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3 OPWAAIENDE ZOMERJURKEN IN DE

STRATEN VAN BRUSSEL

OVER DE EVCLUTIE VAN DE FEMINISTiSCHE KRITIEK

OP DE BEELDVORMING VAN VROUWEN

N{AGDA I,f ICI{IELSENS

If e jonge vrouw op de foto loopt niet rustig op het kruispunt af .7.e

rn'ordt iastig gevallen door de nran die langs de kan t ztt. F{ij spreekt
haar aan, hij lvil iets tnet haar. Als zij onn,illig door'loopt scheldr hij
haar uit. \\'e herkennen dit tafereel: we 'z\1n olls beu'ust dat het zo

gaat in cle straten van grote stede'r1. Met deze firto lveten u'e het
zelfs heel precies \\.ant het beeld l-.omt uit de doculrrentairefilm
Fnnme de lrt rut(.'Ile beelden, opgL'nornen rnet een verborgen ca-

nrer"a in hartje llrussel,, tonen hoe mannen eerl korte u,andeling in
haar eigen buurt tot een ku'elline maken \'oor Sofie, door haar
r.oortdurend schunnigt' zaken toe te roepen, haar uit te nodigen
tot koffie, of seks, haar prijs te vragcn, haar uit te schelden voor
hoer, te sissen en te spnw'en. Anclere \rrou\ ren in de film getuigen
ovel' soortgehj ke en,aringen.

I{et vronu,beeld in de hoofden van de manncn uit Fernrrte de la
ruel<owtt uit'een andere cultuur'. Het is heel anders dan het vrou\ /-

beeld in het hoofd \,'an Sofie en dat van de meeste mannen er1 vrou-
\Aren in de \ res[erse saurenler,ing. Het l'rouu.beeld van de mannell
uit de film zet hen aan de vrou\\,en op straat met r-'en nlengsel van

verachtin g en verlangen te be nadel'en. IIet vrouu,bec'ld van deionge
vrou\ ren is heel anders. \roor hen is het vanzelfsprekend dat de

straat ook van hen is en dat zij nret respectu'ordett behandeld,
Als onderzoekster kijliend naar de filrn, besef ili dat in de loop

der jaren nrijn houding tegeno\,'er het vrour,vbeeld in de media ver-

anderd is. Mijn perceptie van het vrouu,beeld is r,eranderd, u,etetrde

hoe het er op straat aan toegaat. tfe beelden van rneisjes of'vrouwen,

stappe.nd of fletsend rnet een op\ .aaiend Zoffic:rl'okje en een frank

T-shirt, die rnogen niet verdu,ijnen. Het moet blijven kunneu. I)e
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vrijheid. De onbevangenheid. I{et recht onr er te zijn en.je te kleden
zoals.je w,ilt. De vl'ouwen ttit l;errtme de la rue lopen niet aanstoot-
gevend op straat en toch worden ze uitgescholden en bedreigd.
Lrireindelijk geven ze die dagelijkse striid op. Ze verhuizen naar

minder onvriendelijl<e buurten en laten de straat (.)v(:r aan 'een an-

clere cultuur'.
De inclividuelr: vrijheid van de vrouw behouden, is voor rnij be-

Iangrijker seworclen dan cle srrijd tegen de voorstelling van vrou-
w-elr als lustob.ject.'foegeven aan de verprerttsit-rq of vc'rdedigen
van <le vrijheicl: het is een belangruk dilenlma gewolden dat de

vrouw'enberveging r,,ercleelt. Sonrmiqen w'iIlen stec'cls lfleel I'esfri('-
ties: ze willen het einde van de gereglementeerde legale prostitutie,
ze willen te blote reclarnc verbieden, z€ w-illen 'seksisnte' in he't

strafrecht. \'oor anderen is vrijheid van nreningsuit.ins en vriirnoe-
d igheid be la n grij kr:r.

Roland Barthes deconstrueerde cle rnytl"ren van d",jaren vijttig
van de vorige et-'u\,,.'foen hif stierf in rgSo was deconstrur:tie al zo

ingeburgerd, dat vandaag de meesten die deze teclrniek tclcpassen

zelt' niet lrreer weten \ran waar clie l<omt. Het ontstttan van [Jarthes'

drijfvt'ren lae dic'hter bi j de periode waari n Da Attonden van Sinron

van het Rerre (zoals Gerarcl Reve in rg47 heette) verscheen en waarirr
het existentialisme van Jcan-Paul Sartre Pariis bt:heet'ste, dan bij
d e s ttrden te n revol [e van me i r 96 8. Zi,jn v e rzanr t' I i ng my thol ogi erit-t

is geworteld in de.jaren vijttig.'I{ij w'as een van dic: Franse filosofen
(naast llerrida, Foucault, Irigaray,e.a.) die zijn volJ< en de rt:st van

dr: intelliqentsia leerde deconstruerend lezer-r en 1<ijken.

