in mij 
gebruik ik woorden en collagewerk als mijn medium. Door mijn onderzoek expressief vorm te 
geven, door het inzetten van een narratief, poëzie en beeldencollages, tracht ik binnen het 
onderwerp een andere manier van begrijpen te bereiken wat niet wordt gevat in 
wetenschappelijk onderzoek. Ook maak ik in de visuele vormgeving keuzes om te pogen de 
lezers te confronteren met hun eigen geïnternaliseerde male gaze en ze mee te kunnen nemen 
in de beleving van de zoektocht. Pioniers in het veld van Art Based Research, Barone en Eisner 
(2012, pp. 4-9), stellen dat deze benadering van onderzoek ingezet kan worden om een 
diepere, gevoelige laag te bereiken door dit via een creatieve uiting, expressief, te 
communiceren. In tegenstelling tot wetenschappelijk onderzoek biedt Art Based Research de 
ruimte om de menselijke ervaring mee te wegen. Dit kan een breed en complex inzicht 
scheppen in onze opvattingen op de wereld om ons heen. Een voorbeeld van hoe Art Based 
Research ingezet kan worden is het werk Dear Elaine van Femke Herregraven. Dit werk, wat 
een combinatie is van tekst, geluid en beelden, was te zien in de expositie Processing Space-
Times in Nieuw Dakota te Amsterdam. Herregraven heeft hier een tekst op twee muren 
geschreven. De tekst is als het ware een brief naar Elaine, een personificatie van een abstract 
concept, en gaat over de strijd om iets ongrijpbaars in woorden te vatten. Het werd begeleid 
met een soundscape waar door middel van geluiden ook een soort strijd in te horen was. Net 
zoals Herregraven zal ik een onzichtbaar concept tastbaar maken door het te personifiëren. 
Ondanks dat ik beeld en tekst op een andere manier inzet dan Herregraven, zie ik een gelijkenis 
in het scheppen van een beleving om zo een onderzoek voelbaar te maken. Daarnaast zie ik 
een gelijkenis tussen mijn zoektocht en de methode Art Based Learning. In deze reflectieve 
methodiek gaat de toeschouwer in dialoog met een kunstwerk om zo tot een eigen verhaal te 
komen (Lutters, 2020). Zelf ga ik naar aanleiding van een theoretische onderbouwing ook in 
dialoog met diverse kunstwerken om te onderzoeken hoe de mannelijke blik mij beïnvloedt.  

Om dit te bereiken wissel ik theoretisch en kunstbeschouwelijk onderzoek af met introspectie. 
Deze drie benaderingen vormen een wisselwerking binnen de hoofdstukken. In het eerste 
hoofdstuk ‘DE MAN’ maak ik kennis met de man in mij door te ontdekken waar hij vandaan 
komt en hoe hij zich uit. In het tweede hoofdstuk ‘DE VROUW’ ga ik opzoek naar beelden die 
mijn man aanwakkeren en ga ik onderzoeken hoe hij mij beïnvloedt bij mijn toeschouwerschap. 
Ten slotte sluit ik mijn zoektocht af met ‘HET AFSCHEID’ waarin ik conclusies uit mijn onderzoek 
trek en naga of ik voorgoed afscheid kan nemen van de man in mij.   

Dit afstudeeronderzoek voor de HBO Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving is een 
persoonlijke zoektocht waarin ik ontdek wie de man in mij is. Ondanks dat dit een persoonlijke 
ontdekkingsreis is, kan het inzicht bieden voor een breder publiek. Ik stel mij in dit onderzoek 
kwetsbaar op door mijn persoonlijke ervaringen en inzichten te delen. Voor de lezer die zich 
kan herkennen in mijn bevindingen, bied ik de woorden en inzichten bij deze ervaringen. De 
bewustwording van de factoren die een rol spelen bij het toeschouwerschap, scheppen een 
breder beeld van hoe wij naar kunst kijken en kunst interpreteren (Reinhardt, 2008). Mijn 
onderzoek geeft een diepgaand inzicht in één van de mechanismen die een rol speelt in het 
toeschouwerschap. Als kunsteducator kan je dit gebruiken om de belevingswereld van de 
studenten te betrekken bij de leeractiviteit, dit is ook één van de uitgangspunten van 
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authentieke kunsteducatie. Lector kunsteducatie Emiel Heijnen (2016) legt uit dat het 
betrekken van de belevenis van de studenten binnen de kunsteducatie de relevantie van het 
vak bevorderd. Door je bewust te zijn van de invloeden die de geïnternaliseerde male gaze op 
iemand kan hebben, kan hier rekening mee worden gehouden wanneer er bijvoorbeeld een 
beeld wordt besproken die deze mannelijke blik aanspreekt.  

De gaze is een gelaagd concept wat beïnvloed wordt door onder andere gender, etniciteit, 
klasse en seksualiteit (Sturken & Cartwright, 2009, p. 136). Ondanks dat deze factoren per 
individu samengaan in het tot stand brengen van de gaze, is het van belang om ze los van elkaar 
te analyseren. Door dit te doen ontstaat er meer inzicht en nuance in het begrijpen van waar 
de gaze uit bestaat. De male gaze is gebaseerd op een binair, heteronormatief uitgangspunt. 
Mijn blik is genuanceerder dan enkel deze geïnternaliseerde male gaze. In mijn 
toeschouwerschap word ik bijvoorbeeld ook beïnvloed door de white en queer gaze. Toch 
focus ik mij voor nu op de man in mij. Ik wil hem leren kennen, ondervinden hoe hij mij 
beïnvloedt en erachter komen of ik voorgoed afscheid van hem kan nemen. Deze zoektocht is 
gebaseerd op de westerse kunstgeschiedenis en mijn persoonlijke ervaringen als een witte, 
cis-gender vrouw. Ik beweer niet dat mijn ervaringen universeel zijn voor alle vrouwen die in 
dezelfde categorie vallen.  Met mijn onderzoek tracht ik inzicht te bieden in hoe de male gaze 
van invloed kan zijn bij de handeling van het kijken. Om een openheid te behouden, heb ik 
ervoor gekozen om deze ontdekkingsreis niet te begrenzen met vastgestelde hoofd- en 
deelvragen. Twee vraagstukken staan binnen mijn zoektocht centraal:  

 
Hoe is de geïnternaliseerde male gaze van invloed wanneer ik naar kunst kijk en hoe 
verhoudt dit zich met het alledaagse kijken? 

