


‘Insofar as we learn to live out our existence 
in accordance with the definition that 
patriarchal cultural assigns to us, we are 
physically inhibited, confined, positioned, 
and objectified.’

Iris Marion Young, ‘Throwing Like a Girl’ 
(1980, p. 152)



Filosofe Iris Marion Young onderzoekt 
in haar essay ‘Throwing Like a Girl’ 
hoe de lichaamsbeweging en oriëntatie 
van een vrouw wordt beïnvloed door de 
sociale structuren van het patriar
chaat. De dreiging van objectificatie, 
manipulatie en de ‘male gaze’ werken 
allemaal samen om de manier waarop 
vrouwen hun lichaam gebruiken in te 
perken. Als reactie op deze bedreiging 
ervaren vrouwen hun lichaam als een 
contradictie. Aan de ene kant wordt 
ons lichaam beperkt en gemanipu
leerd door deze sociale structuren. 
Aan de andere kant is ons lichaam 
juist datgene waarmee we eigenaar
schap over onszelf kunnen uitdrukken 
en onszelf kunnen bevrijden van de 
beperkingen die ons worden opgelegd. 
Deze spanning tussen beperking en 
eigenaarschap blijft vaak verborgen, 
onderdrukt in het lichaam, en kan 
daarom niet worden uitgedrukt. Wat 
mij fascineert aan Woman’s Work is 
dat het deze spanning en tegenstelling 
juist zichtbaar maakt en ons in staat 
stelt dit zelf te ervaren.

Vanaf het moment dat we de installatie 
betreden worden we aangemoedigd om 
te wachten, om ons open te stellen voor 
wat we aan de andere kant van de muur 
zullen ervaren. Vanuit deze plek van 
anticipatie, vanuit de ruimte die we voor 
onszelf creëren, worden we vervolgens 
geconfronteerd met meeslepende be
wegende beelden van vrouwen die geen 
andere keuze hebben dan zich te navige
ren over een onbeweeglijke en ondoor
dringbare stalen balk. De term ‘patriar
chaat’ is een abstract en controversieel 
concept, maar als fysieke representatie 
helpt de balk ons te er  varen wat dit be
grip in de praktijk inhoudt. Als sociale 
structuur die diep in onze samenleving  
is doorgedrongen, dreigt het patriar
chaat de keuzevrijheid en het eigenaar
schap van vrouwen te objectiveren, te 
remmen en te manipuleren. Ook wij kun
nen de balk zien, aanraken en horen: 
het is iets dat ruimte inneemt en bepaalt 
hoe we ons eromheen bewegen. Ik word 
me bewust gemaakt van hoe ik mijn 
eigen lichaam beweeg ten opzichte van 
de balk: durf ik eroverheen te stappen, 
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erop te lopen, hem aan te raken? Of heb 
ik gedachteloos de balk de ruimte laten 
domineren terwijl ik juist ben uitgeno
digd om deze te vullen?
 
Iris Marion Young zet verschillende 
ma nieren uiteen waarop vrouwen 
hun lichamen bewegen als reactie op 
de beperkingen van het patriarchaat. 
Vrouwen dragen hun lichaam in een 
constricted space (beperkende ruimte) 
– in plaats van het hele lichaam uit te 
strekken en te openen in de ruimte 
eromheen, zijn de bewegingen van  
vrouwen beperkt. Het lichaam wordt 
ervaren als iets dat niet altijd te vertrou
wen is, als een burden (last) die met ons 
mee moet worden ‘gesleept’ (dragged), 
maar ook als iets dat bescherming 
(protection) nodig heeft van de wereld. 
Wanneer vrouwen hun lichaam bewe
gen, ervaren ze vaak een zelfbewustzijn 
waardoor vrij bewegen en zelfverze
kerd handelen wordt gehinderd. Er is 
een aarzeling en onbehagen tussen het 
lichaam en haar omgeving, aldus Young. 
 
De choreografie van Woman’s Work 
geeft ons de kans om de urgentie van 
deze bewegingen en beperkingen te er
varen, uitgedrukt in de lichamen van  
andere vrouwen. Op de balk benadruk
ken de dansers de vastberadenheid die 
nodig is om hun lichaam te openen, 
ruimte in te laten nemen, met inspan
nende bewegingen die zowel fysieke 
als mentale kracht vereisen. Handen 
worden gebruikt om knieën te helpen 
buigen en benen naar voren te slepen, 
armen worden consciëntieus en lang
zaam gestrekt langs het lichaam, alsof 
ze constant worden teruggetrokken 
door een onzichtbare kracht. Vingers 
wringen zich voorzichtig uit een hand 
en tenen krullen eerst voordat de voet 
zich veilig voelt om te bewegen.  

Gezichten zijn verscholen, en het duurt 
even voordat het lichaam zichzelf vol
ledig zichtbaar maakt. Een arm wordt 
scherp hoog boven het hoofd geheven 
met een uitdagende glimlach, maar 
dit korte teken van zelfvertrouwen 
verandert al snel in kwetsbaarheid. 
Bewegingen worden onderbroken en 
doorbroken, maar toch steeds weer 
herhaald, opnieuw en opnieuw. 
 
De schermen die de ervaringen van 
deze vrouwen weergeven kunnen net 
zo goed spiegels zijn. Ik zie mijzelf in 
ieder van deze vrouwen. Ik ervaar 
hun strijd als de mijne. Ik merk dat ik 
uit wil reiken, mijn eigen lichaam wil 
aanbieden om te helpen het terrein van 
de balk te begaan. Ik vraag me af of ik 
wel genoeg doe en of ook ik een deel 
van het probleem ben geweest. Ik word 
herinnerd aan momenten waar ik zelf
bewust mijn eigen lichaam als last heb 
ervaren, als iets waar ik me voor moest 
verontschuldigen, toen ik me moest 
terugtrekken van een ongewenste blik. 
Woman’s Work confronteert ons met 
vrouwenlichamen die de contradictie 
van tegengehouden worden en je toch 
uitdagend openstellen voor de wereld 
eigen maken. In dit werk zien we 
armen die gestrekt worden voorbij de 
ruimtelijke beperkingen van de balk, 
hele lichamen die naar voren lopen met 
handen die vooruitgrijpen, lichamen 
die zich naar buiten toe openen, uit
reikend, op de toppen van hun tenen. 
Ik ervaar dit verzet als het mijne, aan
gemoedigd door de vastberadenheid, 
waakzaamheid en inspanning die elk 
van deze vrouwen vertegenwoordigd. 
Nu weet ik dat ook ik deze onverbidde
lijke opstandigheid en het verlangen 
in mij heb, om steeds weer op te staan, 
opnieuw en opnieuw.




