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Inleiding  

 

Chicklit is een zeer populair genre bij hedendaagse vrouwen en is amper weg te denken uit 

onze populaire cultuur. Het is laagdrempelig en vooral herkenbaar voor de moderne vrouw. 

Ondanks de populariteit staat het vooral bekend om zijn onoriginele plotlijnen en 

bedenkelijke literaire kwaliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het genre lange tijd geen 

weerklank kreeg in het academisch onderzoek. De laatste jaren kwam daar echter verandering 

in. Academici als Suzanne Ferris, Mallory Young en Stephanie Harzewksi deden in hun werk 

een oproep om chicklit te bestuderen. Volgens hen biedt chicklit interessante inzichten rond 

‘contemporary women and contemporary culture- issues of identity, of race and class, of 

femininity and feminism, of consumerism and self-image’ (Ferris en Young 2006: 2). Het 

genre kon meer en meer rekenen op interesse vanuit de Gender studies en de Cultural studies. 

Binnen de Universiteit Gent werden al verschillende masterproeven gewijd aan het 

genre. Ook zij benadrukten de waarde van chicklit voor feministisch onderzoek. Ik wil mij in 

mijn masterproef daarbij aansluiten. Net omdat chicklit een exclusief vrouwelijk genre is –het 

is geschreven door, voor en over vrouwen- lijkt het me interessant om te onderzoeken hoe de 

vrouw in zo’n genre wordt afgebeeld. Hoe geven chicklitschrijfsters betekenis aan 

vrouwelijkheid en betekent een exclusief vrouwelijk genre ook een feministische invulling 

van de vrouw? Ik zal deze vragen toetsen in een corpus van drie Nederlandstalige chicklits 

geschreven door twee Nederlandse en een Vlaamse auteur.  In dit corpus heb ik mij beperkt 

tot drie romans omdat het mij de mogelijkheid gaf om een diepgaandere analyse te maken van 

elk boek. Hoewel ik mij maar op een Vlaamse en twee Nederlandse chicklits baseer zou dit 

geen probleem mogen zijn. Ten eerste is dit geen vergelijkend onderzoek tussen Vlaamse 

chicklits en Nederlandse, we zijn eerder op zoek naar een globaal beeld van de 
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Nederlandstalige chicklit. Ten tweede is de chicklit van Vlaamse bodem een beduidend 

minder populair fenomeen dan in Nederland. De drie romans in kwestie zijn De 

Mannenmaker geschreven door Heleen van Royen, De Mannentester geschreven door Petra 

Kruijt en Sletten en Prinsessen geschreven door Renate Breuer. Ik heb gekozen voor boeken 

die ongeveer de laatste vijf jaar geschreven werden. Ze spelen duidelijk in op 

maatschappelijke verschuivingen van de laatste jaren. Dat zal vooral in het eerste deel van 

mijn thesis van belang zijn.   

Om een volledig beeld te krijgen heb ik mijn onderzoek onderverdeeld in drie delen.  

Uit een korte introductie van het genre zal blijken dat chicklit zeer sterk geworteld is in onze 

postfeministische,  populaire maatschappij. We zullen aan de hand van de inzichten die Ariel 

Levy ons verschafte in haar boek Female Chauvinist Pigs: de opkomst van de bimbocultuur 

een beeld proberen te schetsen van de hedendaagse vrouw, de FCP. Daarna zullen we in een 

eerste literaire analyse onderzoeken in hoeverre chicklitschrijfsters meegaan in deze 

bimbocultuur. We stellen ons dan ook de vraag of hun personages gelijkenissen vertonen met 

deze FCP.  

Om een volledig beeld te krijgen van de representatie van de vrouw zullen we ons in 

het tweede deel vooral toeleggen op de inzichten van de feministische literatuurkritiek. We 

vertrekken hier van het standpunt dat het beeld van de vrouw in literatuur haar narratieve 

positie is (de Lauretis 1984). We zullen in dit deel vooral beroep doen op de theorie ‘writing 

beyond the ending’ van Rachel Blau DuPlessis.  

Als laatste zullen we ons baseren op de inzichten van gendertheoreticus Judith Butler 

om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop chicklitschrijfsters betekenis geven aan 

vrouwelijkheid.   
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Deel I: Chicklit en de hedendaagse vrouw  

1. Een kennismaking met chicklit  

Boekenwinkels staan tegenwoordig gevuld met allerhande ‘chicklits’: boeken voor, door en 

over vrouwen. Ze lijken niet meer weg te slaan uit onze boekenmarkt. ooit was dat natuurlijk 

anders. Het genre zou zijn geboorte gekend hebben in het midden van de jaren 90 en 

sindsdien is het alom vertegenwoordigd.  Een introductie is hier dus zeker op zijn plaats.  

1.1. Chicklit: de opkomst van een populair genre 

De term ‘chicklit’ werd oorspronkelijk door Cris Mazza en Jeffrey Deshell gebruikt 

om met een ironische knipoog postfeministische fictie aan te duiden. Ze stelden een 

verzamelbundel met teksten samen geschreven door vrouwen. Al deze teksten waren 

‘courageous and playful; frank and wry, honest, intelligent, sophisticated, libidinous, 

unapologetic, and overwhelmingly emancipated’ (Mazza 2006: 18). Ongeveer tien jaar later 

werd de term ‘chicklit’ heruitgevonden. Alleen duidde het deze keer niet op experimentele 

fictie van vrouwen: het was een term die commerciële en populaire boekjes over vrouwen 

benoemde (Mazza 2006: 18).  

Chick lit is een samenstelling van ‘chick’, meisje en ‘lit’, een afkorting voor literatuur. 

Gemakkelijk gezegd is het dus literatuur voor meisjes, vrouwen. Volgens de Oxford English 

Dictionary is chick lit: ‘literature by, for, and about women; especially a type of fiction, 

typically focusing on the social lives and relationships of women, and often aimed at readers 

with similar experiences’ (Oxford English Dictionary 2007).  

Chicklit mag dan wel ontstaan zijn in de jaren negentig, het genre plaatst zich in een lange 

traditie van vrouwelijke genres. Harzewski beschrijft de chicklit als de neef van de Harlequin 

novels, romans waar de romance-plot overheersend was (2013: 26). Volgens haar heeft 



 

5 

 

chicklit zich duidelijk anders ontwikkeld maar zijn er nog steeds gelijkenissen. In het tweede 

deel zal dieper ingegaan worden op de relatie tussen de romance en de chicklit. Ze maakt nog 

een andere vergelijking met de Novel of Manners (Harzewski 2007: 30). Die link is 

bijvoorbeeld zeer duidelijk in Bridget Jones’s Diary waar Pride and Prejudice een duidelijke 

intertekst is.  

Fieldings Bridget Jones’s Diary, dat oorspronkelijk een column was,  maakte het 

genre zeer bekend in de UK (Gill and Herdieckerhoff 2006: 1). Fielding vertelt het verhaal 

van een jonge dertiger, Bridget Jones, die beslist haar leven drastisch om te gooien. Ze wil 

vermageren, ze wil stoppen met roken en ze wil vooral de man van haar dromen vinden. Via 

haar dagboek wordt de lezer meegenomen in een leven van misverstanden, excentrieke 

familieleden en vrienden. Dat wordt natuurlijk overgoten met een hoop romantiek. Het boek 

kende een ongelofelijke populariteit; het stond maandenlang op de lijst van bestsellers, werd 

in meer dan 30 talen vertaald en herwerkt naar een succesvolle film (Gill and Herdieckerhoff 

2006: 1).  

Na de publicatie van Bridget Jones’s Diary volgenden verschillende schrijfsters 

Fieldings voorbeeld. Oorspronkelijk had het vooral succes in de Angelsaksische wereld maar 

tegenwoordig moeten Europa en zelfs Azië niet onderdoen. Het genre wordt steeds wijder 

verspreid en populairder. Er bestaat naast de overheersende blanke hoofdpersonages in 

chicklit nu ook ‘Sistah lit’ waar zwarte vrouwen de hoofdrol krijgen (Guerrero 2006: 88).  

In Nederland zien we ook een redelijk grote interesse in de chicklit van eigen bodem. 

Die populariteit zien we vooral terug op de webpagina ‘www.chicklit.nl’. Vrouwen worden 

daar op de hoogte gehouden van alle nieuwe titels en schrijfsters. Vooral Heleen van Royen 

spant de kroon. Ze kan gemakkelijk gezien worden als een van de populairste Nederlandse 

chicklitschrijfsters.  
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In België zien we amper chicklit van eigen bodem. Het debuut, dat dateert van 2008, 

Sletten en Prinsessen van Renate Breuer werd in België onthaald als de eerste Belgische 

chicklit. De roman Kit met Peren van Nele Reymen, columniste bij Flair, werd ook onthaald 

als een Vlaamse chicklit (www.standaard.be).  

 

1.2. Chicklit: een evaluatie van het genre  

Ondanks de haast onmetelijke populariteit van het genre heeft het ook een zeer negatieve 

connotatie. Mazza beschrijft in ‘Who’s Laughing Now?’ chicklit bijvoorbeeld als boeken met 

‘pink, acqua, and lime covers featuring cartoon figures of long-legged women wearing stiletto 

heels’ (2006: 18). De boeken staan vaak bekend om hun flauwe, herkenbare plotlijnen en hun 

povere literaire kwaliteit. Het gaat zelfs zo ver dat veel schrijfsters niet geassocieerd willen 

worden met het genre uit schrik dat lezers hun werk niet meer ernstig zouden nemen. Ze 

hebben schrik dat chicklit als representatief gezien wordt voor het ‘vrouwelijk schrijven’ 

(Harzewski 2011: 2). Elisabeth Merrick bijvoorbeeld stelde het werk ‘ This is Not Chick Lit: 

Original Stories by America’s Best Women writers’ samen waar ze een duidelijk onderscheid 

tussen chick lit en literair proza maakte.  

 

Chick lit’s formula numbs our senses. Literature, by contrast, grants us access to 

countless new cultures, places, and inner lives. Where chick lit reduces the complexity 

of the human experience, literature increases our awareness of other perspectives and 

paths. Literature employs carefully crafted language to expand our reality, instead of 

beating us over the head with clichés that promote a narrow worldview. Chick lit shuts 

down our consciousness. Literature expands our imagination ( Merrick 2006 : ix).  

 

http://www.standaard.be/
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Ondanks de duidelijke negatieve kritieken blijven mensen het genre verdedigen. Sommigen 

vinden de komische, ontspannen manier waarop typische problemen voor rijke vrouwen 

beschreven worden vooral een frisse wind in het literaire landschap. Deze positieve noot komt 

niet alleen van de lezeressen zelf: Jeanette Winterson gaf toe dat ze absoluut geen problemen 

had met chicklit, ze is grote fan van Bridget Jones’s Diary. 

Ook Tara Gelsomino ziet in chick lit zeker mogelijkheden voor jonge schrijfsters: ‘Because of 

its newness, chick lit is one of the few genres that is completely open to debut novelists and 

has offered incredible opportunities for young women to make an impact in the male-

dominated publishing industry.’ (Mazza 2006: 25).  

Eén van de belangrijke troeven van het genre zou de herkenbaarheid zijn. Als we 

chicklit.us mogen geloven biedt het genre een realistische kijk op de hedendaagse vrouw. 

Chick lit gaat volgens die webpagina over ‘the lives of everyday working young women and 

men’ en trekt vooral lezers aan ‘[who]want to see their own lives in all the messy detail, 

reflected in fiction today’ (chicklit.us). In de definitie die Oxford English Dictionary gaf lag 

ook de nadruk op de herkenbaarheid van het genre. Het genre is namelijk ‘often aimed at 

readers with similar experiences’ (Oxford English Dictionary 2007). Die herkenbaarheid zien 

we vooral ook in de karakterisering van de ‘heldin’. Zij is geen onschuldige en onrealistische 

schone meer maar een hedendaagse, moderne vrouw met wie elke vrouw zich zou moeten 

kunnen identificeren. ‘The heroine can be rude, shallow, overly compulsive, neurotic, 

insecure, bold, ambitious, witty or surprisingly all of the above-but we love them anyway.’ 

(chicklit.us).  

Niet iedereen is overtuigd: Jernigan, die bijdragen schreef voor het magazine Bitch,  

benadrukt bijvoorbeeld vooral het idealistische karakter van chick lit: ‘Most chick lit is 

grounded in a jumbled, half-fantasy version of reality, a reality in which a better wardrobe, a 

better body, and a better man are not yet out of reach.’ (Jernigan 2004: 68-75).  
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Of de heldinnen nu echt geloofwaardige, hedendaagse vrouwen zijn valt te betwijfelen, maar 

dat het genre inspeelt op het dagelijkse leven van de hedendaagse vrouw wordt door velen wel 

erkend.  

 

 

2. Het postfeminisme en de Female Chauvinist Pig  

2.0. Inleiding  

De ‘realistische’ aard van het genre en de manier waarop het inspeelt op het hedendaagse 

leven van vrouwen  heeft zeker zijn weerklank gekregen in de cultural studies. Harzewski 

benadrukt in Chick lit and Postfeminism bijvoorbeeld dat chick lits, onder invloed van 

maatschappelijke verschuivingen, de ‘singleton’ lifestyle portretteren (2011: 7). Ze bieden 

volgens haar ook ‘an accessible portal into contemporary gender politics and questions of 

cultural value’ (Harzewki 2011: 5).  Ook Ferris en Young benadrukken in hun 

verzamelbundel ‘Chick lit: The New Woman’s fiction’ de band tussen het genre en onze 

populaire maatschappij. ‘A serious consideration of chick lit brings into focus many of the 

issues facing contemporary women and contemporary culture- issues of identity, of race and 

class, of femininity and feminism, of consumerism and self-image’(2006: 10). Chicklit wordt 

duidelijk bestempeld als een fenomeen van onze populaire cultuur. Chicklit wordt ook niet 

voor niets ‘postfeministische fictie’ genoemd (Mazza 2006: 22). Critici en academici als 

Mazza en Harzewski bestudeerden chicklit vanuit een postfeministisch kader.  

Volgens Wolcott komt het hoofdpersonage dan ook zeer goed overeen met de hedendaagse 

vrouw binnen deze postfeministische samenleving. ‘a chick is a postfeminist in a party dress, 

a bachelorette too smart to be a bimbo, too refined to be a babe, too boojy to be a bohemian’ 

(Wolcott 1996: 54).  
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2.1. Het ‘Postfeminisme’: op zoek naar een definitie  

Vooraleer we dieper kunnen ingaan op de relatie tussen de hoofdpersonages in chick lit en de 

hedendaagse vrouw in deze ‘postfeministische samenleving’, moeten we eerst een poging 

ondernemen om een definitie op te stellen van het moderne fenomeen. Opnieuw rekenen we 

hiervoor op de Oxford English Dictionary. Volgens hen is het ‘postfeminisme’ 

 

An ethos of the period following the feminism (and improvement in women’s status) 

of the 1960s and 1970s, characterized by further development of or reaction against 

feminism, especially in acceptance of masculine ideals or of aspects of traditional 

feminine role (Oxford English Dictionary 2007).   

 

Postfeminisme kan dus zowel als een voortzetting van het feminisme als een beweging tegen 

het feminisme van de jaren 60 en 70 gezien worden. Rond de term bestaat veel verwarring: in 

de academische veld zorgt het begrip voor heel wat onduidelijkheden. Sophia Phoca en 

Rebecca Wright, schrijfsters van Introducing Postfeminism zien de term niet als een 

vaststaande ideologie maar als iets  wat gebruikt wordt om de nieuwe ontwikkelingen rond 

vrouwen en hun seksualiteit vorm te geven (1999: 151). Anderen zien geen afwijzing van de 

tweede golf feministen in het postfeminisme. Zij beschouwen het als een tegenwoordige staat 

van feministisch denken (Harzewski 2011: 154). Volgens Harzewski behoudt het 

postfeminisme wel het verlangen naar ‘empowerment while distancing itself from the second 

wave’s rally for collective and public political action’ (2011: 154). Modleski daarentegen 

beschouwt het ‘postfeminisme’ als een vrouwonvriendelijke beweging die onze maatschappij 

eigenlijk naar een ‘prefeministische’ staat wil terugbrengen (Harzewski 2011: 154).  

Grofweg kunnen we zeggen dat postfeminisme inhoudt dat we in een ‘post’ 

feministisch tijdperk leven: het feminisme behoort met andere woorden tot de verleden tijd. 
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Dat zou natuurlijk impliceren dat de doelstellingen die beoogd werden door de feministische 

beweging bereikt werden. Feminisme is met andere woorden niet meer nodig. Vrouwen 

kunnen genieten van hun rechten zonder er strijd voor te moeten voeren. Om een beter zicht te 

krijgen op die verworven rechten is het interessant om even een stap terug te gaan in de tijd: 

verschillende bewegingen hebben namelijk decennia lang gestreden voor vrouwelijke 

emancipatie.  

Als we Wright en Phoca volgen, wordt de term postfeminisme vooral gebruikt om 

ontwikkelingen rond vrouwelijke seksualiteit vorm te geven. Het is daarom interessant om te 

bekijken hoe onze grootmoeders strijd geleverd hebben voor de vrouwelijke seksuele 

gelijkheid. Op die manier kunnen we een beter inzicht verwerven in deze postfeministische 

maatschappij en de manier waarop de hedendaagse vrouw tegenwoordig geprofileerd wordt.  

 

2.2. Een stap terug in de tijd: feminisme en seksuele revolutie  

Zowel de feministische beweging als de seksuele revolutie hebben een belangrijke impact 

gehad op Amerikaanse en Europese vrouwen. Een van hun belangrijkste gemeenschappelijke 

strijdpunten, en een van de kernpunten van de feministen, was de vrouwelijke beleving van 

seksualiteit. Deze bewegingen trokken dus samen ten strijde om te ijveren voor vrouwelijke 

seksuele gelijkheid.  

Na verloop van tijd ontstond er toch een breuk tussen de twee bewegingen. Later zouden 

verschillende onderwerpen, die voor de breuk zorgden, ook voor een splitsing zorgen binnen 

de vrouwenbeweging (Levy 2007: 57). De twee revolutionaire bewegingen spanden samen 

hun kar voor de bevordering van seksueel genot bij vrouwen. Ze eisten een ontspannen en 

vrije houding tegenover seks. De voorstanders van de seksuele revolutie en de aanhangers van 

de vrouwenbeweging streefden misschien beiden naar seksuele vrijheid, toch hielden ze er 

een totaal verschillende en volstrekt tegengestelde ‘definitie’ op na (Levy 2007: 63-64-65). 
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De seksuele revolutie propagandeerde namelijk dat het achterhaald was om seks en gevoelens 

aan elkaar te koppelen. Hun idee was dat “mensen spontaan seks zouden moeten hebben en 

zich niet ongerust moeten maken elkaar te kwetsen, gedraag je gewoon vrij en heb seks, geen 

voorwaarden, op ieder moment met iedereen, gewoon voor het pure fysieke genot” (Hite 

1976). Uit een studie van het het Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality bleek 

dat bijna geen enkele deelnemende vrouw zich aangetrokken voelde tot zulk seksueel gedrag. 