Hoe kan ik de man in mij loslaten? 
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Dear Elaine, Femke Herregraven, 2021 
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DE MAN 

Ik kijk naar jou en ik zie je lichaam 

Niet enkel je lichaam, maar vooral je lichaam 

Ik zie je figuur wat net geen zandloper is   
En je vormen die in elkaar overvloeien 

Op sommige plekken net iets te subtiel  

Op sommige plekken niet subtiel genoeg 

Ik zie de oneffenheden op je huid, die voelbaar 
zijn als een reliëf landschap 

Haren die daar niet horen     
En stoppels die niet zacht zijn  
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DE DAAD VAN HET KIJKEN 

Wanneer wij naar een beeld kijken, spelen er veel factoren mee in hoe het beeld op ons 
overkomt. Naast de bewuste factoren, zoals de omgeving en voorstelling, zijn er ook 
onbewuste aspecten die een rol spelen bij het toeschouwerschap (Sturken & Cartwright, 2009, 
pp. 101-104). Iedereen heeft een eigen belevingswereld, eigen ervaringen en herinneringen 
die allemaal meespelen bij het interpreteren van een beeld. Theorieën over de gaze erkennen 
de rol die deze onbewuste gedachtes en gevoelens hebben bij de daad van het kijken.  

Mulvey (1975) introduceert het begrip male gaze en legt het uit aan de hand van 
psychoanalytische theorieën. Deze theorieën zijn op te delen in twee onderdelen: het politieke 
gebruik van psychoanalyse en het genot van het kijken. Beide onderdelen worden gebruikt om 
de invloed van de patriarchale blik in het narratief van Hollywood films uit te leggen. 

Het politieke gebruik van psychoanalyse gaat in op de rol van de vrouw in een patriarchale blik, 
wat onbewust de structuren binnen film heeft gevormd. De functie van een vrouw binnen deze 
blik staat ten alle tijden in verhouding tot de man. Hij is het uitgangspunt en zij staat symbool 
voor ‘de ander’, ze is een bevestiging van het bestaan van de man. Hij heeft de macht en de zij 
wordt daaraan onderworpen. Freud legt dit uit aan de hand van de theorie over penisnijd. Hij 
stelt dat meisjes op jonge leeftijd beseffen dat zij geen penis hebben, wat tot 
minderwaardigheidsgevoelens en afgunst richting mensen met een penis kan leiden. Dit 
verlangen naar het hebben van een penis zorgt ervoor dat de vrouw afhankelijk wordt van de 
man als bron van voldoening. Zij wordt gezien als een gecastreerde versie van de man (Lloyd, 
2019). Karen Horney, een psychoanalytica wie zich vooral bezighield met de vrouwelijke 
psychologie, had echter kritiek op deze theorie. Zij stelde dat het gedrag van mannen 
voortkomt vanuit een overcompensatie voor hun relatief kleine bijdrage aan voortplanting 
(Paris, 2002). Ze introduceerde het begrip baarmoedernijd: de jaloezie die de man heeft 
richting een vrouw voor de dingen die hij niet kan, zoals een baby in de buik dragen, 
moederschap en borstvoeding geven.  

In de huidige tijd ligt er geen nadruk op hoe een vrouw minderwaardig is aan een man omdat 
zij geen penis heeft. Echter komt deze theorie in hedendaagse media nog steeds tot uiting. 
Doordat de vrouw de man eraan herinnert dat zij anders is, ontstaat er een soort angst voor 
haar gebreken (Smelik, 2009, p. 181). Er zijn volgens Mulvey twee manieren hoe deze angst uit 
de weg wordt gegaan: door sadisme en door het tot fetisj maken van het lichaam. Het sadisme 
komt tot uiting in het ondermijnen van het vrouwelijke lichaam om zo een sociale 
machtsverhouding in stand te houden. Met het fetisjeren van het lichaam wordt bedoeld dat 
het lijf geïdealiseerd wordt tot lustobject. Door de nadruk te leggen op de vrouwelijke 
schoonheid, wordt de blik afgeleid van de gebreken. De man houdt zo de macht over hoe de 
vrouw wordt gezien.   

Een voorbeeld van hoe dit in film wordt gedaan is door middel van camerastandpunten 
(Sturken & Cartwright, 2017, pp.121-122). Door enkel delen van het vrouwelijke lichaam in 
beeld te brengen, wordt je blik over het lijf geleid alsof het een landschap is. Je gaat het innerlijk 
van het personage los zien van het uiterlijk. Het mannelijke hoofdpersonage bepaalt doorgaans 
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de context waarmee jouw blik de vrouw ziet. Door uit de ogen van de man mee te kijken, zie 
jij de vrouw vanuit deze mannelijke blik. Jij bent de voyeur, die de vrouw ongezien als lustobject 
kan aanschouwen (Smelik, 2009, p. 180). 

Belangrijk bij de theorie van de male gaze is dat, ondanks dat het begrip het zo laat lijken, het 
niet afhankelijk is van het gender van de toeschouwer. Het gaat over de blik van een 
stereotype, heteroseksuele, cisgender, witte man. De toeschouwer die ontvankelijk is voor 
deze blik hoeft niet binnen dit geraamte te passen, je kan het geïnternaliseerd hebben. Berger 
(1972, pp. 45-47) stelt zelfs dat je als vrouw geboren wordt in de wereld van de man. Hierdoor 
moet zij zich continu bewust zijn van zichzelf en zich vanuit het perspectief van een ander 
kunnen zien, alsof er ten alle tijden een spiegel bij haar is. 