f)econstrueren van m.y then is geen onschuldig proces t:n het is

zeker geell taalspelletjr:. Ilarthes clered het om wat hrj'de ntot'aal

van de burgerij' noellrdr- bloot te leggen. Het was zi,jn bij.tra ge aan

een volgens hem noodzakelijk ontbindingsprorres. Ik heb clie trranse

filosofen gretig gelezen en al snel betreurd dat hun vernietieines-
clrang zo onvoorzic'htig \,'as. Deconstructie was wel degelijl< be-

doeld als destructie, ool< al hebben wij onze studenten steeds ge-

wezen op het verschil tussen beide ternten.
Een goede halve eeuw later kunnen we vaststellen dat het de-

constructie- en clestructieproject wonderwel is geslaagcl. Er ifivei-
nig over van de heilige huisjes die door Barthes en zijn collega's
werden aangevallen. Het gezin is niet Ianger de hoeksteen van de
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maatschuppli, d" militaire hierarchie heeft ztin aanzien verloren,
cle universiteit is niet langer het erclusieve terrein van de prestigi-
euze IIomo Acadenricus en rc-rde rvijn is niet langer het statuss-ym-
bo<ll van elke Fransman. Wij hebben als f'eministes op ons terrein
bi j gedrasen aan d i e on traf'eling. l{ e t' trad itio nel e' vrolrwbeeld gin g
aan diggelen. Zowel het vr'ou'"vbeelcl in de betekenis van wat men-
sen vertxrderstellen dat vrou\rien zi,jn, kunnen, w'illen, mogen, ills
het vrourn,bcclcl in de betr:kenis van synthese van wat'uve in de me-
dia zien aan beelden (echte beelden: {rlrns,, clips, ftrto's enzovoort)
zi.jn sterl< veranderd .

h't'is noqal wat onderuir gelraald cloor Barthes cur]1 suis. Insti-
tuties, waarden, gevoelens, hcrinneringen, prrrsonen, woorden en-
z()voort, wr'I'cleIr ontdaan valr rle connol-at.it-:s <J ip ze rlr>it lraclderr
qehacl. Meer en meer woorclen kwarrlen tusst'n aantralingstekens
te sta an, <<(ntre qtt illetilils>>. Nochtarrs kunnen we nir:t comrnrrnice-
ren zonder stereotypen (of rnl'then, qelreralisercncle tleelclen, r'on-
cept.t:n) - stt:reol.ypen zi,in 1r't,ettsnooclzal<el ijk, zt:lf .s hr'I prroces van

deconstrtrctie heeft ,itn cigen stercot y pcn of nr1'thelt noclig.

Hr zi jn nieuwt'nrytht'tt onIstaan, l'rit:ttwe kerrrbegrippen rvaarirr

de rrieuwe dorninante ordr: lijkt tc'qr:lov(-rr': divt'rsitr,:it, gcliil<heid,
gendcrneutraliteit, snry rto to rttt'[,srtt.l)ivcrsiteit rvil allc culturerr
en lt:vensstijlen rtaast r:ll<aar d{)en hestaan, zonde'r aan de ene of
de anderc lfre('r'of'rninderwaarde toc tc kcnncn. Alle capa(:itt'iten,
lich aalnsv() rmen, k leul'en, sel<suele voclrl<euren, gesl achten. Ieef-

tijden enzorzoort, dienen in rtelijl<e mate'rlornraal'gevonclen [e
worden. Iedereen is geliil<, de ene persoorr is niet belangriikt:r clarr

de anclere, de ene prestatie is de andere waard en geen prestatie is
trok goecl. Genclerneut.raliteit ontnr,:ernt dc vf nt-coltnr.rtaties valt
Itlensen, van objecten en van lrandelire"tr.,A/a to racisrtt is een loze
kreet, een tegenstrijdige aansporing tot kleurenblindheid en kleul'-
qevoelisheid teeelijk. Als alle mythen uir de.jaren vi jftig doorge-
prrikt ziin., kunnen de nieuw'e mythr:n eincleloos herhaald r;trorclen.

l.elf's d".iolrgere qeneraties, die niet actief'hebben meesewerkt aan

lret slechten van de oude rnythen, hebben zich de nieuwe volledig
t'iqen gemaakt.

Deconstructie is eren slopend proces, een traag werkend gif. Het
It'idt tot relativisme. Ontbinden tot er niets meel'overbli.jft en beel-
tlcn van de leegte zich opdringen.Eigenaardig genoeg (of'eigenlijk
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helenraal niet eigenaardig nlaar logischerw'ijze) zijn de nieuwe my-
then synrbolen voor leegte, symbolen voor het opschorten van
waardeoordelen.