(Hilkens 2008: 33). De vrouwenbeweging trok bijvoorbeeld ten strijde tegen mensen zoals 

Hugh Hefner, die daarvoor nog gezien werd als een seksuele bevrijder, en riepen porno uit tot 

‘de onversneden essentie van de anti-vrouwelijke propaganda’(Levy 2007: 65).  

Binnen de vrouwenbeweging zelf ontstond ook onenigheid rond de beleving van seks. 

Er ontstond een strekking die tegen porno gekant was wegens het vrouwonvriendelijke 

karakter ervan. De andere strekking vond net dat het feminisme draaide rond de vrijheid van 

vrouwen; daarom moesten vrouwen ook vrij zijn om naar porno te kijken (Levy 2007: 66). 

Iedereen streed voor seksuele vrijheid, maar die vrijheid betekende voor verschillende mensen 

heel verschillende dingen (Levy 2007: 67). De Anti-porno feministen wilden vrijheid door 

vrouwen te verlossen van ‘vernederende seksuele stereotypen en een cultuur van mannelijke 

overheersing’. Zo zou er pas genot voor vrouwen komen. Andere feministen leken zich net te 

identificeren met die ‘vernederende seksuele stereotypen’(Levy 2006: 66).  

De feministische beweging, als er nog sprake was van een beweging, werd een 

doolhof van tegenstellingen. Sommige feministen werkten samen met conservatieve 

republikeinen, maar er waren ook feministische pornosterren. Nog andere feministen gingen 

zo ver dat ze mannen in het algemeen afzworen, maar ook sadomasochistische lesbische 

feministen zagen het leven (Levy 2006: 72) Ooit hadden vrouwen samen strijd gevoerd voor 

vrouwelijke seksuele emancipatie maar de beweging liep er volgens Brownmiller volledig in 

vast.  
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2.3. De opkomst van de bimbocultuur en het bimbofeminisme 

Ariel Levy, journaliste bij onder andere de New York Times, kan het niet meer dan oneens 

zijn met het idee dat de doelstellingen van de vrouwenbeweging bereikt zijn. Ze schrijft 

hierover in haar boek Female Chauvinist Pigs: de opkomst van de bimbocultuur. Levy is 

ervan overtuigd dat de feministische doelstellingen nog lang niet bereikt zijn en dat de 

conflicten tussen de vrouwenbeweging en de seksuele revolutie nog steeds niet opgelost zijn. 

Volgens haar is deze ‘postfeministische maatschappij’ ‘de neerslag van die verwarring’ (Levy 

2007: 77).  

Deze ‘postfeministische maatschappij’ wordt gekenmerkt door een nieuw soort feminisme dat 

alle tegenstrijdigheden binnen de vroegere beweging omarmt in een ‘onsamenhangend, plat 

feminisme’ (Levy 2007: 77). Dit ‘plat feminisme’ kan gezien worden als een vorm van 

rebellie tegen de voorgaande generaties. De nieuwe generatie vrouwen zet zich af tegen het 

fanatisme van de feministen van de tweede golf (Levy 2007: 77). Onze wereld is veranderd en 

dat betekent dat eigentijdse vrouwen het zich kunnen veroorloven om minder strijdlustig te 

zijn. Levy wijst erop dat deze vorm van feminisme niet alleen een vorm van rebellie is. Het is 

volgens haar ‘een rommelige poging om het werk van de vrouwenbeweging voort te 

zetten’(2007: 77).   

Volgens Levy zijn de ‘nieuwe vrouwen’  feministen: ze noemt hen bimbofeministen. 

Daarmee wordt een vorm van feminisme bedoeld dat volgens sommigen het resultaat is van 

de seksuele emancipatie van de vrouw’ (www.nlter.org). De nadruk binnen dat 

bimbofeminisme ligt vooral op de manier waarop de vrouw haar seksualiteit omarmt. Ze wil 

onafhankelijk, assertief en vrij zijn maar ze gebruikt haar lichaam, haar vrouwelijkheid en 

haar seksualiteit om dat doel te bereiken.  

http://www.nlter.org/
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Het lijkt wel alsof de vrouwen vandaag dezelfde termen als de feministen uit de jaren 60 

belangrijk vinden maar ze een volledig andere invulling geven. Vrouwen spreken nog altijd 

van ‘seksuele bevrijding’ en ‘emancipatie’ zoals onze grootmoeders dat ook deden (Levy 

2007: 89). ‘Nog maar 30 jaar geleden verbrandden onze grootmoeders hun beha’s en 

demonstreerden ze tegen Playboy, nu laten vrouwen hun borsten vergroten en dragen ze  

opeens het Playboy-logo als symbool van onze zogenaamde bevrijding.’ (Levy 2007: 11).   

Waar de vorige generatie vocht tegen stereotiepe afbeeldingen van vrouwen en de 

uitbuiting van hun seksualiteit lijkt het alsof de vrouwen vandaag de dag de touwtjes zelf in 

handen nemen door zich net de gedragen naar de stereotiepe representatie van de vrouw.  

Via haar seksualiteit wilde deze vrouw verschillende zaken uitdrukken: ze wilt tonen dat ze 

eindelijk het recht verworven heeft om te genieten van seks, dat ze geen schroom kent en dat 

ze net als mannen aan occasionele seks kan doen: ze gebruikt seks en seksualiteit om te tonen 

hoe vrij en onafhankelijk ze is.  

 

2.4. De Female Chauvinist Pig  

Volgens Levy is deze nieuwe vrouw, deze nieuwe feministe, een Female Chauvinist Pig.  

 

‘Ze is postfeministisch. Ze heeft humor. Ze snapt het. Ze heeft niets tegen cartooneske 

stereotypen. De FCP vraagt: waarom zou je de Playboy van je vriendje in de 

vrhijheidsprullenbak gooien als je feest kunt vieren in het Playboy Mansion? Waarom 

zou je je druk maken om weerzinwekkend of vernederend als je kunt lapdancen? 

Waarom zou je proberen ze te verslaan als je gewoon mee kunt doen? (Levy 2007: 

95). 

 

De FCP opereert volgens verschillende strategieën.  
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Dit zijn de twee strategieën die een FCP gebruikt om met haar vrouw-zijn om te gaan: 

ze gedraagt zich als een stereotiepe man, die geilt op paaldansers en dingen roept als 

‘moet je die kont zien’ en opschept dat ‘hij de grootste pik in het gebouw’ heeft., of als 

stereotiepe vrouw met grote borsten en weinig kleren, die alleen uitdrukking kan 

geven aan haar seksualiteit door rond een paal te kronkelen (Levy 2011: 108). 

 

We krijgen dus een zeer bizar systeem dat werkzaam is in onze maatschappij: deze nieuwe 

vrouwen lijken zich liever te identificeren met mannen en willen geen ‘girlygirl’ zijn. Maar 

mannen vallen natuurlijk op van die ‘typische meisjes’, of ze lijken toch graag naar hen te 

kijken. Als je in deze wereld echt als een man wil zijn dan moet jij dus ook graag naar deze 

meisjes kijken. Deze vrouwen vinden het dan ook niet erg om zelf zo’n meisje te zijn waar 

mannen naar kijken. We zien hier dus een dubbelde standaard: aan de ene kant willen 

vrouwen geen ‘girlygirl’ zijn en willen ze stoer, onafhankelijk en zeker niet preuts zijn maar 

toch spelen ze  met genoegen de stereotype rol van lustobject. Het lijkt veel erger om als 

preuts of ouderwets beschouwd te worden dan als lustobject omdat ze ervan overtuigd zijn dat 

ze net door die rol te spelen macht hebben en op het niveau van mannen komen te staan (Levy 

2007: 108).  

Voor de huidige generatie vrouwen is dit hun manier om hun seksuele bevrijding te 

uiten, ze willen op deze manier hun gelijkheid benadrukken en willen daarom van niets meer 

uitgesloten worden. ‘Niet van de bestuursvergaderingen of het sigaren roken daarna, en sinds 

kort ook niet van het bezoek aan de seksclub dáárna’ (Levy 2007: 40).  

Toch heeft dit gedrag vooral met macht te maken. Vrouwen voelden zich vroeger ook al 

machtig door zich met mannen te associëren. ‘Vrouwen die machtig over willen komen, 
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hebben het altijd efficiënter gevonden om zich met mannen te identificeren dan om een 

poging te doen de hele vrouwelijke sekse naar hun niveau te tillen’ (Levy 2011: 96).  

Maar de FCP beoogt ook macht door zich als een lustobject te gedragen. Bimbo’s 

genieten in onze maatschappij namelijk een hoge status, ze krijgen zelfs meer waardering dan 

politica’s of professionele sportvrouwen, …(Levy 2007: 30-31).
1
 Zo krijgen velen het gevoel 

dat ze hogerop geraken door zich als een bimbo te gedragen; ze gooien hun lichaam, hun 

vrouwelijkheid en hun seksualiteit in de strijd. Deze vrouwen gaan ervan uit dat ze door hun 

vrouwelijke troeven uit te spelen exact gedaan krijgen wat ze willen. Ze hebben mannen als 

het ware in hun greep. Een van de getuigenissen in Levy’s boek zegt het als volgt: ‘Wie wil er 

nou niet als sekssymbool gezien worden? Ik zeg altijd: als ik de perfecte maten en een perfect 

lichaam had, zou ik voor Playboy poseren. Al die mannen die naar je kijken, die je 

bewonderen. Dat geeft toch macht?’ (Levy 2007: 104).  Vrouwen willen niet meer onderdanig 

zijn en willen de touwtjes in handen hebben maar doen dat op een zeer vrouwonvriendelijke 

en onderdanige manier: door zich te gedragen als een lustobject. Ze willen dezelfde rechten 

hebben als mannen en als het even kan willen ze die mannen onder de knoet kunnen houden 

door hun begeerlijk lichaam in de strijd te werpen.  

In sommige gevallen kan je daar profijt uit halen maar ook hier is Levy zeer kritisch. 

Volgens haar ‘concretiseer je het vooroordeel dat je gevangen houdt’(Levy 2007: 107). Levy 

waarschuwt ook voor het feit dat deze vrouwen wel resultaat behalen met hun sexappeal maar 

dat ze nooit meer dan sexy zullen zijn. Vrouwen die in de Playboy geposeerd hebben, geraken 

zeer moeilijk van dat sexy, speelse imago af. Ze zullen er met andere woorden niet het respect 

mee krijgen dat vrouwen verdienen (Levy 2007: 47).  

 

                                                           
1
 Levy verwijst hier bijvoorbeeld naar Pamela Anderson die met haar boek ‘Star’ twee weken lang op de 

bestsellerslijst van de New York Times stond (Levy 2007: 31) Of ‘Dagboek van een ex-call girl’ van Tracy Quan 
dat in de boekhandel Barnes & Noble naast Harry Potter te koop was (Levy 2007: 31)  
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Levy beschrijft deze vreemde dynamiek als ‘tommen’.
2
 ‘Tommen betekent volgens haar  

 

dat je je conformeert aan verwrongen beeld dat iemand anders, iemand die machtiger 

is dan jij, heeft van de groep waartoe je behoort. In sommige opzichten word je daar 

misschien wijzer van- je krijgt bijvoorbeeld een rol in een Tom-show of je komt in een 

goed blaadje bij je baas, zoals de held uit Stowes boek- maar tegelijk concretiseer je 

het vooroordeel dat je gevangen houdt (Levy 2007: 107).  

 

Vrouwen lijken zich dus maar al te graag te conformeren aan het vooroordeel dat bestaat. Het 

is dus vooral opmerkelijk in deze huidige, postfeministische maatschappij dat de man niet 

meer alleen verantwoordelijk is voor het objectiveren van de vrouw. De nieuwe vrouw doet 

als het ware gezellig mee; ze is ervan overtuigd dat ze vrijgevochten is, geëmancipeerd is 

door zich te gedragen als een lustobject. Het is haar manier om te tonen hoe ver we al 

gekomen zijn.  

 

2.5. De seksualisering van de maatschappij  

Ik ben ervan overtuigd dat we dit gedrag nog beter kunnen kaderen als we even dieper ingaan 

op een andere maatschappelijke verschuiving die duidelijk verband houdt met het ontstaan 

van de bimbofeministen en de Female Chauvinist Pigs. Journalisten als Levy maar ook 

Myrthe Hilkens spreken over een ‘seksualisering’ van onze maatschappij. Myrthe Hilkens 

spreekt in haar boek ‘McSex’ over de’ pornoficatie van de samenleving’. Het duidt volgens 

haar op de  

 

                                                           
2
 Ariel Levy verwijst hier natuurlijk naar het bekende werk van Harriet Beecher Stowe ‘Uncle Tom’s Cabin’ dat 

over de zwarte slaaf Tom gaat.  
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Invloed op het dagelijkse leven van een ooit obscure en nu commerciële, lucratieve 

miljardenindustrie. Op de reclamebranche, de muziekindustrie, de vrouwen-en 

mannenbladen en andere mainstream media. Op het denken over seks. Op de 

instandhouding of juist wedergeboorte van stereotiepe sekseverhoudingen. Op een 

nieuwe generatie jongeren en hun gedigitaliseerde leefwereld. Op het beeld dat 

diezelfde jongeren, en met name meisjes, zich vormen over hun eigen lichaam en hoe 

dat eruit zou moeten zien. En we het over seks als consumptieartikel (Hilkens 2008: 

14). 

 

Er voltrekt zich een zeer seksueel getinte wind doorheen de hele populaire maatschappij. 

Beeldvorming die vroeger tot het ‘rosse entertainment’ behoorden worden overgenomen door 

de mainstream. Zaken die zich vroeger in verborgen hoekjes en boekjes voordeden, worden 

nu open en bloot beleefd. Maar ook niet-seksuele zaken als reclame ondergaan een 

seksualisering. Seks verkoopt. Ook McNair spreekt al in 2002 van een ‘pornographication of 

the mainstream’ (2002: 61). Onze cultuur kenmerkt zich volgens hem door een steeds grotere 

appreciatie voor pornografische elementen. Hij verwijst in zijn artikel ‘Porno-chic, or the 

pornographication of the mainstream’ in die context naar ‘porno-chic’.  

 

Porno-chic is not porn, then, but the representation of porn in non-pornographic art 

and culture; the pastiche and parody of, the homage to and investiagion of porn; the 

posmodern transformation of porn into mainstream cutural artefact for a variety of 

purposes including […] advertising, art, comedy and education (McNair 2002: 61).  

 

Pornografische elementen dringen dus steeds meer door in onze hedendaagse cultuur. 

Volgens velen leidt dit tot een commercialisering en banalisering van seks. Hoewel dit ons te 
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ver zou leiden wil ik toch nog een element benadrukken dat deze seksualisering met zich 

meebrengt. Hilkens benadrukt namelijk, net zoals Levy, dat deze seksualisering gepaard gaat 

met zeer stereotiepe beeldvorming rond seksbeleving, mannelijkheid en vooral 

vrouwelijkheid.  

 

De vrouw: dikke borsten, pronte billen, volle lippen, gewillig, geil, beschikbaar. Ze is 

overal: in (seks)reclames, advertenties, videoclips en films. Ze lijkt assertief, maar 

voegt zich in wezen naar de verlangens van de bijbehorende man. Ze bekoort en 

verkoopt. Niet alles aan haar is altijd echt, soms draagt ze siliconen in die borsten of 

billen, nog vaker is het beeld met de computer bewerkt (Hilkens 2008: 38).  

 

We hebben al aangehaald dat vrouwen hun seksualiteit en hun vrouwelijkheid uitbuiten om 

zich bevrijd te voelen. Ze gebruiken hun seksualiteit ook als machtsinstrument. In deze 

maatschappij moeten vrouwen volgens haar hun seksuele vrijheid en hun recht op seksuele 

uitingen en genot beleven binnen een zeer stereotiepe beeldvorming en ideologie rond seks en 

seksualiteit. Ze beleven ‘seksuele vrijheid en emancipatie’ binnen een zeer beperkend en 

vooral patriarchaal referentiekader. De vrouw gaat zich conformeren naar het stereotiepe 

schoonheidsideaal dat vooral mannen voor haar gecreëerd hebben. Voldoen aan de stereotiepe 

afbeelding van de vrouw als een onderdanig wezen wordt tegenwoordig als bevrijdend 

ervaren. Vrouwen bekritiseren de onrealistische keurslijven van vrouwen in de media niet, ze 

hemelen ze op en zien ze als referentiekader, net zoals ze dat doen met de 

vrouwonvriendelijke, clichématige afbeelding van vrouwelijke seksualiteit. ‘Natuurlijk 

hebben stereotiepe afbeeldingen van vrouwen altijd bestaan, er is altijd wel een of andere 

versie van de ‘sexy, schaars geklede verleidster […] geweest, en ook de behoefte aan 

ranzigheid is zo oud als de wereld’ (Levy 2007: 39). Vroeger speelde zich dat dan af binnen 
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de, meestal mannelijke, marge. Vrouwen hebben zich die marge echter meer en meer 

toegedicht.  

 

2.6. Conclusie  

Deze bimbocultuur, of postfeministische samenleving, lijkt op het eerste gezicht zeer 

progressief. Vrouwen kunnen eindelijk hun seksualiteit openlijk beleven en er is nog amper 

sprake van schroom.
3
 Na decennia lang strijd voeren hebben vrouwen eindelijk, net als 

mannen, het recht verworven om genot te beleven aan seks.  De moderne vrouw is een 

bimbofeministe als we Levy mogen geloven. Ze voelt zich machtig door haar seksualiteit uit 

te spelen. Vrouwen spreken vandaag de dag nog altijd over ‘seksuele bevrijding’, 

‘emancipatie’, ‘sterke vrouwen’ maar het lijkt wel alsof ze hun oorspronkelijke betekenis 

volledig kwijt zijn geraakt (Levy 2007: 87). Vrouwelijke emancipatie staat tegenwoordig 

gelijk aan bimbofeminisme. Vrouwen hebben de stereotiepe afbeeldingen van hun seksualiteit 

omhelsd en ze geïnterpreteerd als een manier om zich bevrijd te voelen, als een manier om 

mee te doen met de mannen.  

 

We hebben besloten dat een geëmancipeerde vrouw haar seksualiteit openlijk uitdraagt 

en omdat het enige teken van seksualiteit dat we herkennen een directe verwijzing naar 

rosse entertainment is, hebben we de ranzige esthetiek van een toplessbar of een 

fotoreportage voor Penthouse door onze hele cultuur geweven (Levy 2007: 31).  

 

                                                           
3
 Natuurlijk moeten we ook dit met een korreltje zout nemen. Onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat 

er een zeer grote discrepantie bestaat tussen het beeld dat in de media opgehangen wordt en de effectieve 
seksbeleving van mensen (Hilkens 2008: 46). 
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Maar niet elke vrouw stapt mee in deze bimbocultuur. Erica Jong, één van de beroemdste 

seks-positieve feministen, is geen voorstander van de nieuwe vorm van feminisme en seksuele 

bevrijding.  