Psychoanalytische theorieën leggen uit dat de male gaze zichtbaar is in hoe de vrouw 
ondermijnd is weergegeven. De man in mij is onbewust ontstaan door het patriarchale idee 
dat de man het uitgangspunt is en de vrouw hierdoor een belichaming is van haar gebreken 
ten opzichte van de man. Om de blik af te leiden van deze gebreken, wordt de vrouw tot fetisj 
gemaakt. Dit is onder andere terug te zien in hoe de vrouw in beeld wordt gebracht in film. Als 
kijker ben ik de voyeur en de camera leidt mijn blik over het vrouwelijke lichaam. In de 
beeldende kunst speelt de man echter ook een grote rol, wat ik in de voortzetting van mijn 
zoektocht zal ontdekken.   
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BLOOT GEVEN 

Waar Mulvey ingaat op hoe de male gaze zich manifesteert in de film, legt kunstcriticus John 
Berger uit hoe de mannelijke blik terug te zien is in beeldende kunst. Wanneer ik naar 
schilderijen uit de geschiedenis kijk, valt het mij op dat er veel naakte vrouwen zijn geschilderd. 
Zij zijn vaak een belichaming van de schoonheidsidealen van de bijbehorende tijdsperiode en 
ik merk dat ik mij niet zo goed in hen kan verplaatsen. Zij lijken daar enkel te zijn voor mijn 
kijkplezier. Met het schilderen van het blote lichaam kwam het mannelijke uitgangspunt naar 
boven. In de geschiedenis waren de meeste kunstenaars en kunstverzamelaars mannen, dus 
het mannelijk oogpunt was het uitgangspunt voor het maken van en het kijken naar kunst 
(Sturken & Cartwright, 2009, p. 123).  

Een onderwerp waar naaktheid een grote rol in speelde, was in het verhaal van Adam en Eva, 
wat in de middeleeuwen veel werd geschilderd (Berger, 1972, p. 47). In dit Bijbelse verhaal 
waren Adam en Eva zich voor het eerst bewust van hun naaktheid nadat zij een hap uit de 
verboden vrucht namen. Ze zagen de waarheid en kwamen erachter dat hun lichamen anders 
waren. Door het zien van de ander werden ze zich bewust van hun eigen naaktheid en het 
gevoel van schaamte ontstond (Berger, 1972, pp. 47-48). The Fall and the Expulsion from 
Paradise van gebroeders Limbourg uit de vroege vijftiende eeuw laat het verhaal van Adam en 
Eva zien. Links op het beeld zien we hoe Eva verleid wordt door de slang om de verboden 
vrucht te plukken. Vervolgens haalt Eva Adam over om ook een hapje te nemen. Aan deze kant 
van het werk lijken de figuren zich nog niet bewust van hun naaktheid. Dit is te zien in de open 
lichaamshoudingen, ze proberen zichzelf niet te verbergen. Er is een duidelijke overgang van 
bewustwording in het middelste deel van het schilderij. God spreekt Adam en Eva toe terwijl 
zij hun naakte lichamen schaamtevol proberen te verbergen met hun handen. Rechts is te zien 
hoe man en vrouw uit de tuin van Eden worden gestuurd met vijgenbladeren als kleding. Met 
dit werk wordt een verhaal verteld waarin wij als kijker enkel een onzichtbare toeschouwer 
zijn, de figuren zijn zich niet bewust van onze aanwezigheid. 

Berger (1972) legt uit dat dit na de middeleeuwen veranderde en de blik van de toeschouwer 
werd meegenomen in het schilderij. Er ontstond een nieuwe gelaagdheid in de schaamte van 
de figuren. Ze leken zich bewust te zijn geworden van het feit dat zij bekeken werden en hun 
naaktheid werd verborgen. Ze kregen in de schilderijen beide vijgenbladeren voor hun 
geslachtsdelen geschilderd, of ze verborgen zichzelf door hun handen voor zich te plaatsen. De 
schaamte was niet zozeer naar elkaar toe, maar naar de kijker. Later werd dit gebruikt in het 
schilderij als een manier om de naaktheid tentoon te stellen (Berger, 1972, p. 49). Een 
voorbeeld hiervan is het werk Adam en Eva van Peter Paul Rubens uit de late zestiende eeuw. 
Hierin zijn Adam en Eva te zien in het aardse paradijs. Beiden zijn naakt met een blad voor hun 
geslachtsdelen. Wat mij opvalt in dit werk is dat Eva haar houding naar de kijker richt. Ondanks 
dat ze haar blik op Adam vestigt, lijkt ze daar te staan voor mij als toeschouwer. Door haar 
linkervoet te kantelen is haar lichaam naar mij gedraaid en kan ik haar naakte lijf aanschouwen.  

Volgens Berger (1972) werd de vrouw niet naakt geschilderd zoals zij is, ze werd naakt 
geschilderd zoals de kijker haar ziet.  Dit beschrijft de rol die de naakte vrouw in een schilderij 
had. Zij was er niet als haar naakte zelf, zoals ze misschien onder de douche staat, ze was er als 
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een lustobject om naar te kijken. Haar naaktheid was een bevestiging van de macht van de 
man. Hij had in handen hoe de vrouw werd bekeken, niet andersom. In de negentiende eeuw 
bereikte deze manier van machtsverhouding zijn top. Schilderijen van naakte vrouwen hingen 
in vergaderruimtes. Door de aanwezigheid van deze naakten werden de zakenmannen 
herinnerd aan hun mannelijkheid en macht (Berger, 1972, pp. 52-57). 

In de hedendaagse kunstmarkt, met name in de afgelopen twintig jaar, is er steeds meer ruimte 
voor vrouwen op de positie als kunstenaar. Zo hebben curatoren steeds meer aandacht voor 
het integreren van vrouwelijke kunstenaars in exposities. Ook is de toegankelijkheid voor 
kunsteducatie voor vrouwen toegenomen: waar ze in de late negentiende eeuw nog veelal 
geweigerd werden op academies, beslaan ze nu het merendeel van de studentenpopulatie in 
westerse landen (Reilly & Lippard, 2018, pp. 35-36). Ondanks deze veelbelovende 
veranderingen is de positie van de vrouw binnen de hedendaagse kunstwereld nog steeds niet 
gelijk aan de man. Het percentage vrouwen die afgestudeerd zijn in 2014 voor een opleiding 
in de richting van beeldende kunst en vormgeving aan het hoger onderwijs is 70% tegenover 
30% mannelijke afstudeerders (CBS, 2017, pp. 21-22). Hier zit een discrepantie in als deze 
cijfers worden vergeleken met het percentage werkende kunstenaars die vrouw zijn, wat 
tussen de jaren 2013-2019 omme nabij 40% is (CBS, 2021). 