Hoewel mijn feministisch rnedia-onderzoek parallel liep aan

de onthullings- en ontluistcringsoperatie vanuit cle Franse filosof.en
(en el een onderdeel van was), rnochten er voor mij wel meer m,\,-

then r>r,erei nd zijn eebleven, De Academie oftewel Universitcit bij-
v<rcrrbeeld, of l<ennis, ratio, logica, leren , gezinnen or>k, en langdu-
rende t'elat. ies, vaste refere n tiepunte n, beelde n van man nel ijkh e id

en vrouw,r:lijl<heid. Alles tnoclrt van mij op de schop, rnaar ik ver'-

onderstelde ook I'ec:onstruc:tie met versteviging van de fundanren-
ten.rI:n dat is heel w'einig uebeurd. Erzi,jn niellwe universiteiten,
ttieuu,r: geztnrlen en nieuu,e rr:laties, nie uwe ntanieren van clr:nl<en

elr een nir:uw spectrum van qenderrepresentaties geqroeid, rvaar-

van he t fundanrent wazig of onbest-aancl is. 'We have bee n wimpish
abcrut defending our ideas'zei Salman ttushdie reeds in zooE.+

Wat'wL" de nrart zittend op de bloernbak (zie afbeelding:l) de
voorbije.iarcn bijgebracht hebben over' 'ortze cultuur' rvas voorul
het gevolg van de leegte, van deccx-rstructie en ontbinrlinq, van cle

vrijblijvendheicl. Niets eisenliili. Ifat stelt bijzonder weinig voor
om tegenover zi.irt macho ref'erentiekader te plaatsen.

Becldvorming.sonderzoek had bkrotgelegd lroe vrouwen voor-
gesteld rn,erdetr in onze rnedia. We maakten overtuisend duideli jl<
clat het accent lag op err-rtisr:ring, onderdanigheid, op soi,s bellr et

tais-toi, op vrouwen in de privesf'eer. We zagen het sinclsdien ool<

veranderen. Ik zae vrouwen talrijker op televisie komen, mindr:r
elr minder in hun l<eukens gefilmd worden, nlaar in hun l<antoren.

Meer en mecr word en 'z,e getoond vanwege hun competentie in
plaats van als decoratief element. Ik heb de vrollwen geteld, hun
aanwezigheid grafisch voorgesteld, positieve en negatievt: voor-
beelden besprol<en, nrediamakers uitgeclaagd cn vrouwen aange-

spoord in beeld te komen en het nrorlrd te voeren. Als televisiejour-
nalistt:n zeiden geen vrouwen te vinden heb ik hen aarlgelnoedigd
op de realiteit vooruit te lopen en harder te zoeken. t)r'vrouwbeel-
den werden sterker er] sterker. Gortd pructt'cas dornineren nu.

Ondanks al dezeveranderingen kom ik regelmatig in debitten
en onclerzoel<saanvragell terechI rvaarin wordt gedaan alsof vrou-
\,'en nog steecls \/ooral voorgestelcl worden als lustt-rbiecten en op-



gedirkte sloofjes. We schijnen weinig bewustzi jn te hebben van
wat voorblj is, rn,at al ontsluierd en verworpen werd, wat we hebben
overeind gehouden en wat werd vernieuwd.

De nieuwe rrrythen [aten vandaag de Sofies in hun zr,vierigc'zo-

rnerjurkerr vallen. Ferunc de la rue maakt aanschouw'(]liik hoezeer
de autonomie van de vrclu\,'en in het centrunt van Europa r,vordt

aangetast. Op hct einde van de film zest Sofie: 'lk wil hert niet op-

geven. Als ik verhuis geef il< het op. Als ik bliif en ik pa.si r-nij aan,

dan geef il< het ook op. tin als ik het probleem nese('r, dan eeef ik
het zeker op. Ilat 'zi.jn de optiers. Il<zit vast.'Zij w.il zich niet onder-
werpen, nrAar ze zit vast, uiteindelijk verhuist ze. \ranclaag slooft
Sofie 'zich, in het debat over haar film, uiL onr te verduidelijl<en dat
zij geen racist is, dat ZC voor diversiteit is, dat ze'de anclere cultuur'
niet op de korrel neenrt. De nieuwe dominante orde staat haar in
cle u,eg om cle be elclen uit haar eigen film te verwoorden.

Noten
r Farnrttc de la ntc (Vrotrw van dc straat) is ecn docrirnentairefilrn gerlaakt

door Sofie Peeters, ttitgebracht in.juli zorz. [)e frlrn deed veel stot'op-l-

w.aaien, in binnen- en buitenlancl. f)e filrn kan opYou'l'ube rvorden t-re-

kekert . Fnntrtr delq rltewas het einclwerk van Peeters aan de tlrtrssclse
filmschool Rits en is qcbaseerd op haar t'igen ervaringen.

: Roland Ilarthes, LlythololJzrr (I'}aris: Seuil, rgsz).

I I-)e uitclrukkirrg 'op de schop qaan' bt:tekt:nt 'bewerkt n'orden, oncler-
zocht rn,ord en, opn ienu, i ngerich t worcl en, veran d erd worrlen, qerc rl()-

veerd worden'enzovoort. IIet betekent niet dat er errkel afgebrol<en
rvordt.

1 Salman Rushdie,'We Have Becn Wirnpish About f;efbnding {.)ur Ideas',
:,1'F.crA't'oR, g april zoofi,http:/l\ iww.spectator.co.trk/f'eatrrres/6or:.11;16/

u,e-havc -been-wi rn pi sh -about-de f'e ndi n g-our- i deas f .:' We z ii n te sl ap
qt:w'eest in het verdedieen van onze ideeen'.

-71

rr-l

=Z;
rr]