 

Laten we onszelf niet wijsmaken dat dit bevrijding is. De vrouwen die geloven dat 

macht is: lovertjes of je tepels plakken en je borsten laten zien- ik bedoel, ik heb daar 

helemaal niets op tegen, maar laten we ons niet zo blind staren op tieten en konten dat 

we niet meer zien hoe ver we niet gekomen zijn. Laten we dat niet verwarren met 

echte macht. Ik vind het niet fijn als vrouwen voor de gek worden gehouden.’ (Levy 

2007: 79).
4
   

 

We kunnen zelfs nog een stap verder gaan en zeggen dat de bimbocultuur, ook al lijkt ze zeer 

progressief, conservatief is. Oorspronkelijke machtsverhoudingen vieren nog steeds hoogtij. 

Of om het met de woorden van Levy te zeggen: ‘Waarom is dit het ‘nieuwe feminisme’ en 

niet gewoon wat het lijkt: een ouderwets gebruik van vrouwen als lustobject?’ (Levy 2007: 

84). Alleen lukt het niet meer om de mannen de schuld te geven, want de vrouwen lijken deze 

dynamieken in stand te houden.  

 

3. Academisch onderzoek naar chicklit vanuit een postfeministisch kader  

In het vorige hoofdstuk 2 werd al duidelijk dat het genre zeer sterk geworteld is in onze 

maatschappij. Het wordt verschillende malen bestempeld als ‘postfeministisch proza’. In de 

literaire analyses wordt onderzocht of het genre haar hoofdpersonages ook kenmerken laat 

                                                           
4
 Ariel Levy interviewde Erica Jong persoonlijk aan de telefoon op15 februari in 2002. Daarna spraken ze elkaar 

persoonlijk op 4 november 2003 (De twee zagen elkaar terug op een samenkomst ter ere van de 30
ste

 
verjaardag Van Het ritsloze nummer) 
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overnemen van Female Chauvinist Pigs. Vinden we de dynamieken die Ariel Levy besprak in 

haar boek Female Chauvinist Pigs: de opkomst van de bimbocultuur terug in chick lit?  

Vooraleer we daartoe komen lijkt het me interessant om na te gaan in hoeverre academici  

aandacht besteed hebben aan de hedendaagse vrouw en de manier waarop zij omgaat met 

seksualiteit.  

Critici besteden meer en meer aandacht aan de invloed van maatschappelijke 

verschuivingen en de beeldvorming rond de moderne vrouw.  Zij wijzen er steeds op dat de 

‘heldinnen’ in chick lits bijvoorbeeld seksueel zeer assertief zij en voorgesteld worden als 

‘sexual agents’, zoals Ferris en Young ze benoemen. ‘Rather than representing their 

protagonist as subordinate to male advances, chick- lit authors present women as sexual 

agents, They give their female protagonist a number of sexual partners and experiences’ 

(Ferris and Young 2006: 10). Ook Mabry, die een analyse maakte van Sex and the City van 

Bushnell, erkent de nadruk op seksuele onafhankelijkheid van vrouwen. ‘the desires and 

attempts of many real-life contemporary woman to investigate the mysteries of modern sexual 

relationships and gender roles on their own terms.’ (Mabry 2006: 200).  

Volgens Harzewski, schrijfster van Chick Lit and Postfeminism, besteedt het genre veel 

aandacht aan seksualiteit en spelen chicklitschrijfsters opnieuw zeker in op de hedendaagse 

cultuur. Chicklitpersonages voldoen zeker aan de moderne visie op de vrouw. Ze zijn seksueel 

actief en onafhankelijk en gedragen zich absoluut niet op een preutse manier. Ze zien mannen 

vaak als objecten om een seksuele nood te bevredigen of zoals Harzewski zegt:   

 

Chick lit is significant not only for its inclusion of graphic sexuality in i!ts romance 

plot but also for its frankness on the degree of erotic gratification its heroines 

experience. In chick lit, there are minimal instances of genuine eroticism between men 
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and women; men themselves are infrequently depcted as objects of desire (Harzewski 

2011: 36).  

 

Het lijkt wel alsof vrouwen duidelijk de controle behouden in chicklit. Ze zijn onafhankelijke 

wezens die genieten van de ‘sexual revolution afferteffects’ (Harzewski 2011: 37).  

Mabry gaat in haar artikel ‘About a girl’ een stap verder. Ze gaat voorbij de 

‘modernisering van de heldin’. Vrouwen gebruiken seks niet alleen voor het occasionele 

plezier, hun seksualiteit wordt ook hun machtsinstrument. In een analyse van Sex and the City 

benadrukt Mabry de sterke positie van vrouwen. Carrie Bradshaw daagt het systeem uit: ‘her 

power lies in her sense of control, which is rooted in an inversion of gendered sexual codes’ 

(Mabry 2006: 210). Ze bestempelt Carrie duidelijk als een ‘sexual agent’ die volledig baas is 

van haar seksualiteit maar toch doorprikt ze deze vorm van ‘emancipatie’, spottend zegt ze: 

‘pulling off the patriarchal trick of sexual objectification is apparently a hard-earned skill for 

these women.’ (2006: 210). Ook zij erkent de dynamiek die Levy besprak in haar boek. Deze 

houding tegenover seksualiteit zoals het gebruik van seks als machtsinstrument biedt volgens 

haar geen bevrijding voor de chicklitpersonages.  

 

But the possibility of adopting the stereotypically masculine approach to sex, as I have 

suggested earlier, doesn’t signify liberation; rather it seems to suggest a resigned view 

toward revising feminist sexual politics.[…] A desire viewed thus must be experienced 

within an annihilating, subordinate context. Within this framework, women are always 

victims (Kiernan 2006: 215).  

 

Door zich te gedragen als lustobjecten en zich over te geven aan deze patriarchale systemen 

zullen vrouwen nooit de seksuele bevrijding en emancipatie krijgen die ze echt willen.  
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Academische studies wijden steeds meer aandacht aan de representatie van de vrouw 

in chicklit, ze doen dit vaak vanuit een postfeministisch kader. Deze studies focussen vooral 

op de modernisering en de herkenbaarheid van de heldin. Mabry’s artikel ‘About a girl’ is een 

van de weinige artikels die ook effectief de illusie van ‘seksuele emancipatie’ doorprikt en 

aantoont dat deze hoofdpersonages zich als lustobjecten gedragen.  

 

4. Literaire analyses  

In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken in hoeverre de chick lit schrijfsters van het gekozen 

corpus hun hoofdpersonages afbeelden als Female Chauvinist Pigs. We doen dat vooral door 

de twee strategieën van een FCP te vergelijken met het gedrag van het hoofdpersonage. 

Daarna proberen we na te gaan of de schrijfsters effectief dit gedrag aanprijzen voor vrouwen.  

4.1. De Mannentester door Heleen van Royen  

4.1.1. Heleen van Royen  

Heleen van Royen debuteerde in 2000 met De Gelukkige huisvrouw. Het boek werd 

ongelofelijk populair en werd gevolgd door Godin van de jacht dat direct de bestsellerslijsten 

van 2003 haalde. De Mannentester was haar zesde roman. Op 16 mei 2014 hield van Royen  

in het Letterkundig Museum in Den Haag een expositie getiteld ‘Selfmade’. De 

tentoonstelling is genoemd naar haar gelijknamig boek dat bestaat uit een collectie foto’s die 

van Royen met haar gsm of webcam vastlegde. De foto’s zijn opgedeeld in vijf thema’s: vijf 

thema’s: licht, liefde, seks, vergankelijkheid en duisternis (www.heleenvanroyen.nl/). 

http://www.heleenvanroyen.nl/
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4.1.2. Het verhaal  

Victoria is een knappe, jonge vrouw die na de dood van haar vader zich wel op een zeer apart 

beroep stort. Ze is namelijk mannentester, dat wil  zeggen dat ze zich door vrouwen laat 

inhuren om de trouw van hun geliefde te testen. Jaren slaagde Victoria erin om koelbloedig 

haar taak als mannentester te doorstaan. Ze was zo gedreven dat ze na elke zaak een 

persoonlijk getatoeëerd souvenir achterliet op het lichaam van haar slachtoffers. Alles 

verandert als ze Fintan ontmoet, een krachtige maar vriendelijke leeuwentemmer. Hij doet 

haar hoofd op hol slaan. Ze probeert te weerstaan aan de verleiding, zeker als ze te weten 

komt dat Fintan er ook een relatie op nahoudt met haar bloedeigen moeder. Ze zoekt haar 

toevlucht tot Jules, een humanoid, maar ook hij kan haar verdriet niet wegnemen. Uiteindelijk 

geraken alle gemoederen verhit en belandt Victoria met een geladen geweer in de dierentuin 

waar Fintan aan het werk is. Ze schiet er per ongeluk het leeuwenwelpje dood en belandt in de 

gevangenis. Gelukkig is Fintan vergevingsgezind.   

4.1.3. Kunnen we Victoria beschrijven als een Female Chauvinist Pig? 

4.1.3.1. FCP zetten zich af tegen ‘vrouwelijk gedrag’ om zich zo met mannen te associëren.  

Victoria is een zeer onafhankelijk wezen dat gaat en staat waar ze wil. Ze sluit zich bijna 

volledig emotioneel af van haar buitenwereld. In het begin van het verhaal is haar moeder de 

enige persoon met wie ze een emotionele band heeft. Ze heeft ook een zeer sterke visie op 

relaties. Volgens haar perken ze alleen maar je vrijheid in  

 

Waarom zou ik mijn vrijheid inperken voor een vaste verbintenis? Waarom zou ik 

iemand in mijn leven toelaten die daaraan allerlei rechten meent te kunnen ontlenen? 

Het recht op mijn geld, mijn zorg in geval van ziekte, het gezamenlijk doorbrengen 

van de nachten, door mij klaargemaakte maaltijden, mijn onverdeelde aandacht, 
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cadeautjes, gezamenlijke vakanties, mijn aanwezigheid bij allerlei festiviteiten en 

verplichtingen, en ga zo maar door.  

Vrijheid is een schaars goed, waarmee een mens zuinig moet omspringen (van Royen 

2009: 36)
5
.  

 

Victoria neemt van niemand orders aan en laat zich niet commanderen door een man. Ze is 

ervan overtuigd dat haar onafhankelijkheid haar grootste troef is. ‘Ik bewaak mijn vrijheid, 

het is mijn kostbaarste bezit. Ik bewaak het recht om te zijn wie ik ben en mijn regels te 

bepalen, […]’ (37).  

 Victoria verzet zich tegen relaties, maar ook vooral tegen elke vorm van emotionaliteit 

en kwetsbaarheid. Het lijkt wel haar grootste nachtmerrie om te eindigen als haar moeder, een 

vrouw die steeds na een verkeerde partnerkeuze vergaat van liefdesverdriet. 

  Volgens haar zijn mannen de grootste vijanden, zij vormen de grootste bedreiging 

voor haar vrijheid. Victoria is ongelofelijk wantrouwig tegenover mannen. De nieuwe vrouw 

lijkt geen man nodig te hebben. Ze is er dan ook van overtuigd dat ze gemakkelijk gelukkig 

kan zijn zonder man. Ook al probeert haar moeder haar steeds te overtuigen van het tegendeel. 

Een man betekent namelijk dat ze haar principes overboord moet gooien (204).  

Victoria gaat nog een stap verder in haar denken en ziet mannen en relaties niet alleen als 

inperkingen van haar vrijheid, ze ziet ze vooral als projecten die zij een lesje moet leren. Naar 

eigen zeggen haat ze mannen.  

 

Door de band genomen, haat ik mannen. Niet allemaal, sommigen zijn te dom om te 

haten, voor hen volstaat minachting. De vele mannen die ik haat, haat ik vol overgave. 

Ik verafschuw hun arrogantie, hun gewelddadige inslag, hun zelfgenoegzaamheid, hun 
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opgeblazenheid, hun luiheid als het gaat om zaken waarmee ze geen geld verdienen 

[…] (37-38).  

 

Een van de belangrijkste redenen waarom ze mannen haat is hun superioriteit. ‘Uiteindelijk 

zijn ze sterker, slimmer en beter in praktisch alles’ (2009 38). Ze is ervan overtuigd dat 

mannen steeds de dominanten zijn, dat zij de macht en de controle in handen hebben en daar 

kan Victoria niet mee om. Ze haat mannen ook om ‘het gemak waarmee ze vrouwen door de 

eeuwen heen hebben weggezet als huishoudsters, slavinnen en deurmatten’ (38). Volgens haar 

hebben mannen steeds de macht over vrouwen gehad. Ook dat is een van de redenen waarom 

ze nooit een relatie wil. Ze wil niet gedomineerd worden door een man. Zij neemt de macht 

zelf in handen en straft mannen voor hun bedrog en voor de manier waarop ze vrouwen 

gebruiken. Elke man die haar test niet doorstaat, en volgens haar is het aantal dat wel slaagt te 

verwaarlozen, moet eraan geloven. Haar moeder probeert haar tot inzichten te brengen in de 

volgende passage, maar zij verzet zich zeer sterk.  

 

‘Natuurlijk, ik lijd aan beroepsdeformatie,’ zeg ik. ‘Heb je nooit bedacht dat het ook 

wel eens omgekeerd kan zijn? Dat ik dit beroep heb gekozen juist omdat ik heb gezien 

hoeveel mannen vrouwen in de maling nemen, ze volstrekt niet serieus nemen en 

alleen maar gebruiken als voetveeg?’(184).  

 

Victoria haat mannen en wil zich niet met hen associëren maar ze is duidelijk wel jaloers op 

de kracht, de controle en de macht die ze hebben. Ze wil zich net zo superieur als een man 

kunnen voelen. Dat is iets dat we zeer sterk terugzien in Levy’s boek Female Chauvinist Pigs. 
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4.1.3.2. FCP gedragen zich als een lustobject.  

Victoria heeft een zeer verstoorde relatie met seksualiteit. Ze vindt seks vooral overroepen. 

Zelf zegt ze: ‘Frigide zou ik mezelf niet noemen, maar om nou te zeggen dat ik er wel pap van 

lust, nee. Seks is zwaar overgewaardeerd als je het mij vraagt. Typisch iets van deze tijd, het 

is zo’n ding geworden dat je ook weer in orde moet hebben’ (59). Seks is niet iets waar ze 

genot uithaalt of wat een bevestiging van liefde is in een relatie. Voor haar heeft het vooral 

een instrumentele waarde. Het geeft haar de mogelijkheid om haar mannenhaat hoogtij te 

laten vieren. Haar seksualiteit is haar wapen, het is haar manier om macht te krijgen over het 

andere geslacht, om de controle te behouden en om niet gedomineerd te worden. Victoria 

ontdekt al op vroege leeftijd dat haar schoonheid en haar seksueel gedrag mannen konden 

bekoren. ‘Dat ik een zekere macht had over het andere geslacht, had ik al geruime tijd in de 

gaten’ (23). Op jonge leeftijd gaat Victoria op zoek naar haar mogelijkheden. Ze daagt 

jongens uit door haar kledij aan te passen. Van Royen focust verschillende keren op het 

uiterlijk van Victoria. Ze voldoet aan de typische schoonheidsidealen en maakt daar duidelijk 

gebruik van.  

 

De conclusie van mijn onderzoek luidde dat mijn uiterlijk, met name indien verfraaid 

met de juiste accessoires, me een aanzienlijke mate van macht over mannen verschafte 

die ik naar believen kon gebruiken. Op vrouwen had het een andere, meer 

intimiderende werking. Het was klip en klaar: ik had een wapen in handen waarvoor 

menig minder bedeeld schepsel een moord zou begaan (25).  

 

Het mag duidelijk zijn dat Victoria op jonge leeftijd haar ‘wapen’ ontdekt heeft. Dit is iets wat 

we duidelijk terugzien in de uiteenzetting van Levy. Vrouwen gebruiken hun lichaam, hun 

schoonheid om macht te krijgen over mannen en om hun sterkte, hun onafhankelijkheid te 
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tonen. ‘Seks is een garantie waarop je als vrouw tot op een zekere leeftijd altijd kunt 

terugvallen. Toon uw tiet of de suggestie van uw tiet en gij zult bekwijld worden, het is een 

van de weinige waarborgen die de natuur ons geeft’ (103).  

Het lijkt wel alsof het hoofdpersonage ervan overtuigd is dat vrouwen hun seksualiteit moeten 

uitbuiten, het is iets wat de natuur hen voor een reden heeft meegegeven.  

Victoria bekritiseert mannen omdat ze vrouwen als lustobjecten beschouwen, omdat ze 

vrouwen als een ‘voetveeg’ behandelen, maar Victoria gedraagt zich net als een lustobject om 

macht over hen te krijgen. Ze conformeert zich volledig aan het beeld dat ze zelf bekritiseert. 

Victoria haalt verschillende keren aan dat ze het doet omdat mannen vrouwonvriendelijk zijn 

en dat ze het doet voor de vrouwelijke zaak. In de volgende scène is ze een van haar mannen 

aan het uittesten. Tijdens de vrijpartij denkt ze het volgende: 

 

Denk aan Eleonora, houd ik mezelf voor, Denk aan alle vrouwen die nu zitten te 

wachten op hun man terwijl die rondneukt op kantoor, langs de snelweg, in de sauna, 

in een motel, waar dan ook, met wie dan ook. Jij bent hun enige hoop, Victoria. Zorg 

dat de schoften niet ongestraft hun gang kunnen gaan, barbaren moeten hangen. Jij 

bent het tribunaal en als het tribunaal dient te buigen en te likken om haar doel te 

bereiken, buig dan, lik dan en draag je lot (118).  

 

Victoria portretteert zich hier als een soort martelaar die haar lot ondergaat voor de 

vrouwelijke bevolking. Zij verlost vrouwen van deze machtige ‘barbaren’. Haar feministische 

natuur blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat ze het vertikt om de woontorens aan de voet van 

de Erasmusbrug ‘De Hoge Heren’ te noemen uit ‘emancipatorische overwegingen’(162).  

We zouden kunnen zeggen dat Victoria zich als een typische ‘Female Chauvinist 

Pig’profileert. Ze gedraagt zich als een lustobject, als een ‘voetveeg’ die met mannen in bed 
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kruipt en voldoet aan hun seksuele fantasieën maar ze doet het omdat ze op die manier de 

sterkste is. Ze doet het, ook al weten we na een iets wat diepgaandere analyse dat dat niet 

volledig waar is, voor andere vrouwen, want volgens haar is zij niet de enige die de touwtjes 

in handen heeft door haar job.  

 

Wat niet wil zeggen dat al mijn cliënten hun relatie daarna [nadat ze gefaald zijn voor 

Victoria’s test] meteen beëindigen. Sommigen wel, anderen gebruiken de informatie in 

hun voordeel. Het geeft ze een macht die ze voordien niet hadden (20).   

 

Victoria wil voorkomen dat mannen vrouwen niet serieus nemen en dat ze hen behandelen als 

lustobjecten, hoewel zij zich natuurlijk volledig conformeert aan dat beeld. Het lijkt wel alsof 

ze een zeer dubbele standaard gebruikt voor vrouwen. Barbara en Philippe nemen Victoria in 

dienst om hun zoon Chuck al dan niet te betrappen op overspel. Al gauw blijkt dat Barbara, de 

schoonmoeder, en Chuck het wel zeer goed kunnen vinden met elkaar. Barbara geeft toe dat 

ze het ook ziet als een ‘waarborg voor de toekomst’ (123). Moest Philippe haar opeens 

verlaten zou ze hem een flinke som zwijggeld kunnen vragen voor haar escapades. Victoria 

verafschuwt het gedrag van Barbara en besluit om ook bij haar haar gekende souvenir achter 

te laten.  