The Guerilla Girls is een groep anonieme activisten die zich onder andere bezighouden met 
feminisme en racisme binnen de kunst. Het werk Do women have to be naked to get into the 
MET. Museum? geeft inzicht in de verhouding vrouwelijke kunstenaars en kunstwerken met 
naakte vrouwen die bij de moderne kunst in het Met Museum hangen. De laatste versie uit 
2012 geeft aan dat enkel 4% van de kunstenaars bij de moderne kunst in het museum 
vrouwelijk is en 76% van de naakten op deze afdeling vrouw zijn. In de hedendaagse tijd lijkt 
het erop dat het vrouwelijk naakt dus nog steeds een geliefd onderwerp in de kunsten. 
Ondanks dat de cijfers laten zien dat het mannelijke perspectief vooralsnog overheersend is, is 
er wel degelijk een groei te zien in het vrouwelijke perspectief. Als tegenreactie op de male 
gaze is de female gaze ontstaan. Deze blik gaat uit van het feminiene perspectief van het beeld 
wat wordt neergezet. Zo wordt de macht over hoe het vrouwelijke lichaam wordt weergegeven 
en bekeken teruggenomen. De vrouw in de female gaze komt in actie, in plaats van dat ze 
wordt neergezet als passief lustobject om naar te kijken. Het laat een ander idee van 
schoonheid zien, zowel visueel als in een genuanceerde, diepere laag (Singh, 2021).  

Net als de male gaze is de female gaze niet gebonden aan het gender van de kunstenaar. 
Iemand die zichzelf identificeert als vrouw kan werk maken vanuit de male gaze en andersom. 
Hierop aansluitend is niet in elk werk wat door een vrouw is gemaakt de female gaze te zien. 
Bij de vrouwelijke blik gaat het om hoe de vrouw wordt neergezet: niet enkel als een lichaam 
wat aan alle schoonheidsidealen voldoet, maar als mens waarbij er ruimte is voor een 
complexe, innerlijke beleving. Beelden vanuit de female gaze gaan in tegen de overtuigingen 
waaruit de male gaze is opgebouwd. Hierdoor zijn de werken vanuit de vrouwelijke blik vaak 
provocerend op een manier dat onze onbewust geïnternaliseerde opvattingen worden 
uitgedaagd. 

Om te achterhalen hoe de geïnternaliseerde male gaze van invloed op mij is, ga ik naar beelden 
kijken die de man in mij aanwakkeren. In deze werken heeft de vrouw de macht teruggenomen 
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over haar eigen lichaam, wat de man in mij zal uitdagen. De werken zijn gemaakt vanuit de 
female gaze. Bij het selecteren van de beelden merkte ik in eerste instantie op dat ik niet langer 
ernaar wilde kijken dan nodig was. Toch zal ik deze weerstand proberen los te laten en ga ik 
ervaren hoe de man in mij hierop zal reageren. 
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The Fall and the Expulsion from Paradise, Limbourg brothers, 1415-16 
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Adam en Eva, Peter Paul Rubens, 1597 
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Do Women Have To Be Naked To Get Into The Met, Guerrilla Girls, 1989 

Do Women Have To Be Naked To Get Into The Met, Guerrilla Girls, 2005 

Do Women Have To Be Naked To Get Into The Met, Guerrilla Girls, 2012  
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DE VROUW 

Jouw blik is als een spiegel die constant 
aanwezig is 

Door de reflectie kijk ik met jouw blik 

Naar hoe ik mijn rug hol maak om vorm te 
geven aan mijn lijf ondanks er niemand kijkt 

Naar hoe mijn buik zich in lagen op elkaar 
stapelt onder mijn trui wanneer ik zit 

Onbewust maar altijd               

Ben jij bij mij  
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HET FYSIEKE LICHAAM 

De eerste keer toen ik een werk van kunstenaar Jenny Saville zag, werd ik mij zelfbewust van 
mijn eigen lichaam. Ik zat op een stoel, licht gebogen over mijn bureau om het beeld op mijn 
laptopscherm goed te kunnen zien. De buik van de geschilderde vrouw attendeerde mij op hoe 
mijn eigen buik over mijn broek hing. Ik corrigeerde mijn houding, ging rechter opzitten en 
hield mijn buik in. Uit een weerstand om het beeld te erkennen week ik mijn blik soms af van 
het scherm. Door het bewustzijn van mijn eigen lichaam en door het idee dat anderen het 
beeld op mijn scherm mee zouden kunnen kijken, voelde ik een schaamte. 

Dagelijks worden wij onbewust geconfronteerd met gecureerde beelden van vrouwen (Jansen, 
2017, pp. 8-9). Er komt een bepaald genot kijken bij het aanschouwen van het vrouwelijke 
lichaam. Dit wordt in de kapitalistische maatschappij ingezet om producten te verkopen, waar 
vrouwen op een gepolijste, vaak zelfs gefotoshopte manier te zien zijn. Saville maakt beelden 
die niet aansluiten bij dit ideaalbeeld, ze schildert vrouwen op een confronterende realistische 
manier. De vrouwen in haar werk verbergen hun vetrollen, oneffenheden en cellulitis niet, ze 
tonen dit juist aan de wereld. In het werk Propped heeft de kunstenaar zichzelf op 
monumentale grootte geschilderd. Ze zit op een kruk en kijkt neer op de toeschouwer. Ze 
plaatst zichzelf op een hoger standpunt dan de kijker. Een plek waar zij de macht heeft en 
kracht uitstraalt, stereotypisch mannelijke eigenschappen. Met haar kin omhoog kijkt ze op mij 
neer, alsof zij mij bewust wilt maken van mijn toeschouwerschap. Haar blik daagt mij uit om 
naar haar te kijken, wetende dat zij mij ziet terwijl ik dit doe. Deze bewustwording van mijzelf 
voelt onwennig. Als voyeur ben ik gewend om naar andere vrouwen te kijken zonder dat zij mij 
door hebben. Als voyeur ben ik onzichtbaar terwijl de man in mij hun stilletjes bekritiseert. 

Het verrassende in de blik van de vrouw zit hem niet in dat zij naar mij kijkt. Door de 
kunstgeschiedenis heen gebeurt het vaker dat de vrouw de aanwezigheid van de toeschouwer 
erkent door hen aan te kijken. De bedoeling van haar blik is wat het beeld confronterend 
maakt. In schilderijen uit de geschiedenis worden wij aangekeken door vrouwen met een 
verleidende blik. Door de toeschouwer op deze manier aan te kijken terwijl ze haar naakte 
lichaam tentoonstelt, laat ze haar onderdanigheid aan de kijker zien (Berger, 1972, pp. 52-56). 
Een voorbeeld hiervan is Venus of Urbino van Titiaan (1538). Wanneer je naar de Venus op dit 
schilderij kijkt, wordt je blik meteen tegemoetgekomen met die van haar. Door jouw 
aanwezigheid te erkennen met haar blik, nodigt ze je uit om je ogen over haar lichaam te laten 
glijden. Leunend op een arm ligt ze op het bed. Met haar andere arm draperend over haar 
lichaam neemt ze een open houding aan zodat al haar vormen te zien zijn.  

In de blik van Saville in Propped zie ik een geacteerde minachting. Dit zie ik in hoe ze de hoek 
van haar bovenlip omhooghoudt en hoe ze haar kin naar boven kantelt, bijna alsof ik haar 
gezicht niet volledig mag zien. Als ik vervolgens in haar ogen probeer te kijken zie ik een 
onzekerheid, een zachtheid. Ik weet niet zeker of die onzekerheid van haar is of dat ik mijn 
eigen onzekerheid op haar projecteer. Door haar in haar ogen aan te kijken, verplaats ik mijzelf 
in haar en voel ik de kwetsbaarheid en angst. Angst voor de blik van de ander. Ondanks dat ze 
haar ruimte opeist in het formaat van het doek waar ze op leeft en in de realistische vlezigheid 
waarmee ze is gecreëerd, maakt ze zich klein. Haar schouders zijn in elkaar gebogen, haar 
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handen liggen gekruist op haar bovenbenen met haar ellebogen naar binnen. Haar benen 
liggen strak tegen elkaar aan en haar voeten klemmen gekruist om de poot van de kruk heen. 

Dit doet mij denken aan het werk Let’s take back our space van Marianne Wex (1979). Wex 
laat in dit werk een verzameling zien van een beeldbank die zij heeft opgesteld bestaande uit 
honderden foto’s van mensen uit verschillende bronnen, zoals tijdschriften, reclames en foto’s 
van mensen op straat. Door deze beelden naast elkaar te zetten werd er een verschil duidelijk 
tussen de lichaamshoudingen van mannen en van vrouwen. Ondanks dat het geen 
wetenschappelijk onderzoek is, zie ik dit werk als een interventie wat mij bewust heeft gemaakt 
van mijn eigen lichaamshouding. Filosoof Sandra Bartky (1998, pp. 28-36) legt uit dat het 
opgevoed worden als feminien persoon betekent dat je leert om jezelf klein te houden. Je leert 
dat je een dieet moet volgen om je lichaam klein te houden, dat je sterke emoties dramatisch 
zijn en dat je ze kleiner moet uiten en dat je met je benen over elkaar moet zitten en je handen 
op je schoot houdt. Door mij bewust te worden van mijn eigen lichaamstaal, zie ik dat ook terug 
in de houding van de persoon in Propped. Ze straalt kracht uit, door haar blik en door hoe zij 
zichzelf bloot durft te geven. Maar haar uit lichaamshouding lijkt alsof ze zichzelf klein houdt, 
bewust of onbewust. 

In het schilderij is ook een tekst te zien (de Meyer, 2018). Dit staat in spiegelbeeld geschreven, 
alsof ze het in een raam tussen ons in heeft gekrast. Zij kan het lezen, ik lees het in spiegelbeeld. 
Bijna alsof de tekst er voor haar staat, om haar eraan te herinneren waarom zij hier zit. Het is 
een parafrasering van het essay “When our lips speak together” van Luce Irigaray (1980) en 
luidt als volgt:  

If we continue to speak in the sameness, we speak as men has spoken for centuries. 
We will fail each other. Again, words will pass through our bodies, above our heads. 
Dissapear, make us dissapear. 

De tekst staat als een raam tussen ons in. Net als haar blik mij van bovenaf in de gaten houdt, 
word ik door dit raam neergezet als toeschouwer. Ik kijk naar haar en ik begeef mij in haar 
omgeving, niet andersom. Ik ben niet een voyeur die ongezien naar haar mag gluren. Ik ben 
een mens en mijn blikken worden door haar gevangen. 

Dit werk van Saville maakt mij bewust van de kritische blik waarmee ik naar mijn eigen lichaam 
kijk, maar ook naar dat van anderen. Door de tegemoetkoming van haar blik en de positie waar 
ik als kijker in word gezet, voel ik mij in de gaten gehouden. Mijn blik kan niet onbezonnen zijn 
gang gaan, waardoor ik stil sta bij hoe ik naar het lijf kijk. Ik betrap mezelf erop dat wanneer 
een lichaam niet aan het geïdealiseerde beeld voldoet, ik het in de eerste instantie onbewust 
afwijs. Het schoonheidsbeeld, dun met de rondingen op de juiste plekken en een egale, kale 
huid, is mijn norm geworden waar de man in mij alles tegen afweegt. 
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Propped, Jenny Saville, 1992, 213,4 x 182,9 cm 
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Venus of Urbino, Titiaan, 1538 
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Let’s Take back Our Space, Marianne Wex, 1979 
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HET FUNCTIONELE LICHAAM 

Gigantische, fotorealistische schaamlippen staren mij aan. Ik probeer direct oogcontact met 
de vulva’s te ontwijken, terwijl ze tegelijkertijd om mijn blik lijken te smeken. De gerimpelde 
textuur schrikt mij af. Ik heb moeite met het beschrijven van wat ik zie als ik naar de serie Vulva 
Portraits van kunstenaar Hannah Moghbel kijk. Mijn persoonlijke ongemak bij de aanwezigheid 
van dit werk zit diep. Ik zie twaalf verschillende vulva’s op ovale doeken geschilderd. Ze zijn 
realistisch geschilderd en de schaamlippen zijn volledig in beeld gebracht.  