 

Ze maakt haar eigen geslacht ten schande, dat doet ze. Ze is alleen met Philippe 

getrouwd vanwege zijn geld en nu gebruikt ze zijn zoon om hen indien nodig nog 

meer af te troggelen. Dit soort gedrag zorgt ervoor dat vrouwen nooit serieus zullen 

worden genomen (136).  
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Uiteindelijk is het gedrag van Victoria niet veel beter. Ook zij maakt gebruik van haar 

lichaam om te krijgen wat ze wil. Ze wil dat mannen vrouwen serieus nemen maar ze 

gedraagt zich wel als een lustobject.  Ook zij houdt heersende machtsverhoudingen in stand. 

Ze denkt dat ze macht heeft over het andere geslacht maar eigenlijk gedraagt ze zich net op 

een heel vrouwonvriendelijke, bijna onderdanige manier. Als we even verder graven lijkt er 

toch meer achter te zitten dan haar feministische uitleg. Ze verwijt Barbara in een vlaag van 

woede dat ‘tussen een ouder en zijn kind komen, iets heel anders [is]. Dat is onvergeeflijk.’ 

(135).  

4.1.4. Conclusie  

Victoria’s gedrag vertoont zeer duidelijk raakvlakken met de Female Chauvinist Pigs.  Een 

verdere analyse van het boek toont aan dat er meer aan de hand is. Victoria verloor als jong 

meisje haar vader: hij werd door zijn schuldeisers vermoord. Na het overlijden van haar vader 

staan Victoria en haar moeder er alleen voor. Haar moeder is zeer labiel en lijkt de ene slechte 

partner na de andere te kiezen. Victoria ziet het als haar verantwoordelijkheid om haar moeder 

en zichzelf te beschermen. Het meisje groeide op met een volledig verkeerd beeld van 

mannen: ze was enorm teleurgesteld in haar vader en de vriendjes van haar moeder waren 

geen geschikte identificatiefiguren. De enorme mannenhaat en het profileren als mannentester 

zijn dus geen ‘modeverschijnselen’ of typische gedragingen van onze tijd, ze zijn een soort 

façade die het personage heeft om haar pijnlijke jeugd, de dood van haar vader en de 

verkeerde partnerkeuzes van haar moeder te dragen. Ze kan door de teleurstelling in haar 

vader en de ongeschikte partners van haar moeder geen mannen meer vertrouwen. Ze geeft 

hen de schuld van alles wat er met haar gebeurd is. Ze haat hen omdat ze sterker zijn, omdat 

zij controle hadden over haar leven en omdat ze gevoelig is voor hen, hoe graag ze ook zou 

willen dat dat niet waar is (37-39). We zullen later zien dat als ze Fintan leert kennen ze in 
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staat is om haar wantrouwen op te bergen en opnieuw open te staan voor de liefde van een 

man. Deze evolutie zal besproken worden in het volgende hoofdstuk.  

 

4.2. De Mannenmaker door Petra Kruijt  

4.2.1. Petra Kruijt  

Petra Kruijt heeft verschillende chick lits en kortverhalen op haar naam staan. Ze studeerde 

aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Ze werkte onder andere ook als tekstschrijver, 

freelance journalist, copywriter en redacteur. De mannenmaker is haar vijfde roman in vier 

jaar  tijd (www.petrakruijt.nl/).  

4.2.2. Het verhaal  

Anne is een jonge en knappe dertiger die werkt als accountant, maar enkel haar beste vriendin 

Freya weet dat ze er nog een heel andere job op nahoudt. Ze noemt zichzelf namelijk 

‘mannenmaker’. Al vijftien jaar besteedt ze haar leven aan het helpen van hopeloze gevallen. 

Ze gaat een relatie met de mannen aan en leert hen in zes maanden tijd de kneepjes van het 

vak, zonder dat de mannen onraad ruiken natuurlijk. Daarna dumpt ze hen genadeloos. Na 

haar laatste projectman Freek lukt het haar maar niet om een nieuw slachtoffer te vinden. Zijn 

er dan echt geen vissen meer in de zee of is er meer aan de hand? Anne beseft dat ze eigenlijk 

nog steeds met Freek in haar gedachten zit. Als ze eindelijk stappen onderneemt, komt ze te 

weten dat Freya al met haar man gaan lopen is. Gelukkig is er nog Stef, haar ex-vriend, of 

liever ex-project.  

http://www.petrakruijt.nl/
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4.2.3. Kunnen we Anne, de ‘mannenmaker’ beschrijven als een Female Chauvinist Pig?  

4.2.3.1. FCP zetten zich af tegen ‘vrouwelijk gedrag’ om zich zo met mannen te associëren. 

Anne is een jonge dertiger die zichzelf zeer sterk profileert als een onafhankelijke, assertieve 

vrouw die duidelijk ‘anders’ is dan typische vrouwen. Zelf doet ze niet mee aan romantische 

relaties, ze leidt wel mannen op die dan later de perfecte partner kunnen zijn voor vrouwen. 

Ze beschouwt haar relaties als werk en haar mannen als projecten die ze na de opleiding 

genadeloos dumpt. Ze wijdt haar hele leven aan het ‘mannenmaken’ en droomt zelf niet van 

een relatie. Ze geniet van haar onafhankelijkheid: 

 

Hoewel, het bevalt me eigenlijk best goed in mijn eentje. Ik hoef niet te wachten op 

iemand die zijn tanden nog moet poesten of een grote boodschap moet wegbrengen 

voor ik de deur uit kan, en als ik eenmaal die deur ut ben, bepaal ik helemaal zelf 

welke kant ik op ga. […],Het is een verademing om simpelweg met niemand rekening 

te hoeven houden (Kruijt 2013 170)
6
.  

 

Een langdurige relatie zit er niet in voor Anne, soms heeft ze het daar wel moeilijk mee.  

  

Soms vind ik het jammer dat de ware liefde voor mij niet is weggelegd. Door mijn rol 

in het leven kan ik niet anders dan een relatie beschouwen als werk, een taak die ik zo 

goed mogelijk moet afronden om daarna weer door te gaan naar de volgende. Met 

zo’n taakstelling is er geen ruimte voor dingen als vlinders, romantiek, 

allesoverheersende liefde (116).  
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Ze distantieert zich duidelijk van elke vorm van romantische relaties. Volgens haar is dat ook 

niet mogelijk met haar roeping: ze heeft haar pad gekozen en daar is geen plaats voor prinsen 

op het witte paard. Ze verzet zich tegen mensen die verwachten dat vrouwen het traditionele 

pad moeten volgen: een man vinden, trouwen, kinderen krijgen. Zij heeft nu eenmaal een heel 

ander pad gekozen. Als haar moeder haar keer op keer vraagt of ze zich nu ooit gaat ‘settelen’ 

noemt ze dat woord steevast ‘weer zo’n vrouwenbladterm’ (136).  

Anne overtuigt de lezers steeds van haar ambitie en de overgave waarmee ze haar ‘roeping’ 

volbrengt. Het brengt volgens haar ongelofelijk veel vreugde met zich mee. Ze gaat zelfs zo 

ver dat ze vindt dat ze haar leven opgeeft voor het goede doel. ‘Ik opereer in een traditie van 

mensen die hun eigen leven hebben opgegeven voor het hogere doel’(57). Ze is er ook van 

overtuigd dat ze bewondering verdient voor haar aparte en vooral geheime job.  

 

Als alle mensen in deze trein of zelfs maar op dit balkon zich zouden realiseren wat 

een werk ik verzette, zou hun grote bewondering mij ten deel vallen. Ik zou een eigen 

lemma krijgen op Wikipedia en een voorbeeld zijn voor andere wereldverbeteraars 

(61).  

 

Ze weigert het zich te gedragen als een kwetsbare, romantische vrouw. Mannen zijn voor haar 

projecten: zo geeft ze hen zelfs niet de kans om haar te kwetsen. Zij is steeds de eerste die de 

‘relatie’ beëindigt. Het is hier zeer typerend dat de cover van De Mannenmaker de man als 

een marionetje aan touwen hangt. Ze houdt letterlijk alle touwtjes in handen. Anne neemt 

steeds de volledige leiding in haar relaties. Ze ziet mannen niet als gelijken; ze zijn voor haar 

projecten die haar hulp hard nodig hebben. Hoewel ze nooit letterlijk zegt dat ze zich liever 

met mannen associeert, zien we duidelijk in haar gedrag dat ze typisch vrouwelijk gedrag of 

verwachtingen rond vrouwen wil mijden.  
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4.2.3.2. FCP gedragen zich als een lustobject. 

Hoewel we niet kunnen zeggen dat het hoofdpersonage zich overgeeft aan de bimbocultuur, 

zien we toch duidelijke parallellen tussen het vrouwbeeld dat Levy beschrijft en de manier 

waarop Anne wordt voorgesteld. Anne lijkt in vergelijking met het personage Victoria uit de 

mannentester een zeer brave vrouw. Victoria voldeed aan de meest uiteenlopende fantasieën 

van mannen om haar wil te krijgen. Ze ging volledig mee in het pornografische dat van 

vrouwen opgehangen werd. Anne ziet mannen niet als varkens die getemd moeten worden, ze 

ziet ze als projecten die geholpen moeten worden. Ze kleineert hen bijna en gaat ervan uit dat 

zij haar nodig hebben om ooit een partner te vinden. Net als Victoria internaliseert ze de 

mannelijke blik en gaat ze zich gedragen op een manier die zeer aantrekkelijk is voor mannen. 

Victoria gedroeg zich als een lustobject dat zowat elk mogelijk standje wou uitproberen met 

een man omdat dat haar een gevoel van emancipatie en macht gaf. Dat was haar manier om 

zichzelf te positioneren. Eigenlijk doet Anne net hetzelfde, alleen is haar doelpubliek hier 

anders. Zij is enkel geïnteresseerd in hopeloze gevallen en probeert zich zoveel mogelijk in te 

leven in hun leefwereld om ze zo aan de haak te slaan. Ze zet ook vooral haar vrouwelijkheid 

en haar seksualiteit in om haar doel te bereiken. Anne verbaast haar ‘projectmannen’ met haar 

seksuele vaardigheden. ‘De meeste mannen met wie ik relaties aanknoop zijn óf maagd óf 

zeer onervaren, en daarom vinden ze alles wat ik in bed met ze doe eigenlijk altijd geweldig’ 

(20). Seks is voor haar iets zeer instrumenteels. Het is haar wapen om ‘macht’ te krijgen over 

mannen. Het is een van haar vaardigheden die ze gebruikt om mannen aan te trekken maar 

ook op te leiden. Anne is ook nooit volledig monogaam in haar zogenaamde relaties; af en toe 

trakteert ze zichzelf op een ‘tussendoortje’ (20). Ze doet dit omdat het belangrijk is om ‘[haar] 

skills tussen de lakens up-to-date te houden’ (20). Haar projectmannen zijn zo onervaren dat 

ze via een onenightstand ‘kan […] testen of [ze] daadwerkelijk nog iets voorstelt op dat 

gebied (20).   
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Ze is ook niet verlegen om haar lichaam uit te buiten. Toen ze jong was snapte ze 

bijvoorbeeld niet waarom meisjes niet meer gebruik maakten van hun schoonheid en hun 

lichaam. ‘Er waren veel mooiere meisjes, maar die waren wat teruggetrokkener, ik vond dat 

ze hun uiterlijk niet voldoende uitbuitten’(Kruijt 2013 73). We zien hetzelfde patroon 

terugkeren in de passage op de gamebeurs. Anne heeft moeite met het vinden van 

‘projectmannen’ dus ze beslist om het eens te proberen op een gamebeurs. Daar ontdekt ze dat 

een gamebeurs gemakkelijk samengaat met vrouwelijk schoon.  

 

Ik zie om me heen maar weinig vrouwen. De meeste hebben lang blond haar en 

roodgestifte lippen en zijn in korte rokjes en boobtubes gekleed, outfits waarin ze op 

een podium rondhupsen of op de foto gaan met jongens die niet naar de camera kijken 

maar naar de borsten in hun ooghoeken. […] In de games van tegenwoordig zit zo veel 

seks verwerkt dat een echt meisje pas hun aandacht trekt als ze zich minstens zo 

uitdagend kleedt (101).  

 

Anne constateert dit niet alleen, ze ziet er zelf geen graten in om op deze manier aandacht te 

krijgen. Zelf zegt ze dat ze ‘niet beroerd [is] om [haar] lichaam in te zetten voor het goede 

doel’, haar versie van het goede doel welteverstaan (101). Ze ondergaat een transformatie en 

kleedt zich als een typische ‘bimbo’. Op die manier wil ze mannen lokken, om dan 

projectmannen van hen te maken. Ze zet haar lichaam en haar vrouwelijkheid duidelijk in om 

te krijgen wat ze wil: een man die ze daarna kan ‘maken’. Zelf geniet ze duidelijk van de 

aandacht en de opgehitste blikken. Ze noemt het zelfs een ervaring die ze ‘van [haar] bucket 

list kan afstrepen’ (104). Ze ziet er duidelijk geen graten in ‘En lol heb ik gehad, ook al heeft 

het me niet opgeleverd waar ik voor kwam. Soms moet je gewoon kunnen ontspannen en de 

dingen nemen zoals ze komen’ (106). Dit is duidelijk iets waar Levy verschillende keren op 
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wees. Het lijkt wel alsof vrouwen in onze hedendaagse maatschappij niets leuker vinden dan 

hun kleren uittrekken en zich gedragen als lustobject. Hier is er ook een duidelijk verschil te 

zien tussen Victoria en Anne. Victoria was een zeer bedreven en zelfs professioneel 

lustobject, maar plezier beleefde ze niet aan de aandacht die mannen haar gaven. Het was 

voor haar de enige manier om controle te krijgen over mannen. Ze strafte hen dan ook 

genadeloos eenmaal ze haar vrijwillig gebruikt hadden. Het was haar manier om macht te 

krijgen. Hier zien we dat Anne het eerder als iets  leuk en onschuldig ervaart, ze noemt het 

zelfs ontspannend. Maar net zoals een echte FCP geeft het haar ook een gevoel van macht.   

4.2.4. Conclusie  

We kunnen niet zeggen dat Anne zich als een typische female chauvinist pig gedraagt, maar 

toch zijn er zeker sterke gelijkenissen. Er ligt in De Mannenmaker ook veel minder focus op 

haar seksuele assertiviteit. Het gaat vooral over hoe ze die mannen opleidt tot echt 

kanshebbers in een relatie. Seks is daar natuurlijk een onderdeel van en Anne weet maar al te 

best hoe ze haar eigen lichaam moet inschakelen om mannen te plezieren. Het geeft haar een 

gevoel van controle, wat zeer belangrijk is voor haar. Uiteindelijk zal dit gedrag ook 

‘veroordeeld’ worden. We zien wel dat het hoofdpersonage het leuk en ontspannend vindt om 

haar lichaam in de strijd te gooien maar haar ‘mannenmakerij’ wordt op het laatste afgedaan 

als iets ‘onnozels’.  

 

4.3. Sletten en Prinsessen door Renate Breuer   

4.3.1. Renate Breuer  

Renate Breuer is eigenlijk van Nederlandse afkomst maar ze woont al lange tijd in België. Ze 

werkte hier onder andere voor VT4 en werkte mee aan The Block. Sletten en Prinsessen is 
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haar eerste boek (www.nieuwsblad.be). Hoewel de schrijfster van Nederlandse origine is, 

werd haar debuut direct gebombardeerd tot de eerste chick lit van Vlaamse bodem.  

4.3.2. Het verhaal  

Lili werd al te veel teleurgesteld in de liefde. Na haar relatie met Steven kost het haar veel 

moeite om erboven op te geraken dus besluit ze om vanaf nu het heft in eigen handen te 

nemen. Ze besluit een eigen onderzoek te starten naar het verschil tussen seks en liefde. Dat 

wil zeggen dat ze het eerste deel van het boek alle mogelijke avonturen uitprobeert. Ze 

ondergaat als het ware een volledige inwijding in de hedendaagse sekscultuur. Van 

internetdating tot seksclubs, van onenightstands op het strand tot het inhuren van een gigolo. 

Al snel beseft Lili dat betekenisloze seks niet echt aan haar besteed is. Ze waagt haar terug 

aan de liefde en wordt verliefd op de soapacteur Victor. De twee lijken elkaar graag te zien 

maar Victor kan zijn aandacht niet van de andere vrouwen houden. Het wordt een slopende 

relatie waar Lili haar geluk niet lijkt te vinden.  

 

4.3.3. Gedraagt Anne zich als een Female Chauvinist Pig?  

4.3.3.1. FCP zetten zich af tegen ‘vrouwelijk gedrag’ om zich zo met mannen te associëren.  

Zoals uit het verhaal blijkt, waagt Lili zich na haar teleurstellende relaties aan een nieuwe 

wending: ze wil vanaf nu enkel nog betekenisloze seks: geen vaste partners, geen gevoelens 

en geen verplichtingen. Lili geeft zelf toe aan David, haar beste vriend en een van de enigen 

die op de hoogte is van haar plan, dat het bij haar altijd rond liefde draait. ‘Je kent mij toch. 

Zo’n club zegt mij niets en seks om de seks ook niet. Dat is juist het probleem.’(Breuer 2008: 

16)
7
. Lili is ervan overtuigd dat ze zich steeds verliest in de liefde en dat ze het verschil tussen 

liefde en seks niet kent. Ze wil proberen om zich op betekenisloze seks te werpen en zo 

                                                           
7
 De volgende citaten komen allemaal uit Sletten en Prinsessen door Renate Breuer  
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zichzelf te ‘redden’ (16). Lili vindt zichzelf hopeloos in de liefde en net dat wil ze veranderen. 

Het lijkt dus alsof ze zich tegen ‘typisch’ vrouwelijk gedrag probeert te verzetten: een 

liefdesverdriet meer voor haar, enkel seks. Dit gedrag wordt normaal niet met vrouwen maar 

met mannen  geassocieerd. David wijst daar ook op door te zeggen dat haar plan helemaal 

niets voor haar is (16). Ze probeert zich bijvoorbeeld ook zo veel mogelijk te distantiëren van 

typisch vrouwelijke gedrag. Volgens haar vriendinnen stijgt zij uit boven de typische gang 

van zaken in de verliefdheid.  

 

‘Luister, ik weet dat je dat dom vindt. Gaan zitten wachten tot hij belt en niet weten 

wanneer dat zal zijn. Maar niet iedereen is zoals jij.’  

‘Hoezo? Hoe ben ik dan?’ vraagt Lili.  

‘Onafhankelijk. Jij zou hem laten sudderen en misschien is dat verstandiger, maar zo 

zit ik niet in elkaar.’(17).  