Als ik naar alle vulva portretten van Moghbel kijk, is er één die er voor mij uitspringt: Foofie. 
Dit is de enige vulva waarbij de schaamlippen als een rechte lijn in het midden zijn geplaatst. 
Het zijn niet organische vormen die vloeiend in elkaar overlopen, maar vlakken die begrensd 
naast elkaar liggen. Het model voor dit portret heeft op haar vijftiende een labiacorrectie laten 
uitvoeren (Moghbel, 2020). Wanneer ik dit schilderij vergelijk met de andere werken in de serie 
merk ik dat dit beeld mij het minst trekt. Ondanks dat deze vulva door de operatie voldoet aan 
de schoonheidsidealen die dit lichaamsdeel worden opgelegd, begeert het me niet. Ik kan 
mijzelf niet verliezen in een doolhof van huid, het is geen landschap wat zich laat ontdekken. 
Wat je ziet is wat er is. Is dit de man in mij die verveeld is met een beeld zodra het aan al zijn 
eisen voldoet?   

Een van de bekendste geschilderde vulva’s uit de westerse kunstgeschiedenis is L’origine du 
Monde van Gustave Courbet (1866). Op het schilderij is een vrouw te zien, liggend tussen witte 
lakens met haar benen wijd. Als kijker sta je tussen de benen van de figuur, je hebt volledig 
zicht op het geslachtsdeel. Het beeld is net boven de ontblote borst afgesneden waardoor het 
gezicht niet zichtbaar is, de figuur blijft voor altijd anoniem. De eerste keer dat ik dit beeld zag 
was buiten de historische context. Ik vond het typisch; natuurlijk heeft een man een 
geanonimiseerde vrouw zo geschilderd: liggend tussen de lakens, wachtend met haar benen 
wijd onderworpen aan de blik van de kijker. Door haar herkenbare delen zoals haar gezicht af 
te nemen, is het makkelijk om het beeld te objectiveren. De symmetrische vulva met volle 
lippen, de getemde bos schaamhaar en de borsten die de rondingen van het lichaam afmaken, 
zorgen voor een pornografisch beeld.  

Ondanks dat de male gaze aanwezig is in dit werk, door de manier hoe de vrouw onderworpen 
wordt aan de blik van de kijker, ga ik anders naar de inhoud kijken zodra het in historische 
context wordt gezet. In een tijd waarin naakte vrouwen zo worden geschilderd dat zij als het 
ware afstand doen van hun eigen seksualiteit, is dit beeld revolutionair (Lloyd, 2016). Het werk 
komt uit de negentiende eeuw, de naakte vrouw werd veelal geschilderd om de machtspositie 
van de man te bevestigen (Berger, 1972, pp. 52-57). Volgens de psychoanalytische theorie over 
penisnijd, zou de vrouw geseksualiseerd weergegeven worden om zo de blik af te leiden van 
het gebrek wat zij belichaamt. Ondanks dat de vrouw in het schilderij op een lustvolle manier 
is afgebeeld, insinueert de titel (vertaald: De oorsprong van de wereld) dat de kunstenaar haar 
niet als belichaming van een gebrek ziet. Courbet stelt hiermee dat de vulva, en niet God, de 
oorsprong van de wereld is. Dit zet de vrouw in een machtspositie, wat de male gaze 
opponeert. Volgens Lloyd (2016) is dit werk een positieve representatie van het vrouwelijk 
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lichaam, door het verschil tussen man en vrouw te erkennen zonder haar te benaderen als 
gebrek. 

Steeds vaker zien we beelden van vulva’s in de kunst. Feministische kunstenaars zijn klaar met 
het geïdealiseerde beeld en eigenen het geslachtsdeel toe. Ondanks dat ik veel van deze 
feministische vulva’s zie, merk ik dat ik weerstand voel bij de werken van Moghbel. Het zijn 
geen pornopoesjes, ze hebben geen felle, onrealistische kleuren en ze zijn niet vermomd als 
bloemen. Het zijn levensechte, gigantische vulva’s. Allemaal anders, zoals ze in het echt ook 
zijn. Als ik de portretten als serie bij elkaar zie, voelt het intimiderend. Zodra ik inzoom op de 
individuele werken, voelt het veilig. In deze vertrouwde setting kan ik het beeld zien voor wat 
het is: een kunstwerk. Ondanks het beeld hier enkel een deel van het lichaam laat zien en ik 
mij distantieer van de persoon bij dit lichaamsdeel, zie ik het niet als een lustobject. Het voelt 
onwennig om naar het vrouwelijke geslachtsdeel te kijken zonder een seksuele context.  

Hetzelfde gevoel had ik ook bij het werk Pee on presidents van Melanie Bonajo. Dit is een 
videowerk waarin Bonajo foto’s van wildplassende vrouwen achter elkaar heeft gezet. De ene 
plassende persoon zit tussen de bomen, de andere hangt uit een boot. Op de meeste foto’s 
waren de ontblote billen te zien. Sommige vrouwen verschuilen zich in bosjes, andere vrouwen 
lijken zich niet te verstoppen. Wel moeten ze zich allemaal in moeilijke bochten wringen om te 
plassen op de openbare plekken. De afgebeelde personen gaan niet in op de blik van de kijker. 
In tegenstelling tot een naakte vrouw die is neergezet vanuit de male gaze, is er bij deze figuren 
geen sprake van lust. Het gaat om een functionele, fysieke handeling: het plassen. 

Ik herinner mij een citaat van Berger (1972, p. 54): ‘To be naked is to be oneself. To be nude is 
to be seen naked by others and yet not recognized for oneself.’ Nude, naakt, is hoe vrouwen 
vanuit de male gaze worden neergezet. Je ziet de vrouwen niet voor wie ze zijn, maar je ziet 
enkel hun naaktheid. De vrouwen van zowel Bonajo als Moghbel worden nude, bloot, 
weergegeven. Zij geven zichzelf bloot; hun naaktheid is niet een bekleding wat ze voor de kijker 
dragen. Hiermee ontnemen zij de kijker van de macht om hun te objectiveren. 

Moghbel geeft met haar geschilderde vulva’s ruimte voor het geslachtsdeel om te bestaan 
zonder er alleen te zijn voor het plezier van een ander. Hoe vaker en langer ik naar de 
verschillende vulva’s kijk, des te natuurlijker het gebrek aan seksuele context wordt. Girl with 
a pearle is het eerste vulva portret waar zowel de clitoris als de anus in te zien is. Op de plek 
van de clitoris is een glinsterend steentje te zien. Het doet mij denken aan hoe ik mijn oren 
versier met sieraden. Misschien is de vulva wel vergelijkbaar met een oor. Beide zijn de 
buitenkant die je naar binnen kunnen leiden door complexe gangen en organen. De plooiing 
van de binnenste lippen op het schilderij doen mij denken aan de plooiing in een oorschelp. 
Hoe langer ik naar het beeld kijk, hoe minder weerstand ik voel. Waar ik op het begin diep 
ongemakkelijk werd van de lichamelijke gaten die mij aan leken te staren, kan ik mijn ogen er 
nu niet vanaf halen en kan ik zelfs de schoonheid erin vinden.  

In de eerste paar keren dat ik de vulva’s ging aanschouwen, merkte ik de onwennigheid van de 
man in mij door het gebrek aan macht om de beelden te seksualiseren. Naarmate ik de 
schilderijen vaker zag, kon ik de associatie met de vulva als lustobject loslaten. Toch was de 
man in mij nog aanwezig als een zachte stem in mijn achterhoofd. Het was niet zozeer het 
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beeld wat zijn blik beïnvloedde, het was dat hij me bewust maakte van mijzelf terwijl ik naar 
het beeld keek. Door niet in de rol als voyeur gezet te worden, werd ik geconfronteerd met 
mijn eigen blik.  

 

  



 
 

 
 DE MAN EN IK 

37 

 

    Foofie, Hannah Moghbel, 2020, 11,68 x 16,51 cm 
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L’origine du Monde, Gustave Courbet, 1866 
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Pee on Presidents (Still), Melanie Bonajo, 1998-2013 
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Girl With a Pearle, Hannah Moghbel, 2022, 19,05 x 25,4 cm 
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HET AFSCHEID 

Ik hou je dichtbij  

Nog even thuis op mijn voetstuk verblijf ik 

Comfortabel in de waan van jouw waarheid 

Ik laat je gaan 

Pel mijn blik los van die van jou          

Naast elkaar kunnen we verder bestaan 
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VASTHOUDEN 

Om dit onderzoek af te sluiten zou ik willen dat ik een duidelijk, concreet antwoord had op de 
vragen waarmee ik startte. Echter was deze zoektocht niet een lineair proces waar zo’n 
antwoord bij past. Het was een samenkomst aan ervaringen die mij hebben gebracht waar ik 
nu ben. Daarnaast zou een eenduidig antwoord insinueren dat dit onderzoek eindigt met het 
afronden van deze scriptie. Dat zie ik niet zo. Mijn persoonlijke verstandhouding met de man 
in mij zal zich voortzetten, ook na de deadline van dit essay. Toch hebben mijn ervaringen 
tijdens dit onderzoek geleid tot nieuwe inzichten, dit zal ik gebruiken om antwoord te geven 
op de vragen die centraal stonden in deze tekst.  

 

Hoe is de geïnternaliseerde male gaze van invloed wanneer ik naar kunst kijk en hoe verhoudt 
dit zich met het alledaagse kijken? 

Om te beginnen heb ik ervaren dat de man in mij al vanaf de eerste indruk bij een kunstwerk 
van invloed was. Als ik de man volledig zijn gang liet gaan, had ik niet langer naar de 
confronterende beelden gekeken dan nodig. Dit weet ik omdat dit mijn startpunt was. Ergens 
voelde ik een schaamte die ik uit de weg wilde gaan. 

Tijdens het analyseren van de kunstwerken die vanuit de female gaze zijn gemaakt, liep ik 
constant tegen een tweestrijd aan. Aan de ene kant wilde de feminist in mij de vrouwen in de 
beelden toejuichen. Deze kant was trots op hoe zij de macht over hun eigen lichaam 
heroverden en het inspireerde mij om hetzelfde te doen. Maar aan de andere kant werd ik 
tegengehouden om mijn geëmancipeerde aanmoedigingen te uiten. Ik heb ondervonden dat 
dit voortkwam uit traditionele waarden die diep in mij geworteld waren. Ik schaamde me 
ervoor om hieraan toe te geven; ik zie mezelf als een progressief persoon, ik wíl gelijkheid, ik 
wíl mij verzetten tegen onrealistische schoonheidsidealen, dan kan ik mij toch niet laten leiden 
door conservatieve normen? 

Vanuit de male gaze wordt de vrouw op een voetstuk gezet. Dit is een plek die ik eigen heb 
gemaakt, ik ben me hier thuis gaan voelen. Door op te groeien als feminien persoon heb ik 
geleerd me aan te passen, zodat ik mijn plek op dit voetstuk niet verraad. Toegeven aan deze 
plek is toegeven aan de man in mij. Maar het is spannend om van dit voetstuk af te stappen. 
Als ik dit doe, geef ik mezelf bloot. Wie ben ik als ik niet een afspiegeling ben van hoe de man 
mij ziet?  

Teruggrijpend op kunsteducatie is het belangrijk om je als educator bewust te zijn dat het 
uitdagen van de geïnternaliseerde male gaze gevoelig kan liggen bij studenten. Net zoals mijn 
zoektocht uitpakte als een confrontatie met mijzelf, kan dit voor studenten evengoed 
confronterend zijn. Ik beoog niet dat deze confrontatie uit de weg moet worden gegaan, wel 
stel ik dat het de taak is van de educator om hier rekening mee te houden en de student in dit 
proces te begeleiden. 
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Hoe kan ik de man in mij loslaten? 

Ik begon mijn zoektocht met een geluksmoment dat ik een beeld vond die de strijd tussen de 
man en mij aanwakkerde. Dit beeld heb ik stevig vastgehouden als een kind dat de hand van 
de moeder beetgrijpt. Naarmate ik verder kwam in mijn onderzoek, merkte ik dat mijn 
beeldenarchief steeds groter werd. Het leek soms alsof ik niet opzoek hoefde te gaan naar de 
confronterende kunstwerken, maar dat ze mij vonden. Langzaam maar zeker kwam ik in een 
bubbel terecht, waardoor ik continu beelden zag die de man in mij confronteerde.  