 

Lili wil zich niet steeds het slachtoffer voelen in de liefde en gaat zich daarom meer en meer 

gedragen als een man. Ze probeert hen bij te benen op seksueel vlak. Als Lisa, haar beste 

vriendin, naar haar komt met haar liefdesperikelen klaagt ze steevast bij David dat ze 

‘ongeduldig wordt wanneer ze steeds naar dezelfde verhalen moet luisteren over een of andere 

man die die week nog geen sms heeft gestuurd’ (27). Daarna zegt ze er wel bij dat ze net 

hetzelfde is als zij maar dat ze dat net zo haat; dat soort gedrag wil ze veranderen. Ze wil zich 

afzetten tegen vrouwen en zich meer associëren met mannen. Haar twee andere beste 

vrienden zijn niet voor niets twee mannen: David en Wolf.  Door zich met de mannen te 

associëren wil Lili de controle overnemen en ze zich niet meer laten doen door mensen zoals 

Steven. Door hem heeft ze zich klein en gekwetst gevoeld en zo ver wil ze het nooit meer 

laten komen. In haar relatie met Victor wordt ze zeer sterk op de proef gesteld. Victor is een 
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charmeur, een chaoot en een vrije, onafhankelijke ziel. Lili doet haar uiterste best om hem bij 

te benen. Ze probeert zeer hard om zich zoals hij te gedragen in hun relatie: los, afwachtend 

en zeer vrij. Dat zien we bijvoorbeeld in een gesprek met Lisa.  

 

‘Denk je dat er nog andere vrouwen zijn?’ 

‘Dat kan.’ 

‘Daar zou ik het moeilijk mee hebben.’ 

‘Het heeft geen zin me daar druk over te maken. Zolang wij het leuk hebben samen is 

het toch goed?  

[…] 

‘Uiteindelijk telt toch alleen of hij goed is voor jou en jij voor hem? Wat betekent af 

en toe seks met iemand anders dan?’(174).   

 

Lili is vastberaden om Victor vrijheid te geven, ze probeert het niet zo nauw te nemen met 

trouw, ze overweegt zelfs om zelf een slippertje te begaan om zo zelf beter bestand te zijn 

tegen zijn ontrouw. Tijdens haar relatie wil ze zich koste wat het kost niet gedragen als een 

‘typische’ vrouw. Opnieuw zien we dezelfde dynamieken als bij een FCP.  

 

4.3.3.2. FCP gedragen zich als een lustobject. 

De bimbocultuur, of de ‘raunch culture’ zoals Levy het ook wel noemt, was zoals eerder 

gezegd werd typisch iets voor mannen. Meedoen met deze met seks doorweven cultuur is een 

manier om te laten zien dat je je met mannen associeert. De manier waarop Lili zich lijkt te 

meten met mannen is via haar seksualiteit. Ze gaat hen niet uitdagen op intellectueel vlak, ze 

stapt net mee in een wereld doordrongen van seks en speelt met volle overgave de rol van 

wulpse, seksueel assertieve vrouw. Haar manier om zichzelf te associëren met mannen en zo 
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krachtdadiger en onafhankelijker te zijn is door zich seksueel te uiten. Ze gaat net via haar 

seksualiteit op zoek naar een beter evenwicht. Ze wil zich niet meer zo gekwetst en 

afhankelijk opstellen dus ze probeert haar zelfvertrouwen terug te winnen door seksuele 

avonturen te ondergaan. Toch zien we een verschillende dynamiek dan in De Mannenmaker 

en De Mannentester. Daar zagen we heel duidelijk dat Anne en Victoria hun lichaam en hun 

seksualiteit als instrument gebruikten. Het was hun middel om gedaan te krijgen wat ze 

wilden. Denk maar aan de quote die Levy gebruikte over Nevins ‘Hun lichaam is hun 

instrument en als ik zo’n lichaam had bespeelde ik het als een Stradivarius’(Levy 2007 93). 

Lili doet wel mee aan het hele spektakel en ze wil zichzelf redden door in haar ondergoed 

rond te lopen in seksclubs, maar toch zien we het laatste element veel minder aanwezig in 

Sletten en Prinsessen.  

4.3.4. Conclusie 

Ook hier zien we dat dit concept van de ‘nieuwe vrouw’ niet echt iets is wat vrouwen willen. 

Lili probeert het letterlijk uit in haar ‘persoonlijke missie’ maar ze beseft dat dit niet is wat ze 

wil. Betekenisloze seks is niets voor haar, ze voelt zich niet thuis in de wereld van de 

seksindustrie. Een vakantieromance is wel boeiend voor even maar kan haar ook niet bekoren. 

In haar relatie met Victor probeert ze hem steeds tevreden te houden door zich zo 

onafhankelijk en afwachtend mogelijk op te stellen maar ook daar wordt ze niet tevreden van. 

Eigenlijk kunnen we de aanleiding voor haar gedrag vergelijken met dat van Victoria. Hoewel 

Victoria een veel agressievere houding heeft tegenover mannen dan Lili zien we dat hun 

verleden de reden is voor hun gedrag. Victoria kan door de dood van haar vader en de 

ongeschikte partners van haar moeder heel moeilijk een vertrouwensband opbouwen met een 

man. Ze ziet mannen zelfs als varkens die gebrandmerkt moeten worden. Haar extreme 

mannenhaat en haar extreem gedrag als FCP komt eigenlijk voort uit een zeer traumatische 

jeugd. Lili is in haar vorige relaties, met David en Steven, zeer hard gekwetst. Ze wil zich als 
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het ware beschermen tegen die pijn door enkel nog lichamelijke relaties aan te gaan met 

mannen.  

4.4. Algemene conclusie  

We kunnen concluderen dat de hoofdpersonages van deze drie chick lits duidelijk 

gelijkenissen vertonen met de FCP die Ariel Levy in haar boek Female Chauvinist Pigs: De 

Opkomst van de Bimbocultuur beschrijft. Toch zien we dat de schrijfsters deze visie niet 

volledig overnemen. Het lijkt wel alsof dit gedrag een façade is, het is een manier om zich te 

wapenen tegen pijn, trauma’s uit het verleden. Deze vrouwen weten als het ware niet beter en 

denken dat dit soort gedrag hen macht en controle kan geven. Uiteindelijk zal blijken dat deze 

façade steeds doorprikt wordt. Het gedrag van een FCP wordt dus niet als een 

‘vrouwvriendelijk’ alternatief gezien.  

Voorzichtig kunnen we ons dan afvragen wat chicklitschrijfsters wel voor ogen hebben voor 

hun personages. Zoals duidelijk werd in de analyse van Levy’s boek schuilt in deze 

zogenaamde progressieve bimbocultuur een zeer conservatieve natuur. Eeuwenoude 

machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen worden nog steeds in stand gehouden. Wil 

een afwijzing van het gedrag als FCP zeggen dat chicklitschrijfsters deze machtsverhoudingen 

willen doorprikken? Hier zullen we de volgende hoofdstukken een antwoord op proberen te 

vinden.  
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Deel II: Chicklit en de narratieve positie van de vrouw 

0. Inleiding  

Om een beter inzicht te krijgen in het tweede deel van dit onderzoek worden de vorige 

resultaten nog eens samengevat.  

Chicklit is een exclusief vrouwelijk genre; het is geschreven door, voor en over 

vrouwen. Het genre stelt de vrouw centraal en bekommert zich om haar zoektocht naar 

vrijheid, geluk en liefde. Uit de introductie rond het genre bleek ook dat het vrouwelijk 

hoofdpersonage een duidelijke modernisering onderging. Ze speelt heel sterk in op de 

hedendaagse vrouw; onze heldin is in vergelijking met vroegere vrouwelijke 

romanpersonages een seksueel assertieve, onafhankelijke dertiger.  

Daarna werd gekeken in hoeverre het personage inspeelt op het gedrag van de 

hedendaagse vrouw. We deden daarvoor beroep op Levy’s Female Chauvinist Pig: De 

opkomst van de bimbocultuur . Volgens haar is die vrouw een bimbofeministe, een Female 

Chauvinist Pig. Ze kwam vooral tot de conclusie dat deze bimbocultuur in wezen zeer 

conservatief is, in plaats van de progressieve aard die we zouden verwachten. Opvallend was 

dat de hedendaagse vrouw zich conformeerde aan het stereotiepe beeld dat opgehangen werd 

van haar omdat zij dat zag als een vorm van ‘emancipatie’.  

In de literaire analyse werd onderzocht in hoeverre de vrouwelijke hoofdpersonages 

zich bezondigden aan deze bizarre dynamieken. Konden zij met andere woorden bestempeld 

worden als ‘FCP’s’?  We kwamen tot de conclusie dat chicklitschrijfsters deze bimbocultuur 

niet als een alternatief zagen voor vrouwen. Ze leverden kritiek op het gedrag van de FCP. 

Hun hoofdpersonages bezondigden zich dan wel aan dit soort gedrag, maar toch werd het 

steeds afgedaan als een vergissing of als een manier om een trauma, een verdriet te 
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verwerken. De vrouwen in de drie aangehaalde chicklits  kwamen steeds tot het besef dat de 

bimbocultuur toch niet aan hen besteed was.  

In het tweede deel gaan we verder in op de vraag die we in het eerste deel al stelden: 

hoe wordt de vrouw afgebeeld in chicklits? Betekent die afwijzing van de FCP een kritiek op 

de patriarchale natuur van de bimbocultuur en opteert de schrijfster daarom voor een 

feministisch alternatief?  

Vooraleer we tot overhaaste conclusies komen moeten we ons een paar bedenkingen 

maken. Vroeger ging men ervan uit dat vrouwelijke auteurs een eigen wereld zouden creëren 

voor hun vrouwelijke personages, een wereld die afstand deed van de mannelijke traditie 

(Meijer 1993: 58). Ze zouden een wereld creëren die zich met andere woorden zou verzetten 

tegen de onderdrukking van de vrouw in literatuur. Al gauw werd aanvaard dat dit niet 

volledig het geval was. Een tekst is namelijk ‘bitekstueel’, ze is zowel in dialoog met de 

mannelijke als de vrouwelijke traditie. Vrouwelijke kunstenaars onderhouden volgens Meijer 

‘een polemische relatie met de mannelijke traditie, die zij zich zowel toe-eigenen, als 

ondermijnen’ (1993:57-58). Het is dus zeer belangrijk om een onderscheid te maken tussen 

feministische verhalen en vrouwenverhalen want niet elke vrouwentekst is per se een 

feministische tekst.  

Swinnen benadrukt ook dat een vrouwelijk hoofdpersonage ook niet noodzakelijk een 

vrouwelijk subject impliceert. ‘Wanneer een vrouw in het centrum van een tekst staat, 

betekent dat niet automatisch dat die romanfiguur ook de subjectposities van de tekst 

bekleedt’ (Swinnen 2006: 18). We kunnen dus niet aannemen dat vrouwelijke auteurs en 

vrouwelijke hoofdpersonages automatisch een feministisch beeld van de vrouw ophangen.  

 

Met deze bedenkingen in het achterhoofd moeten we onze vraag omtrent het beeld van de 

vrouw benaderen. Voor we concreet overgaan op onze literaire analyse is het van belang om 
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eerst enkele feministische literaire theorieën uiteen te zetten, waarbij vooral de ideeën van 

DuPlessis een belangrijke rol zullen spelen. 

 

1. De Feministische literaire kritiek  

Jarenlang werd literatuur overheerst door mannen. Vrouwelijke personages waren volgens 

Meijer het resultaat van ‘mannenfantasieën’(1993: 53). Volgens haar verdrinkt de vrouwelijke 

lezer in deze ‘mannelijke verbeeldingswerelden’ (Meijer 1993: 48). De vrouw werd namelijk 

vaak geassocieerd met minderwaardigheid waardoor de lezer zich automatisch identificeerde 

met het mannelijke personage.    

In de jaren zestig lijkt daar een verandering in te komen met de feministische literaire 

kritiek. Op dat moment ontstaat er in de literaire kritiek ook aandacht voor de problematiek 

van de vrouw in literatuur. Al moeten we dit direct nuanceren; volgens Meijer begint de 

feministische kritiek ‘met de keuze van de lezer voor het perspectief en de belangen van de 

vrouwen’(1993: 47). Die keuze is niet tijdsgebonden, ze is niet gebonden aan het ‘historisch 

tijdperk van het feminisme’ (Meijer 1993: 47).  

Feministische critica’s, hoewel ze aanvankelijk tegen een academische theorievorming 

waren, leggen de laatste decennia een zeer grote bedrijvigheid aan de dag. Ze ontwikkelen 

zelf theorieën of maken strategisch gebruik van andere theorieën, zoals de narratologie, de 

semiotiek en de psychoanalyse, die zich goed lenen voor feministische vraagstellingen (Van 

Borck e.a. 2012). Deze theorieën werden vervolgens ingezet om de vrouw en haar positie als 

auteur, lezer en romanpersonage te onderzoeken, aan te klagen en te corrigeren. De 

traditionele literaire canon wordt in twijfel getrokken en typische mannelijke, stereotiepe 

afbeeldingen van de vrouw worden aangeklaagd (Van Bork e.a. 2012). 
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Meijer beschouwt ‘het beeld van de vrouw in literatuur’ als het ‘eerste studieobject 

van de feministische literatuurbeschouwing (Meijer 1993: 50). Om tot een duidelijk beeld te 

komen van ‘het beeld van de vrouw in literatuur’ is het belangrijk om de volgende uitspraak 

van De Lauretis in acht te nemen. Het beeld van de vrouw in literatuur is volgens haar het 

beeld van haar narratieve positie (1984). Opnieuw is het belangrijk om erop te wijzen dat 

wanneer een vrouw centraal staat in een roman, het nog niet betekent dat ze ook subject is van 

die roman. Verhaallijnen waar de vrouw in gepositioneerd is, bepalen het beeld dat haar haar 

opgehangen wordt.  

Volgens Swinnen zijn zulke plotlijnen of narratieve structuren ‘geseksueerd’: verhalen 

zijn dus nooit neutraal. Ze zijn nooit een afspiegeling van de werkelijkheid maar scheppen een 

eigen werkelijkheid (Moi 1985), die steeds bepaalde gedachten over gender blootlegt. 

Swinnen spreekt ook over ‘dominante narratieve structuren’: daarmee bedoelt ze de narratieve 

structuren en plotlijnen die lange tijd in de vooral mannelijke literaire canon actief waren. Net 

deze dominante narratieve structuren houden het patriarchale systeem in stand omdat zij de 

mogelijkheid hebben om vrouwen tot objectposities te beperken.  

 

2. De romance en zijn patriarchale natuur  

In de feministische literatuurkritiek is er ook aandacht voor het verband tussen de sekse-

ideologie en specifieke literaire genres, Net omdat bepaalde literaire genres gebruik maken 

van dominante narratieve structuren die zo de vrouw in een onderdrukte positie of een 

objectpositie dwingen (Swinnen 2006: 18). De romance-plot in de roman is daar een zeer 

goed voorbeeld van. DuPlessis beschrijft de romance als volgt: 
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‘A marriage plot is the use of conjugal love as a telos and of the developing 

heterosexual love relation as a major, if not the only major, element in organizing the 

narrative action. In its most virulent or purest strain, the romance plot asserts that amor 

vincit omnia’(DuPlessis 1985: 2).  

 

Men verwijt de romance dus vaak een patriarchale natuur. Ze fungeert als de literaire variant 

bij uitstek van het traditionele twee-seksen systeem (Swinnen 2006: 18). De romance wordt 

vaak gezien als een ‘seductive trap which justified women’s subordination to men and 

rendered women complicit in that subordination’ (Jackson 1995) Vrouwelijke 

hoofdpersonages in een romance-plot schrijven zich volgens Swinnen zo in in de ‘mannelijke 

structuren van representatie, wat de aanvaarding van de objectpositie impliceert’ (Swinnen 

2006: 19).  

De romance impliceert volgens Swinnen dus dat de vrouw haar objectspositie 

aanvaardt door in het huwelijk te treden met een man. Volgens Miller was er nog een andere 

mogelijkheid; zij bespreekt in haar werk The Heroine’s Text de twee mogelijke uitkomsten 

voor vrouwen binnen een love story. Ze spreekt enerzijds van de ‘euphoric pole’ waar de 

roman eindigt in een huwelijk en de vrouw dus een succesvolle integratie ondergaat in een 

patriarchale maatschappij. Anderzijds is er de ‘dysphoric pole’ waar de roman eindigt met de 

dood van het vrouwelijke personage omdat zij zich niet hield aan de heersende normen. Het 

vrouwelijk hoofdpersonage probeerde met andere woorden een subjectpositie te veroveren in 

haar eigen tekst maar wordt daarvoor gestraft: de narratieve en ook patriarchale structuur van 

de romance laat dat niet toe (Miller 1980: xi). De romance laat met andere woorden hoe dan 

ook niet toe dat de vrouw het subject wordt van haar eigen verhaal.  
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3. Chicklit en de romance  

Vrouwelijke personages werden lange tijd in een romance-plot gedwongen. Het leek wel alsof 

dat hun enige mogelijkheid tot een verhaal was.  

 

She is the protagonist of a Love Story.  

The tone may range from grave to gay, from the tragedy of Anna Karenina to the 

comedy of Emma, but the myth is always the same: innumerable variants on Falling in 

Love, on courtship, on marriage, on the failure of courtship and marriage, How She 

got married. How She Did Not Get Married (always tragic). How She Fell In Love 

And Commited Adultery. How She Saved Her Marriage But Just Barely. How She 

Loved a Vile Seducer And Eloped. How She Loved a Vile Seducer And Eloped, And 

Dies In Childbirth. As far as literature is concerned, heroines are still restricted to one 

vice, one virtue, and one occupation’ (Russ 1972: 9). 

 

In chicklit zien we dezelfde tendens terugkeren. Het vrouwelijke hoofdpersonage lijkt 

moeilijk los te komen van de romance-plot. De love story is met andere woorden nog steeds 

overheersend.  

Toch is ook hier enige nuancering nodig: veel critici hebben erop gewezen dat het wel 

meevalt met die ‘overheersing’ van de romance-plot. Mabry benadrukt in haar artikel ‘About 

a girl’ dat de focus in chicklit vooral ligt op de ontwikkeling van het hoofdpersonage ‘In chick 

texts, however, the romantic relationship is often given much less narrative and emotional 

weight than the heroine’s own experiences and her relationships- both platonic and sexual- 

with other characters (Mabry 2006: 200). De focus komt dus meer op de vrouw, haar 

omgeving en haar carrière te liggen. Haar zoektocht naar haar prins op het witte paard 

verdwijnt meer en meer naar de achtergrond.  
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Net zoals ook Mabry al aangaf in het vorige citaat benadrukken anderen dat de focus 

verschuift van de romance-plot naar de verschillende seksuele relaties die de vrouw heeft met 

andere mannen. Volgens Kiernan is seks ‘romance’s new variable’ (Kiernan 2006: 208). De 

heldin wordt steeds meer gezien als een seksueel assertieve vrouw die zich niet meer bindt 

aan één man. Haar seksualiteit wordt meer en meer gezien als een manier om haar identiteit 

uit te drukken. ‘Thus, in these novels, sex becomes a way for the woman to explore her own 

identity and express her own desires, rather than merely part of a single romance narrative 

that emphasizes traditional gender roles (Mabry 2006: 200). Ook Herdieckerhoff en Gill 

beschrijven de chicklitpersonages als onafhankelijke ‘sexual subjects’ (2006: 22).  