Ik merkte dat hoe meer ik mijzelf openstel voor beelden waar ik in eerste instantie weerstand 
tegen voel, hoe meer ik eraan gewend raak. Wanneer ik een beeld uit de weg wilde gaan, 
accepteerde ik het ongemak wat het mij gaf en leerde ik ermee te leven. Door met dit gevoel 
te durven zitten, is het niet meer mijn vijand waar ik van weg probeer te rennen. De man heeft 
pas controle over mij wanneer ik hem de macht geef om dit ongemak uit de weg te gaan. Door 
de geïnternaliseerde male gaze aan het begin van mijn zoektocht te personifiëren, heb ik een 
onderscheid kunnen maken tussen mijn gevoel en mijn blik. Dit heeft mij de mogelijkheid 
gegeven om eerlijke en kwetsbare gedachtes op te durven schrijven. Het erkent dat de man, 
de geïnternaliseerde male gaze, een rol speelt in hoe beelden op mij overkomen. Het los zien 
van deze mannelijke blik en mijzelf is een eerste stap geweest in het afscheid kunnen nemen 
van de man in mij.  

 

Reflecterend 

De theorie van de gaze is complex en gelaagd, veel factoren spelen een rol in hoe wij kijken en 
hoe beelden op ons over komen. Om mijn zoektocht af te bakenen heb ik de keuze moeten 
maken om het toe te spitsen op enkel de mannelijke blik in westerse kunst. Tijdens mijn 
onderzoek merkte ik dat ik aanliep tegen de beperkingen van mijn binaire benadering van de 
male gaze. In een tijd waarin gender niet enkel meer binnen een binair spectrum wordt 
benaderd, voelde dit niet als een volledige weergave. 

Daarnaast tonen de besproken kunstwerken geen brede diversiteit in de achtergronden van 
de makers. De selectie bestaat vrijwel alleen uit witte kunstenaars van westerse komaf. Dit is 
een bewuste keuze geweest om op deze manier mijn onderzoek af te bakenen. Ik ontken de 
tekortkoming aan diversiteit echter niet, het heeft bij mij juist een nieuwsgierigheid geprikkeld. 
Nu ik mijn ontdekkingsreis met de man in mij heb ben gestart, ben ik benieuwd hoe de man 
zich manifesteert in niet-westerse kunst. Als vervolgonderzoek ga ik onderzoeken hoe 
kunstenaars in niet-westerse landen de man in hen hebben losgelaten, als deze man er in 
eerste instantie al is. Voor dit onderzoek zal ik niet alleen een diversiteit in de kunstwerken 
zoeken, ik zal ook pogen een breder perspectief te vinden binnen de literatuur. 

Ik had niet de mogelijkheid om de geselecteerde kunstwerken in levenden lijve te 
aanschouwen. Ik zie dit als een gemis; een kunstwerk op een computerscherm zien is niet 
hetzelfde als de ervaring van het aanschouwen van een werk wat voor je staat. Door te 
achterhalen van welke materialen en formaten de kunstwerken waren, heb ik mij zo goed 
mogelijk proberen in te beelden hoe het werk in het echt zou zijn. Ik merkte dat mijn reactie 
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op de geselecteerde kunstwerken elke keer dat ik ze zag ander was. Omdat ik dit al snel 
doorhad, maakte ik er een gewoonte van om vanaf de eerste indruk mijn ervaringen op te 
schrijven. Deze notities brachten het inzicht dat de man in mij steeds minder overheerste in 
hoe ik naar het beeld keek.  

Ik zie mijn zoektocht niet als een geïsoleerd onderzoek, het is een onderdeel van mijn bestaan 
geworden. De vorm van het onderzoek heeft hieraan bijgedragen. De introspectie die ik 
structureel toepaste, zorgde voor een dagelijkse reflectie bij wat ik ervaar. Door de koppeling 
te maken naar de theorie kon ik mijn ervaringen verklaren. Tegen het einde van mijn onderzoek 
heb ik collages gemaakt met de geselecteerde werken. Met deze vorm van expressie merkte 
ik dat ik een vrijheid met de beelden voelde, die ik aan het begin van deze zoektocht nog niet 
had ervaren. Het heeft mijn blik naar mijzelf en naar de wereld om mij heen veranderd. In een 
brief aan de man in mij beschrijf ik of ik volledig afscheid kan nemen van hem. 
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LOSLATEN 

Lieve man in mij, 

Het is tijd om je los te laten. Onbewust kwam je bij me. Je bent in mijn hoofd naar binnen 
gekropen en hebt je daar gesetteld alsof je deel van me was. Het lijkt misschien alsof we elkaar 
pas net kennen, maar eigenlijk zijn wij al even lang verbonden als de hoeveelheid jaren dat ik 
besta.  

Ik denk dat het onvermijdelijk is om jou los te laten na het aangaan van mijn zoektocht naar 
jou. Door jou te leren kennen werd mijn blik weer van mij. Ik heb jouw opmerkingen doorzien 
en ben de confrontatie aangegaan. Onze blikken waren verweven als een vlecht in mijn haar. 
Maar het is tijd om het elastiekje los te maken en mijn lokken vrij te laten dansen. Het idee van 
vrij zijn lijkt heel fijn, maar het schrikt ook af. Het voetstuk waarop jij mij plaatste, heb ik eigen 
gemaakt. Het is nu gesleten in mijn zijn. Welke plek en wat voor houding moet ik mezelf geven 
als jij dat niet voor mij bepaald? 

Toch hunker ik ernaar om je los te laten. Door te weten hoe je bent ontstaan, te begrijpen wat 
jou aanwakkert en te realiseren hoe jij van invloed bent op mij, zie ik waar ik begin en waar jij 
eindigt. Ik bevrijd mezelf van jouw grip door te erkennen dat je er bent. Als jij spreekt, zal ik de 
woorden herkennen als die van jou. 

Wanneer ik naar kunst kijk, naar de wereld om me heen, ben ik mij ervan bewust dat jij met 
mij meekijkt. Het is wanneer ik mezelf zie, via de spiegel die jij hebt neergezet, dat ik jouw 
bestaan tijdelijk vergeet. Misschien moet ik mijzelf maar als kunstwerk gaan aanschouwen. Dan 
kan ik jouw blik zien voor wat het is: niets meer dan een brei aan patriarchale 
gedachtegoederen en angsten voor de belichamingen van gebreken. 

Ik laat je los, maar zie dit niet als een afscheid. Wij zullen elkaar nog vaak tegenkomen, jij bent 
immers deel van mij. Alleen zal ik vanaf nu jouw aanwezigheid erkennen doch je ideeën niet 
voor waarheid aannemen. Wanneer ik je zie, zal ik je als vriendelijke buur begroeten om 
vervolgens mijn blik weg te kantelen van die van jou. 

Liefs,  

Mij  
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