Uit verschillende studies rond chicklit blijkt dus dat het genre, weliswaar voorzichtig, 

zich afzet tegen de overheersende romance-plot. Ze doen dat door meer focus te leggen op het 

vrouwelijke hoofdpersonage en haar relatie met vrienden en familieleden. Daarnaast komt er 

ook meer aandacht voor seksuele relaties van het hoofdpersonage.  

 

4. Writing beyond the Ending  

4.1. De roman en het belang van zijn slot  

Het is belangrijk om toch voorzichtig te zijn met zulke observaties. Het kan inderdaad wel zo 

zijn dat er meer afstand genomen wordt van de romanceplot en dat er meer aandacht wordt 

besteed aan nevenplots, de relatie met vrienden en familie, … vooraleer het hoofdpersonage 

in zee gaat met Mr. Right. Toch mogen we niet tot overhaaste conclusies komen en moeten is 

het einde van het verhaal volgens DuPlessis van het grootste belang. Een tekst is namelijk 

nooit eenduidig: hij kan gezien worden als een verzameling van verschillende tradities, 

conventies en ideologieën. Literatuur wordt vaak voorgesteld als een strijdperk waarin 

verschillende ideologieën en tradities elkaar bekampen. Teksten worden, zoals al aangegeven 
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werd, bijvoorbeeld ‘bitekstueel’ genoemd omdat ze in relatie staan met verschillende tradities, 

zowel mannelijk als vrouwelijk. Op het einde van zo’n tekst komt de ideologie van het 

verhaal tot zijn volste recht. Gedurende het verhaal lijken allerlei elementen te conflicteren 

met elkaar maar het einde is toch bepalend. Het einde van de roman is de belangrijkste plaats 

waar ‘de literaire en de sociale conventies elkaars pad’ kruisen (Swinnen 2006: 18).  

 

 

One of the great moments of ideological negotiation in any work occurs in the choice 

of a resolution for the various services it provides. Narrative outcome is one place 

where transindividual assumptions and values are most clearly visible, and where the 

word “convention” is found resonating between its literary and its social meanings. 

Any artistic solution […] can, with greater or lesser success, attempt an ideological 

solutions to the fundamental contradictions that animate the work. (DuPlessis 1985: 

3).  

 

Critici zijn er dan wel van overtuigd dat chicklitschrijfsters minder focus leggen op de 

romance-plot en dat de nadruk ook vooral op de vrouw en haar omgeving zelf komt te liggen; 

toch is de situatie niet zo eenduidig.  Als we de representatie van de vrouw willen bestuderen 

in chicklit en willen nagaan in hoeverre dit een feministisch geïnspireerd beeld is zullen we 

dus het einde onder de loep moeten nemen. Het is de vraag of deze Nederlandstalige 

chicklitschrijfsters aan writing beyond the ending doen.  

4.2.  DuPlessis en Writing beyond the Ending  

We zullen ons in de literaire analyses dus vooral behelpen met de inzichten die DuPlessis 

uiteenzet in haar Writing beyond the Ending. Ze onderzoekt de strategieën die schrijfsters in 

hun boeken gebruiken om de dominante narratieve structuren te ondermijnen, die we vooral 
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in de romance-plot terugvinden te ondermijnen. Zelf ziet ze de romance ‘as a trope for the 

sex-gender system as a whole’ (DuPlessis 1985: 2). Ze is ervan overtuigd dat moderne 

schrijfsters, die in deze maatschappij economische, juridische en politiek macht verworven 

hebben en financieel niet meer afhankelijk zijn van mannen, de traditionele en patriarchale 

natuur van de romance zullen doorprikken. Ze slagen er dus in om de traditionele plot om te 

buigen en zich zo te verzetten tegen de patriarchale structuur die schuilgaat achter het genre.  

 

When women as a social group question, and have the economic, political, and legal 

power to sustain and return to questions of marriage law, divorce, the “couverture” 

status, and their access to vocation, then the relation of narrative middles to resolutions 

will be destabilized culturally, and novelists will begin to ‘write beyond the ending’ 

(DuPlessis 1985: 4).  

 

‘Writing beyond the ending’ betekent dat schrijfsters  zich afzetten tegen traditionele literaire 

conventies en opteren voor alternatieve strategieën, om zo ook alternatieve visies over gender 

te presenteren. Volgens DuPlessis bezitten deze schrijfsters over verschillende strategieën om 

zich af te zetten tegen het heersende systeem.  

 

There is an array of narrative strategies invented or deployed by female writers of the 

twentieth century explicitly to delegitimate romance plots and related narratives.’ 

These strategies involve reparenting in invented families, fraternal-sororal ties 

temporarily reducing romance, and emotional attachment to women in bisexual love 

plots, […] As well, the writers undertake a reassessment of the mechanisms of social 

insertion of women through the family house, the private sphere, and patriarchal 

hierarchies (DuPlessis 1985: xi).  
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Door deze zaken  opnieuw te evalueren schrijven vrouwen verhalen die een alternatief bieden 

voor de conventionele romance. Lang leek het alsof liefde de enige manier was om een vrouw 

te interpreteren en definiëren in literatuur. Veel schrijfsters uit de 21
ste

 eeuw bekritiseren dit in 

hun literatuur en bieden alternatieven zoals ‘kennis, kunst, avontuur’ (DuPlessis 1985: 5). 

Vrouwelijke hoofdpersonages weten zich zo in de loop der eeuwen te onttrekken aan de 

voorgeschreven objectposities van een tekst die gedomineerd wordt door de mannelijke 

traditie.  

Ook Miller bespreekt de narratieve strategieën van schrijfsters. Ze is pessimistischer 

dan DuPlessis en vindt dat de vrouwelijke auteurs uit de 20
ste

 eeuw nog vaak in dominante 

verhaaltradities blijven steken. ‘The ideological underpinnings of the old plot have not been 

threatened seriously: experience for women characters is still primarily tied to the erotic and 

the familial, … female Bildung tends to get stuck in the bedroom’ (Miller 1980: 151). 

Vrouwelijke hoofdpersonages worden volgens haar dus nog te veel binnen een ‘love story’ 

gesitueerd, zoals Russ ook al aantoonde. Op die manier laten schrijfsters hun vrouwelijke 

protagonisten in de 20
ste

 eeuw moeilijk toe om een subjectspositie te bemachtigen in hun 

eigen verhaal.  

 In teksten waar de schrijfster er niet in slaagt de romance om te buigen is er volgens 

DuPlessis toch sprake van spanning.  DuPlessis spreekt van een spanning tussen ‘narrative 

discours’ en ‘resolutions’ (DuPlessis 1985:7). Hoewel het hoofdpersonage eindigde binnen 

het huwelijk werd er bijvoorbeeld zeer veel aandacht geschonken aan haar zelfontwikkeling 

en onafhankelijkheid. Op zich is dat al een contradictie omdat in deze traditionele verhalen de 

‘selfrealization’ ten dienste stond van het huwelijk. De vrouw kon zich enkel ten volle 

realiseren binnen de grenzen van het heteroseksuele huwelijk. Soms was er ook sprake van 

een personage dat zich buiten de grenzen van het plot probeerde te begeven. Schrijfsters 
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hielden zich nog steeds aan de conventies van de romance maar er was onderhuids wel een 

spanning en een beginnende vorm van kritiek.  

 

In wedlock plots like Pride and Prejudice, because of the concentration of the 

heroine’s force and her growing capacity for insight, her potential as a hero develops 

throughout the narrative; this paradoxically contributes to the force of the ending in 

marriage; by valorizing that social institution because it is the repository of so much 

personal energy (DuPlessis 1985: 7). 

 

DuPlessis situeert deze teksten in een periode waar vrouwen nog niet de mogelijkheid hadden 

om te ontsnappen aan een huwelijk. Ze werden dan wel in een romance-plot gedwongen, 

trouwen gaf vrouwen nog steeds de meeste (financiële) zekerheid. Hoewel het dus vaak niet 

om een vrije keuze ging, was het wel in vele gevallen de beste oplossing.  

DuPlessis alludeert hier ook op een interessant onderscheid dat ze maakt tussen de 

‘hero’ en de ‘heroine’. Volgens haar is een ‘hero’ het centrale personage wiens ontwikkeling 

en inzichten zeer belangrijk zijn binnen het verhaal en dus ook veel narratieve aandacht 

krijgen. Een ‘heroine’ daarentegen is ‘the object of male attention of rescue’: zij bevindt zich 

in een objectpositie binnen het verhaal (DuPlessis 1985: 200). Het hoofdpersonage lijkt steeds 

een zelfstandige vrouw die een ontwikkeling doormaakt, maar eindigt als een ‘heroine’ in 

deze teksten.  

 

The female character is embarked on heroic endeavors of resistance, mastery, self-

realization, and even personal independence in one of the very few available 

professions. Yet by the end of the story, the plot has created a heroine, a character 
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whose importance in the society of the book lies in her status as an object of choice 

and as an educative influence (DuPlessis 1985: 11). 

 

Vrouwen worden dus ‘heroines’ op het einde van het verhaal en aanvaarden zo hun 

objectpositie. Er is met andere woorden een spanningsveld aanwezig tussen ‘middle and 

ending, quest and love plots, female as hero and female as heroine’ (DuPlessis 1985: 8).  

4.3.  Conclusie  

Literaire teksten worden vaak overheerst door een romance-plot: het huwelijk is daar de beste 

oplossing. Volgens DuPlessis houdt deze romance-plot het patriarchale systeem in stand. De 

geschiedenis kenmerkt zich volgens haar echter door nieuwe verhalen. Moderne schrijfsters 

beschikken volgens haar over narratieve strategieën zoals het temperen van de romance, de 

moeder-dochterband als alternatieve relatie voorstellen, … om het traditionele einde van de 

romance-plot om te buigen. Ze schrijven zichzelf in een nieuwe traditie in en ondermijnen het 

patriarchale systeem. DuPlessis wijst er in Writing beyond the Ending op dat zeker niet alle 

vrouwelijke teksten daarin slagen. Toch is ze ervan overtuigd dat er in heel wat teksten die 

overheerst worden door deze traditionele plotstructuur sprake is van een verzet tegen de 

conventies. De schrijfsters beelden hun personages af als ‘heroes’. Het traditionele einde lijkt 

dan ook een grote contradictie met de ontwikkeling van hun heldinnen. Zij worden op die 

manier gedwongen in de positie van ‘heroine’.  

 

5.  Literaire analyses  

In het vervolg van dit tweede deel zullen we Duplessis' principe toetsen aan een literaire 

analyse van de chicklitliteratuur. Geven romans die zo op vrouwen gericht zijn hun 
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hoofdpersonages alternatieve plotlijnen en slagen ze erin om zo het traditionele einde van de 

romance te ondermijnen en reageren ze op die manier tegen de patriarchale heersende 

traditie? Als er in de drie Nederlandstalige chicklits geen sprake is van ‘writing beyond the 

ending’ proberen we na te gaan of er zich contradicties voordoen in de tekst. Lijkt het met 

andere woorden alsof het verloop van het verhaal niet overeenstemt met het einde? Als laatste 

zullen we ook kort ingaan op mogelijke evolutie van hero naar heroine waar deze 

contradicties vaak mee gepaard gaan.  

5.1. De Mannentester door Heleen van Royen  

5.1.1. Het einde onder de loep genomen  

Victoria wordt meer en meer verliefd op Fintan de leeuwentemmer maar haar moeder heeft 

zogezegd een relatie met de man. Victoria verbreekt hun verhouding en focust zich op Jules. 

Victoria krijgt te horen van haar moeder dat Fintan haar ten huwelijk had gevraagd maar kort 

daarna de verloving had verbroken. Victoria is razend en van plan om hem een lesje te leren. 

‘Als Nemesis, godin van de wrake, zal ik hem opjagen en in een hoek drijven, tot hij geen 

kant meer op kan, tot slechts één ding rest- de zondebiecht en de waarheid, gevolgd door een 

passende kastijding.’ (van Royen 2009: 275)
8
. Victoria zoekt Fintan op en bedreigt hem en 

zijn leeuwenwelp met een geweer. Ze wil weten waaraan haar moeder en zij dit bedrog 

verdiend hebben. Victoria schiet per ongeluk het leeuwenjong dood. Nadat ze veroordeeld is 

voor 5 jaar cel verneemt ze dat het niet Fintan was die haar had belogen maar dat haar eigen 

moeder de hele relatie met de dierenverzorger had verzonnen. Haar moeder wil haar leugens 

niet toegeven en schrijft een brief naar Victoria waarin ze vertelt dat ze haar nooit meer wil 

zien.   

 

                                                           
8
 De volgende citaten komen allemaal uit De Mannentester door Heleen van Royen  
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Het is te veel. Blijkbaar heeft alle liefde die ik je heb gegeven geen enkele zin gehad. 

Ik ga geen energie meer aan je verspillen. Ik wil je niet meer zien. Nooit meer. Bel me 

niet, schrijf me niet, ik zal niet reageren. Dit keer ben je te ver gegaan. Sophia (299).  

 

Het lijkt erop dat Victoria alles kwijt is: ze zit de komende vijf jaar vast in de cel, ze heeft de 

enige man die haar graag zijn dierbaarste bezit ontnomen, haar eigen moeder heeft haar 

verstoten. Er lijkt geen uitweg meer. Haar oma probeert Victoria tijdens een bezoek in te 

prenten dat ze mensen moet leren vertrouwen. Volgens haar moet Victoria op zoek gaan naar 

een man met wie ze haar leven kan delen. Haar oma vertrouwt haar toe dat Fintan haar zal 

komen bezoeken. Hij kan haar maar niet vergeten.  

 

5.1.2. Is er sprake van ‘writing beyond the ending’? 

 Hoewel dit einde niet volledig voldoet aan de traditionele formule van de romance zien we 

toch duidelijk gelijkenissen. Het verhaal mag dan niet eindigen met een gelukkige relatie, haar 

geliefde wil haar wel een tweede kans geven. De schrijfster lijkt ons te zeggen dat 

heteroseksuele liefde tussen een man en een vrouw de oplossing is voor elk probleem. 

Victoria is erin geslaagd om een enorme puinhoop te maken van haar leven, om iedereen in 

haar  buurt op afstand te houden maar Fintan en haar oma lijken de enigen te zijn die haar 

blijven steunen. Beiden stellen ze de liefde voor als oplossing. Al haar intimiteitsproblemen 

lijken opgelost door de komst van Fintan.  

Ook al lijkt het verhaal van van Royen zeer eigentijds, toch wordt niets aan de 

verbeelding overgelaten. Victoria voldoet absoluut niet aan de eigenschappen van een 

traditionele heldin, maar toch sluimert er onder het schijnbare moderne verhaal een duidelijke 

romance-plot. Victoria lijkt haar redding te vinden in Fintan. Van Royen slaagt er niet in om 
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haar personage een alternatieve verhaallijn te bezorgen. Ze blijft zoals Miller zei ‘stuck in the 

bedroom’.  

Toch kunnen we zeggen dat het einde niet zo conventioneel is. Fintan mag haar dan 

vergeven, uiteindelijk zit ze nog vijf jaar vast in de cel. Aan de ene kant benadrukt dat hoe 

sterk de liefde is of zou kunnen zijn tussen de twee want zelfs al lijkt haar situatie eindeloos 

en zelfs al heeft ze hem ontnomen van zijn dierbaarste bezit, hij blijft achter haar staan. Het 

lijkt wel alsof van Royen haar lezeressen wil duidelijk maken dat er niets krachtiger is dan de 

liefde van een man. Een vrouw vindt steeds haar redding in een man.  

Aan de andere kant doet het ons ook denken aan wat Nancy Miller zegt in haar boek 

‘The Heroine’s Text’. Volgens haar kende een love story maar twee mogelijke uitkomsten: 

een verhaal kon eindigen met een huwelijk: wat wilde zeggen dat de vrouw haar plaats binnen 

de patriarchale maatschappij aanvaardde, of de roman kon eindigen met de dood van het 

vrouwelijke personage omdat ze zich verzette tegen de heersende normen. Victoria heeft zich 

jaren verzet tegen de liefde van de man. Ze heeft op alle manieren geprobeerd om als het ware 

haar lot te ontlopen. Ze wilde zich niet overgeven aan een relatie. Op het einde probeert ze 

zich te verzetten tegen haar minnaar door hem te bedreigen met een geladen geweer. Ze 

probeert nog steeds om de macht in eigen handen te nemen en daarvoor wordt ze drastisch 

gestraft. Op het einde, als alles uitzichtloos is, lijkt het alsof ze niets anders kan doen dan haar 

lot aanvaarden. Ze moet mensen, vooral mannen, leren vertrouwen. Haar poging wordt 

beloond met Fintan die haar wil komen opzoeken.  

DuPlessis benadrukt ook in ‘Writing beyond the Ending’ dat het einde vaak een 

contradictie lijkt tegenover de rest van het verloop van het verhaal. Ook dit zien we zeer sterk 

terugkeren in De Mannentester. Het verhaal neemt een zeer sterke wending naar het einde toe. 

Ook al zien we tijdens het verloop van de roman dat Victoria meer en meer naar Fintan 

toegroeit, toch kunnen we zeggen dat het leeuwendeel van het verhaal niet overeenstemt met 
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de uitkomst. Victoria wordt geïntroduceerd als een zelfstandige, assertieve vrouw. Ze 

vertrouwt niemand, vooral geen mannen, en slaat zich overal alleen door. Haar wantrouwen in 

mannen is zelfs zo groot dat ze letterlijk een afkeer van hen lijkt te hebben. Als van Royen 

seksscènes beschrijft, zien we met wat voor walging Victoria haar ‘lot’ ondergaat.  

 

Hij trok me naar me toe en zoende me. Zijn tong was groot en vlezig. Speeksel 

scheppend baande hij zich een weg door mijn mond. Zoals altijd stond ik op het punt 

om te gaan kokhalzen. Ik maande mezelf om kalm te blijven. Om niet te denken aan 

de vele bacteriën die in de groeven van zijn tong krioelden. Aan de vieze vingers die 

hij in zijn mond had gestopt (49).   

 

Victoria ziet het als haar roeping om ander vrouwen te beschermen tegen onbetrouwbare, 

vrouwonvriendelijke mannen. Ze lijkt zich in het begin zeer sterk af te zetten tegen de ‘love 

story’. Toch komt het einde niet zo verrassend. Zoals al gezegd werd, zouden we het hele 

verhaal van Victoria kunnen zien als een manier om haar traumatische verleden te verwerken. 

Ze jaagt op mannen omdat ze door het overlijden van haar vader en de slechte partnerkeuzes 

van haar moeder niet beter weet wat ze met hen moet aanvangen. De hereniging met Fintan 

kan dan gezien worden als de genezing. Door zich over te geven aan een man zal ze zichzelf 

terugvinden en zal ze eindelijk haar pijnlijke verleden kunnen laten rusten. Haar job als 

mannentester en haar agressieve, eenzame natuur wordt zo afgedaan als een poging om troost 

te vinden, om het verleden te wreken. Het lijkt dus wel alsof het verhaal uit contradicties 

bestaat, maar eigenlijk kunnen we het zien als een proces dat haar uiteindelijk toch in de 

armen van Fintan heeft gebracht.  

Deze ontwikkeling gaat duidelijk gepaard met een evolutie van ‘hero’ naar ‘heroine’. 

Zoals al gezegd werd, wordt Victoria voorgesteld als de vrouw die alle touwtjes in handen 
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heeft. Zij beslist over haar leven en niemand kan haar domineren. Het verhaal draait geruime 

tijd ook enkel rond haar en haar job. Maar uiteindelijk blijkt dat haar manier van aanpakken 

niet werkt. Ze is maar een schijnbare ‘hero’ want haar zelfstandigheid brengt haar sterk in de 

problemen; ze zal de komende vijf jaar in een cel moeten doorbrengen. Fintan is zoals we 

gezegd hebben de enige persoon die haar kan redden. Ze wordt met andere woorden een 

‘heroine’, ‘the object of male attention of rescue’. 

5.1.3. Conclusie  

DuPlessis benadrukt in Writing beyond the Ending dat vrouwen heel lang in een romance-plot 

gedwongen werden omdat het hun eigen mogelijkheid was. Nu is dat natuurlijk anders, 

vrouwen hebben veel meer mogelijkheden. Toch zien we dat van Royen resoluut voor een 

romance-plot kiest. Ze lijkt ervan overtuigd dat een heteroseksuele relatie het beste is voor 

een vrouw. Het hele verhaal lijkt wel een weg naar de romance. De contradicties kunnen hier 

niet gezien worden als een poging om de romance te ondermijnen. Ze worden eerder 

voorgesteld als de vergissing van het personage. Ze lijken integendeel de romance nog te 

versterken.  

5.2. De Mannenmaker door Petra Kruijt  

5.2.1.  Het einde onder de loep genomen  

Na veel inpraten van haar familie zwicht Anne toch voor het idee van een echte, langdurige 

relatie. Na de dood van haar oma voelt ze zich eenzaam en mist ze Freek, een van haar ex-

projecten. Ze heeft het gevoel dat ze eindelijk een man wil met wie ze  haar leven wil delen. 

Helaas is Freek ondertussen al voor haar beste vriendin Freya gevallen. Freya en Freek 

vertellen haar dat haar ‘mannenmakerij’ niet nodig is geweest. Anne is helemaal in paniek en 

zoekt haar oude projecten op; ze wil kijken of zij er ook zo over denken. Uiteindelijk blijkt 

dat haar ‘werk’ weinig heeft betekend voor die mannen. Ze zijn allemaal goed terecht 



 

59 

 

gekomen maar niet dankzij haar stiekeme ‘begeleiding’. Iets later komt ze te weten dat ze 

ontslagen is op haar job. Ze beseft, vooral door de getuigenissen van de mannen zelf, dat 

mannenmaken geen leven is.  

 

Dit is het einde van tijdperk. Het einde zelfs van een metier. Het einde van een 

levensstijl die mijn hele leven bepaalde. De mannenmaker, een stylist voor hopeloze 

gevallen, cursusleider van een zelf ontworpen stoomcursus met onvrijwillige 

deelnemers die daar hopelijk beter uit zijn gekomen dan ze erin gingen. Ze zijn er in 

elk geval niet slechter van geworden, en dat is op dit punt al een hele geruststelling 

(Kruijt 2013: 216)
9
.  

 

Volgens Freya was Anne helemaal niet verliefd op Freek, ze was gewoon verliefd op het idee 

van Freek, van een man om je leven mee te delen. Ze gaat nog een stap verder en vertelt Anne 

dat ze volgens haar al een hele tijd verliefd is op een andere projectman Stef. Hoewel Anne 

niet zo veel vertelde over Stef denkt ze dat Freya wel eens gelijk zou kunnen hebben. Daarna 

verloopt de rest als een sneltrein. Eens Anne heeft ingezien dat ze toch niet gelukkig wordt 

van projecten gaat ze op zoek naar Stef. Ze spenderen een weekend samen en ze worden, na 

elkaar 10 jaar niet gezien te hebben, weer op slag verliefd. Ze is er zelfs van overtuigd dat ze 

al die tijd op hem verliefd was.  

 

Al die tijd heb ik klaarblijkelijk nodig gehad om hier te komen en misschien is Stef 

inderdaad de reden achter alles […] Tien jaar geleden wist ik dat niet en in de 

tussenliggende tijd ben ik ook nooit tot het besef gekomen, maar ik lig hier nu toch 

maar mooi met hem (244).  

                                                           
9
 De volgende citaten komen allemaal uit De Mannenmaker van Petra Kruijt  
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Ze eindigt gelukkig met Stef en het is zelfs Stef die haar op het idee brengt om een job als 

weddingplanner te proberen.  

 

Ik ging helemaal op in de voorbereidingen van de bruiloft en volgens Stef is dat een 

goed teken. Hij gelooft in intuïtie; knopen doorhakken op basis van een buikgevoel is 

zijn specialiteit. Zo is hij in Groningen terechtgekomen en zo heeft hij ook mij 

uiteindelijk teruggekregen, al vind ik dat hij daar best wat minder lang mee had mogen 

wachten. […] Ik maakte namelijk beslissingen met mijn verstand. Of wat ik aanzag 

voor mijn verstand. En ik weet intussen als geen ander dat je daar beter niet op kunt 

vertrouwen, dus probeer ik ook naar mijn intuïtie te luisteren. En mijn intuïtie zegt dat 

die van Stef een stuk beter ontwikkeld is (249).  

 

Stef brengt haar niet enkel op goeie ideeën, hij leert haar naar haar hart luisteren, haar 

buikgevoel volgen. Het lijkt wel alsof ze door Stef zichzelf volledig herontdekt heeft. Hij 

heeft haar terug op het juiste pad gebracht. Hij is deze keer de redder in nood en niet zij.   

 

5.2.2. Is er sprake van ‘writing beyond the ending’?  

De romance blijkt opnieuw heel sterk te overheersen in deze roman: de liefde overwint alles. 

Anne zegt haar verleden als single, mannenmaker en accountant vaarwel en begint een nieuw 

leven als weddingplanner en vriendin van Stef. Er is geen sprake van writing beyond the 

ending. Het einde is bijvoorbeeld veel conventioneler dan in De Mannentester van van Royen. 

Hier wordt zelfs het huwelijk gezien als de ideale bestemming voor de vrouw. Pas daar kan ze 

zich ontwikkelen in de vrouw die ze altijd al wilde zijn. Om de nadruk nog eens op het 

huwelijk te leggen, wordt het hoofdpersonage niet toevallig weddingplanner.  
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           Er is hier een zeer grote discrepantie tussen de begin en het einde van het verhaal. Het 

verhaal begint met Anne die ongelofelijk zelfverzekerd en onafhankelijk overkomt. Ze is 

absoluut niet geïnteresseerd in een traditioneel leven met een man. Ze heeft een roeping die 

niemand anders heeft, en die gaat zelfs zo ver dat ze haar eigen leven bijna opoffert om haar 

mannen te helpen. Gedurende het verhaal probeert ze de lezer, maar ook vooral zichzelf, 

verschillende keren te overtuigen van haar opmerkelijke job. Ze doet het voor het goede doel, 

ze zou een lemma op Wikipedia moeten krijgen. Ze was vroeger het knapste en populairste 

meisje van de school en nu wijdt ze haar hele leven aan sukkels (73). Misschien kunnen we 

daar wel uit afleiden dat ze zodanig onzeker was over haar job dat ze het nodig vond zichzelf 

en haar lezers steeds opnieuw te overtuigen van haar roeping. Of we kunnen het ook zien als 

een overdreven zelfzekerheid. Hoe dan ook: haar goede doel wordt op het einde afgedaan als 

een lachertje, als tijdsverspilling. Niet alleen Freek, Freya en Stef denken er zo over, Anne 

heeft die visie onder hen invloed ook overgenomen. Ze spot er zelfs mee als ze aan haar 

volgende carrière als weddingplanner denkt.  

 

Weddingplanner, dat hoort thuis in het rijtje onrealistische droomberoepen, net zoiets 

als actrice en popster. Maar ook dát lukt sommige mensen. Het zijn bestaande 

beroepen. Drakentemmer, dat is pas écht onrealistisch. Of mannenmaker. Ha! Als ik 

zelfs een niet-bestaand beroep vijftien jaar lang kon uitoefenen, dan zou het toch een 

eitje moeten zin om verder te gaan in een vak dat wél echt bestaat (249).  

 

Haar overtuiging in het begin van de roman komt absoluut niet overeen met het einde van de 

roman. Opnieuw lijkt het alsof dat juist een proces was dat nodig was om tot de conclusie te 

komen: ‘ik ben gelukkiger met een man aan mijn zijde’.  
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Anne verandert net zoals Victoria van een hero naar een heroine. Beide personages bewezen 

duidelijk dat het niet lukte om alleen door het leven te gaan. Hoewel ze zelfverzekerd en 

gelukkig waren in het begin, lijken ze toch veel gelukkiger als heroine.  

 

 

5.2.3. Conclusie   

We kunnen dus ook hier concluderen dat de schrijfster niet aan ‘writing beyond the ending’ 

doet. Anne voelt zich het gelukkigste in een heteroseksuele relatie. Haar verleden als 

zelfzekere vrouw wordt opnieuw afgedaan als een grote vergissing. De discrepanties in het 

verhaal kunnen daarom niet echt geïnterpreteerd worden als ‘writing beyond the ending’. 

Alles wat de vrouw zelfstandig heeft opgebouwd staat in schril contrast met de voldoening die 

de liefde van de man brengt. Opnieuw kunnen we zeggen dat deze ‘contradicties’ de romance 

enkel versterkt hebben.  

 

5.3. Sletten en Prinsessen door Renate Breuer  

5.3.1.  Het einde onder de loep genomen  

De relatie met Victor blijft voor problemen zorgen. Hij kan zich niet binden aan Lili en blijft 

er een dubbel leven op na houden; hij had nog steeds iets met zijn ex-vriendin Caroline. 

Lange tijd probeert Lili om met zijn bindingsangst om te gaan maar uiteindelijk besluit ze om 

een eind te maken aan de relatie. Ze weet dat hij slecht is voor haar maar ze blijft van hem 

houden en ze blijft contact houden. Ook als ze hem uit haar leven probeert te bannen wil 

Victor haar maar niet gerust laten en blijft hij haar stalken met mails. Hij vertelt dat hij haar 

niet kwijt wil, dat ze ‘diep in zijn hart zit’ (Breuer 2008: 231)
10

. Lili ontdekt iets later in een 

                                                           
10

 De volgende citaten komen allemaal uit Sletten en Prinsessen van Renate Breuer  
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tabloid dat hij uiteindelijk voluit voor Caroline gekozen heeft. Ze is razend op hem en gaat er 

fysiek onderdoor. Na heel veel piekeren en liefdesoffensieven van Victor besluit ze om er 

voorgoed een punt achter te zetten. Ze voelt zich opgelucht en eindigt alleen. Volgens haar 

heeft ze alles gedaan wat ze kon en ligt het niet aan haar. ‘Nou ik heb ontdekt dat het allemaal 

niet aan mij ligt. Ik heb helemaal geen probleem. Het ligt aan al die anderen.’ (250). Ze 

probeert zich bij de feiten neer te leggen.  

 

‘Weet je wat? Iemand heeft mijn hart gebroken het afgelopen jaar. Een heel jaar lang. 

Stukje voor stukje. Langzaam maar zeker. En toen hij klaar was, zei hij publiekelijk dat ik 

nooit had bestaan. Maar hij had ongelijk, want ik besta toch. Misschien was hij bang en 

misschien ben ik toen ook bang geworden en gaan twijfelen. Dat kan best. Hoe dan ook, 

de dingen zijn zoals ze zijn’ (252).  

 

Lili besluit om Victor achter zich te laten: liefde is voor haar het grootste cadeau en Victor 

was te bang om het in ontvangst te nemen. Toch is ze niet bitter, ze is net blij. ‘Je kunt net zo 

blij zijn dat je in staat bent om lief te hebben. De rest heb je toch niet in de hand.’ (251).  

 

5.3.2. Is er sprake van ‘writing beyond the ending’?  

Op het eerste gezicht zien we al dat het verhaal niet eindigt met de conventionele romance- 

formule. Victor en Lili leven niet lang en gelukkig. Op zich is er dus al sprake van ‘writing 

beyond the ending’. De schrijfster ziet het geluk van de vrouw niet in een heteroseksuele 

relatie met een man als Victor. We zien hier dus duidelijk een aantal opmerkelijke verschillen 

met de rest van de werken die geanalyseerd werden. De man werd daar tweemaal voorgesteld 

als de redder; een vrouw kon haar geluk telkens maar vinden in de armen van een man. Hij 

gaf betekenis aan haar leven. Het verhaal eindigde steeds met een gelukkige relatie maar als 
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lezer krijg je geen inkijk in die relatie. Ze wordt louter voorgesteld als de ideale biotoop voor 

een vrouw. Hierin verschilt Sletten en Prinsessen duidelijk van de twee andere werken. Lili 

krijgt al vroeg in het verhaal een relatie met Victor. Verschillende hoofdstukken lang krijgen 

we een gedetailleerde beschrijving van hun gecompliceerde relatie. Daaruit blijkt dat een man 

helemaal geen redder is, een man maakt het leven van Lili nog veel complexer dan het al was. 

Hij brengt dus meer problemen met zich mee dan redding. Victor wordt in het verhaal ook 

niet afgebeeld als de prins op het witte paard die het hoofdpersonage steeds weer op het juiste 

pad weet te krijgen.  

We zouden kunnen zeggen dat er een evolutie te zien is van heroine naar hero. Lili 

begint als slachtoffer van haar eigen relaties. Ze heeft lange tijd in de put gezeten door haar 

complexe relatie met Steven. Daarna probeert ze het heft in eigen handen te nemen maar ze 

laat zich opnieuw vangen. Ze stort zich opnieuw in een relatie met een man die op voorhand 

al bestempeld werd als een fervent rokkenjager. Uiteindelijk ontdekt ze dit op de harde 

manier. Lili beslist op het einde zelf om er een definitief punt achter te zetten. Het kost haar 

enorm veel moeite om zijn liefdesverklaringen te negeren. Victor was dan wel degene die zei 

dat een langdurige, exclusieve relatie er niet in zat, Lili slaagt er wel in om zijn eeuwige 

getwijfel te doorbreken. Ze kiest op het einde voor zichzelf en gelooft dat de 

verantwoordelijkheid bij hem ligt. Zij kan tenminste liefhebben. Breuer wil misschien zo wel 

vorm van kritiek geven en wel schrijven ‘beyond the ending’ omdat ze ervan overtuigd lijkt 

dat heteroseksuele relaties zoals die voorgesteld worden in de romance, en ook in chicklits  

illusies zijn en helemaal geen redding of oplossing biedt. 

Toch moeten we de ‘writing beyond the ending’ ook nuanceren. Hoewel Breuer haar 

roman niet laat eindigen in de traditionele romance, blijven wel nog steeds hangen in dezelfde 

sfeer. Of om het met de woorden van Miller te zeggen: ‘Female bildung tends to get stuck in 

the bedroom’ (Miller 1980: 157). Ook hier wordt de vrouw geplaatst binnen een relatie met 
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een man. Het hele boek draait tenslotte rond liefde en seks, rond sletten en prinsessen. Het 

lijkt wel alsof er geen andere denkbare wereld is voor vrouwen. De schrijfster komt tot de 

conclusie dat een vrouw niet gelukkig is binnen een heteroseksuele relatie met een man maar 

toch blijft de vrouw de hoop koesteren dat ze ooit haar wederhelft zal tegenkomen. Vrouwen 

krijgen dus opnieuw enkel een plaats binnen dit kader. Vrouwen lijken nog steeds geen andere 

ambities te hebben dan de juiste liefdespartner te vinden. Het draait nog steeds rond het 

vinden van ware liefde. Lili heeft haar prins op het witte paard duidelijk niet gevonden maar 

ze hoopt wel nog steeds op zo’n man. Als haar dokter haar vraagt wat ze het liefste wil in haar 

leven antwoordt ze: ‘Van iemand houden die ook van mij houdt’. Ze vertelt Victor 

bijvoorbeeld dat ze ‘vrijgevochten of niet, natuurlijk op zoek is naar de liefde zoals iedereen, 

of dat veronderstelt ze toch’ (155). Opnieuw zien we hier heel duidelijk dat voor een vrouw 

de liefde het belangrijkste is.  

5.3.3. Conclusie  

Sletten en Prinsessen doorprikt wel de illusie van de traditionele romance en toont duidelijk 

aan dat vrouwen niet steeds gelukkig worden door een man, maar het verhaal biedt hen niet 

echt alternatieven. Lili heeft zeker geleerd uit haar ervaring met Victor, maar toch speelt  haar 

ambitie zich nog steeds af in de wereld van de liefde. Het lijkt wel alsof vrouwen enkel 

bestemd zijn om hun ware liefde te vinden. Vrouwen worden zo nog steeds gereduceerd tot 

hoofdpersonages in een liefdesplot. Zulke plots bieden geen alternatieve verhaallijn en 

daarom kunnen we dus zeggen dat er maar een heel kleine vorm van ‘writing beyond the 

ending’ is.   

5.4.  Algemene conclusie  

De romance plot viert in alle drie de boeken hoogtij. De schrijfsters lijken er allen van 

overtuigd dat elke vrouw nog steeds op zoek is naar een man met wie ze haar leven mee kan 

delen. Het is vooral opmerkelijk dat de romans meestal totaal omgekeerd beginnen. De 
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vrouwelijke personages willen liever niets te maken hebben met romantiek. Ze verzetten zich 

tegen de ‘love story’ en tonen dat ze zelfstandig kunnen zijn, een carrière kunnen hebben, 

seksueel actief kunnen zijn met verschillende mannen. Toch kunnen we dit niet als ‘writing 

beyond the ending’ beschouwen. DuPlessis wees op het feit dat het einde in romans met een 

romance-plot vaak in contrast staat met het verloop van het verhaal. Dat zien we in deze 

chicklits ook. Het verloop van het verhaal voor de ontmoeting met de man wordt als een 

vergissing gezien. Hun carrières, hun dromen, hun zelfstandigheid verdwijnen in het niets. De 

contradicties met het einde kunnen hier niet gezien worden als een verzet tegen het 

patriarchale systeem. Ze lijken de kracht van de romance-plot enkel te versterken. Vrouwen 

hebben dus de mogelijkheid om alleen en onafhankelijk te zijn maar ze kiezen er allemaal 

resoluut voor om zich toch maar over te geven aan een man. Vrouwen moesten zich vroeger 

dus neerleggen bij een huwelijk omdat het hun enige oplossing was. Het was vaak een 

oplossing maar niet altijd een ideale, vrije keuze. De chicklitpersonages leven niet in een 

tijdperk waar het huwelijk de beste en vaak enige oplossing was voor een vrouw. Een vrouw 

heeft  een man bijvoorbeeld niet meer nodig voor financiële zekerheid. De schrijfsters lijken 

ervan overtuigd dat ondanks de maatschappelijke veranderingen vrouwen zich het beste 

voelen in een heteroseksuele relatie.  
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Deel III: Chicklit en de constructie van vrouwelijkheid binnen de 

heteroseksuele matrix 

0. Inleiding  

Uit het vorige deel hebben we aan de hand van de theorie van DuPlessis aangetoond dat 

chicklitschrijfsters amper aan ‘writing beyond the ending’ doen en zo het patriarchale systeem 

in stand houden. Ondanks het feit dat we op die manier al een stap dichter zijn bij een 

antwoord omtrent de beeldvorming van de vrouw in chicklit, blijven er nog veel vragen over.  

In het vorige deel kwamen we tot de constatatie dat chicklitsschrijfsters hun personages in een 

romance-plot dwongen. De vrouwelijke hoofdpersonages veranderden zo van hero naar 

heroine. In dit deel zullen we vooral onderzoeken wat dit betekent voor de constructie en de 

afbeelding van gender in deze chicklits. We zagen al dat schrijfsters het gedrag van de FCP 

niet overnamen uit onze maatschappij. We stellen ons dan ook de vraag hoe schrijfsters dan 

wel betekenis geven aan vrouwelijkheid?  

In dit derde en laatste deel zullen we een antwoord op die vraag proberen te formuleren 

aan de hand van de theorieën van Butler. We zullen ons vooral focussen op de constructie van 

gender en de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen binnen de ‘heteroseksuele 

matrix’ om tot een duidelijk antwoord te komen. Vooraleer we ons verdiepen in de inzichten 

van Butler leggen we onder andere  aan de hand van de feministische semiotiek de begrippen 

sekse, gender en twee-seksensysteem uit. 
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1. Het twee-seksensysteem  

Om tot een duidelijk begrip van het systeem te komen is  interessant om te wijzen op de 

verschillende opdelingen die er bestaan. Ten eerste bestaat er een zeer duidelijke dichotomie 

tussen de man en het mannelijke en de vrouw en het vrouwelijke. Ten tweede maakt men 

binnen het systeem een belangrijk onderscheid tussen sekse en gender: sekse is een 

anatomisch onderscheid terwijl gender een sociaal-culturele constructie is. Volgens Sandra 

Harding is gender een ‘term die laat zien hoe individuen, sociale en institutionele structuren 

en symbolen mannelijk dan wel vrouwelijk zijn of een mannelijke dan wel vrouwelijke 

connotatie met zich meedragen’ (1986).  

Binnen dit heersende systeem gaat men ervan uit dat gender sekse nabootst en dat er 

dus een natuurlijk verschil is tussen mannen, vrouwen, mannelijke kenmerken en vrouwelijke 

kenmerken (Butler 2000: 11). De biologische categorie legt als het ware de basis waarop men 

een vrouwelijke genderidentiteit zich ontwikkelt, en zo wordt gender genaturaliseerd 

(Swinnen 2010: 4). 

Dit systeem wordt door velen bekritiseerd. Simone De Beauvoir had al kritiek op de 

naturalisatie van gender in 1949 al kritiek op in haar werk Le Deuxieme Sexe (1948): volgens 

haar ben je niet als vrouw geboren maar word je een vrouw. Zij ziet gender dus ook als een 

sociale constructie die niet uit biologische en anatomische gegevens voorkomt (Rock e.a. 

2013: 128). In hoofdstuk drie zal de kritiek van Judith Butler volgen op de naturalisatie van 

gender.  
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2. De feministische semiotiek en de constructie van gender  

Eerst zal er dieper ingegaan worden op het verschil tussen sekse en gender: daarvoor zullen 

we beroep doen op de inzichten van de feministische semiotiek. De feministische semiotici 

vertrekken van een poststructuralistische taalopvatting die zegt dat ‘beelden en teksten aan 

mensen en dingen vooraf gaan’ (Buikema 2007: 89). Buikema vertelt: ‘nog voordat een 

meisje weet dat zij een meisje is, wordt zij al  als meisje benoemd’ (2007: 89). Er liggen in 

onze taal al allerlei connotaties vast.  

 

Nog voordat zij zindelijk zijn, is al volstrekt duidelijk welke toiletten in de toekomst 

voor hen toegankelijk worden en welke verboden terrein zullen blijven. Nog voordat 

zij ook maar het begin van een ontwikkeld hebben, staat al vast welke kleding voor 

hen geschikt en welke kleding voor hen ongeschikt wordt geacht, enz. (Buikema 2007: 

89).  

 

Jongens en meisjes worden al ‘gegendered’ via de ‘interpretatiekaders van het symbolisch 

systeem’ voor ze de kans krijgen zichzelf te ontdekken of iemand te zijn. Ze krijgen al 

betekenis voor ze daar zelf toe de kans krijgen: ‘Mannelijkheid en vrouwelijkheid worden dus 

geproduceerd in en door het symbolisch systeem, meer dan dat het symbolisch systeem een 

ervaring van mannelijkheid of vrouwelijkheid reflecteert’ (Buikema 2007: 90).  

Lichamelijke verschillen worden dus op een bepaalde manier geïnterpreteerd en 

hebben zo betekenis gekregen. Zo is de relatie tussen de betekenaar (in dit geval het lichaam) 

en het betekende (eigenschappen en handelingsmogelijkheden) vastgezet. Toch is dat ook 

relatief omdat ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ wisselbare betekenissen kunnen hebben. 

Buikema verwijst bijvoorbeeld naar het feit dat de kleur roze vóór de Tweede Wereldoorlog 

voor mannelijkheid stond. Blauw was dan weer een zeer zachte en lieflijke kleur die beter bij 



 

70 

 

vrouwelijkheid paste (Buikema 2007: 90). Dit voorbeeld benadrukt nog maar eens het 

geconstrueerde karakter van dit hele systeem.  

 

3. Butler en de constructie van gender binnen de heteroseksuele matrix  

De Amerikaanse filosofe Judith Butler heeft een zeer interessante bijdrage geleverd aan de 

gendertheorie. Haar theorieën zijn buiten de literatuurwetenschap ontstaan maar zijn daarom 

niet minder interessant om toe te passen op literaire werken. Zelf bespreekt en gebruikt ze 

vaak literaire voorbeelden. In haar werk Gender Trouble uit ze vooral kritiek op de 

vanzelfsprekendheid van gender en hoe het voorgesteld wordt als iets wat natuurlijk ontstaat. 

Vooral haar theorie over de ‘heteroseksuele matrix’ is zeer bruikbaar. Butler heeft net als 

Simone De Beauvoir, kritiek op het heersende twee-seksensysteem maar ze gaat nog een stap 

verder: volgens haar is gender niet alleen een sociale constructie, ook het sekseverschil is niet 

natuurlijk (Butler 2000: 37).  

Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat er gemiddelde biologische verschillen zijn 

tussen mannen en vrouwen, maar deze verschillen zijn ook cultureel geïnterpreteerd. Deze 

contrasten zijn dus niet meer neutraal en ze geven een betekenis aan die ook gekleurd is. 

Volgens Swinnen maakt de anatomie gebruik van een begrippenapparaat dat al doordrongen 

is van patriarchale denkwijzen. Volgens Butler heeft het onderscheid tussen ‘sekse’ en 

‘gender’ dan ook geen nut omdat ze dezelfde status hebben (2000: 11). De biologische 

verschillen tussen man en vrouw zijn dus ideologisch gekleurd en geïnterpreteerd.  

Butler noemt dit twee-ledige seksesysteem dat bestaat uit een binaire oppositie tussen 

de man en de vrouw de ‘heteroseksuele matrix’. Binnen dit systeem worden dus binaire 

identiteiten gevormd op basis van gendernormen. Gender vereist ook een zeer sterke 

dichotomie tussen mannelijk en vrouwelijk, ‘je bent dus je gender voor zover je niet de andere 
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gender bent’(Butler 2000: 59). Ook het seksuele verlangen van mensen wordt als iets binairs 

gezien. Mannen kunnen enkel aangetrokken zijn door vrouwen en vrouwen kunnen zich enkel 

aangetrokken voelen tot mannen. Zo ontstaat een systeem waar er een samenhang is tussen 

sekse, gender en seksueel verlangen. Binnen dit systeem heersen ook enkel ‘begrijpelijke 

genders’. ‘Begrijpelijke genders zijn genders die op de een of andere manier verhoudingen 

van samenhang en continuïteit instellen en in stand houden tussen sekse, gender, seksuele 

praktijk en verlangen (Butler 2000: 51)’. 

Binnen de heteroseksuele matrix worden die verschillende verbanden tussen lichamen, 

gender en seksuele verlangens als ‘natuurlijk’ voorgesteld. Dat ‘natuurlijke’ verschil tussen 

mannen en vrouwen is op verschillende niveaus vastgelegd. Er werd al verwezen naar 

symbolen die typische mannelijke of vrouwelijke connotaties hebben (bijvoorbeeld roze 

versus blauw) maar ook de manier waarop mannen en vrouwen eruit zien, is deel van het 

systeem. Ze onderscheiden zich niet alleen op vlak van hun lichaamsbouw, ook hun 

kledingstijl, beharing, … toont of ze een vrouw al dan niet een man zijn. Mannen en vrouwen 

worden ook steeds in bepaalde rolpatronen gedwongen. Zo wordt de vrouw nog vaak 

geassocieerd met het huwelijk en het moederschap, terwijl de man eerder een carrière moet 

opbouwen (Rock e.a. 2013: 131).  Mannen en vrouwen wordt ook steeds verschillende, 

typerende en vooral tegengestelde gedragskenmerken toegeschreven. Mannelijkheid werd 

verbonden met activiteit en rationaliteit, vrouwelijkheid werd dan weer geassocieerd met 

passiviteit en emotionaliteit (Swinnen 2006: 16).  

Deze geslachten worden zowel als ‘tegenovergesteld’ en ‘aanvullend’ gezien; in 

theorie worden ze ook steeds als gelijkwaardig bestempeld. De praktijk zegt duidelijk iets 

anders: volgens Buikema wordt het mannelijke (zowel personen van het mannelijk geslacht 

als symbolen met een mannelijke connotatie) nog steeds hoger gewaardeerd dan het 

vrouwelijke. We leven volgens haar dan ook in een ‘maatschappij die zich kenmerkt door 
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patriarchale genderverhoudingen’ (Buikema 2007: 10). Ook de psychische 

geslachtskenmerken zijn zogenaamd gelijkwaardig, maar volgens Swinnen zijn ze 

ingeschakeld om de ‘maatschappelijke uitsluiting van de vrouw te verantwoorden’(2006: 16). 

Het denken in verschillen, twee tegenovergestelde geslachten, is volgens haar ingezet ‘voor 

het denken in hiërarchieën’ (Buikema 2007: 90). De ‘heteroseksuele matrix’ is dus een 

systeem dat verlangen, gender en sekse verbindt met elkaar maar er duidelijk geen 

evenwaardige betekenis aan geeft. Er heersen zeer sterke machtsverhoudingen binnen dit 

systeem waar de man nog steeds als het sterke geslacht wordt afgebeeld.  

De heteroseksuele matrix is een systeem dat ook vooral op basis van uitsluiting werkt. 

Mensen die niet voldoen aan de conventionele gedragingen (homoseksuelen, travestieten, …) 

worden als ‘abjecte’ lichamen bestempeld (Butler 2000: 17-18). Een lichaam is dus ‘abject’ 

wanneer het gender niet bouwt op de biologische sekse van die persoon, zoals die vastgelegd 

is in de heteroseksuele matrix,. 

  Men kan zich de vraag stellen hoe zo’n systeem dominant blijft en hoe het vooral 

voorgesteld wordt als iets ‘natuurlijks’ terwijl het hier om een culturele constructie gaat. 

Volgens Buikema zijn ‘sekseverschillen historisch als verschil […] geconstrueerd en 

geïnstitutionaliseerd. Die historische verschillen zijn vervolgens door individuen 

geïncorporeerd als werkelijke verschillen’ (2007: 90). De sleutel van het systeem zit in de 

constante herhaling van de conventies. Zoals Buikema zei, wordt er vanaf de geboorte al een 

onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Ze worden zo in verschillende domeinen 

ondergebracht. Door de permanente herhaling van dat systeem wordt dit onderscheid meer en 

meer als iets natuurlijks beschouwd. Zo wordt de heteroseksuele norm steeds opnieuw 

ingeprent (Butler 2000: 14).  
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Gender is de herhaalde stilering van het lichaam, een stel handelingen binnen een zeer 

streng gereguleerd kader herhaald, die in de loop van de tijd stollen en zo de schijn 

voortbrengen van substantie of van een natuurlijke soort (Butler 2000: 107). 

  

Butler maakt onder andere gebruik van aspecten uit de taalhandelingstheorie en de 

theaterwetenschap om haar theorie rond gender kracht bij te zetten. In de volgende alinea 

zullen we die verbanden proberen aan te tonen. Ze leveren ons ook vooral een interessante 

bijdrage voor onze literaire analyses. Op die manier zullen we betere inzage krijgen in de 

constructie van gender in ons corpus.  

Volgens Butler is gender namelijk iets wat je doet; ze vergelijkt het daarom met 

toneelspelen. Het gaat namelijk om handelingen die we, net als gendergedragingen, steeds 

weer herhalen. Die ‘acts’ hebben volgens haar twee verschillende componenten: enerzijds 

hebben ze een linguïstische component (het uitspreken van teksten) en anderzijds hebben ze 

een lichamelijke dimensie (mimiek, toonval, gebarenspel, kleding, enzovoort). Net zoals bij 

het toneel zijn deze ‘acts’ aan een publiek, de medemens gericht. Een andere vergelijking ligt 

ook in het feit dat er bij toneel het gevaar is om uit je rol te vallen. Dat zien we bij ’doing 

gender’ ook heel sterk. Als je je niet gedraagt zoals de rol (het gender) die jou werd 

voorgeschreven, val je uit het systeem en behoor je tot de ‘abjecte lichamen’(Rock e.a. 2013: 

130).  

Gender is dus een ‘performance’ en geen uitdrukking van een ‘biologisch bepaalde 

vrouwelijke of mannelijke identiteit’ (Rock e.a. 2013: 130). ‘Mannelijkheid’ en 

‘vrouwelijkheid’ zijn eerder culturele scripts die voorgeschreven worden en die als het ware 

geacteerd worden. Maar die ‘acteerbaarheid’ wil niet zeggen dat gender daarom fictief is: 

‘gender reality is performed which means, quite simply, that it is real only to the extent that it 
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is performed’(Butler 1988). Gender heeft dan ook ‘more to do with doing than being’ 

(Swinnen 2010: 4). 

 

4. Het performatieve karakter van gender  

Butler neemt in haar theorievorming ook elementen van de taalhandelingstheorie over. Zo 

vergelijkt ze ‘doing gender’ met een performatieve taalhandeling. Taalhandelingen zoals ‘ik 

doop u’ of ‘ik verklaar u man en vrouw’ zijn performatief omdat ze tijdens het uitspreken van 

die woorden een handeling verrichten. Natuurlijk is het ‘gendersysteem’ een veel 

omvattelijker systeem dan de ‘speech acts’. Het is een manier van leven waar kleding, gedrag, 

kapsel, lichaam … allemaal bij horen. Toch zijn genderperformances niet enkel individuele 

keuzes. Als De Beauvoir bijvoorbeeld zegt dat ‘one is not born a woman but rather becomes 

one’ lijkt daar een grote keuzevrijheid uit te spreken. Dat is volgens Butler niet echt het geval 

(Rock e.a. 2013:130). Genderperformances zijn niet enkel een kwestie van individuele 

keuzes. Gender ‘doen’ wil daarom niet zeggen dat er een subject voorafgaat aan de daad. 

Volgens Butler ‘zit [er] geen genderidentiteit achter de uitdrukking van gender; die identiteit 

wordt juist performatief gevormd door de ‘uitdrukkingen’ die eruit voortgekomen zijn’ (2000: 

63). We spelen als het ware allemaal een rolletje waarvan we denken dat het het beste bij ons 

past. We houden ons aan de culturele normen die horen bij mannelijkheid en vrouwelijkheid.   

 

5. ‘Writing beyond the ending’ in het licht van de heteroseksuele matrix  

Vooraleer we ons toeleggen op de literaire analyses bekijken we de theorie van DuPlessis 

even in het licht van de ‘heteroseksuele matrix’.  Zoals al werd aangehaald ziet zij de romance 

‘as a trope for the sex-gender system as a whole’(DuPlessis 1985: 5). Literatuur houdt zo als 
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het ware de het twee-seksensysteem en de patriarchale maatschappij op zijn plaats en 

bevestigt zo de heteroseksuele matrix. Alleen al het feit dat vrouwen, vooral in chicklits, bijna 

altijd in een ‘love story’ voorkomen bevestigt het conventionele denken. Vrouwen worden in 

deze literatuur namelijk veel meer in verband gebracht met liefde, romantiek,… dan mannen. 

Ze krijgen als het ware ‘gendertypische’ verhalen voorgeschoteld. Ze volgen steeds hun hart 

en kiezen uiteindelijk voor de man van hun leven. Ook hier kunnen we een tegenstelling 

bespeuren tussen het verstand en het hart die door de heteroseksuele matrix wordt 

voortgebracht (Rock e.a. 2013: 34). Het verschil tussen ‘hart’ en ‘verstand’, ‘emotie’ en 

‘ratio’ zijn absoluut niet genderneutraal. Deze eigenschappen krijgen steeds een mannelijke of 

een vrouwelijke connotatie. De vrouwen binnen de romance, en binnen chicklits, kiezen 

steeds voor romantiek en volgen hun hart. Writing beyond the ending, het trachten om de love 

story te ondermijnen, zou ook gezien kunnen worden als een uitdagen van de heteroseksuele 

matrix. Een vrouw die niet haar hart volgt en die niet haar grote geluk vindt in de liefde maar 

bijvoorbeeld wel in intellectuele uitdagingen ‘doet’ haar gender verkeerd en is daarom 

afwijkend.  

 

6. Literaire Analyses  

We zullen in deze hoofdstukken onderzoeken hoe chicklitschrijfsters betekenis geven aan 

vrouwelijkheid binnen deze heteroseksuele matrix. Daarnaast analyseren we ook de 

machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in ons corpus. Op die manier kunnen we een 

vollediger beeld geven van de representatie van de vrouw in chicklit.  
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6.1. De Mannentester door Heleen van Royen  

6.1.1. Constructie van gender in De Mannentester  

Als we Butler mogen geloven is gender eigenlijk een performance, het is eerder iets wat je 

doet in plaats van iets wat je bent. Als we naar het gedrag van Victoria kijken, kunnen we 

zeggen dat zij op bepaalde vlakken het systeem zeker uitdaagt. Ze gedraagt zich als een kille, 

afstandelijke vrouw die de touwtjes in handen heeft en die vooral macht wil over mannen. Ze 

wordt absoluut niet afgebeeld als een typische vrouw. Ook haar seksueel verlangen komt niet 

altijd overeen met de conventies. Toen ze de zoon van Philippe moest testen had ze ook een 

seksueel avontuur met zijn schoonmoeder (van Royen 2009: 118)
11

. Al was dat duidelijk niet 

met volle overgave, het was allemaal in teken van haar job. Even later vertrekt ze voor haar 

job naar Londen waar ze een jonge vrouw ‘test’. opnieuw heeft ze seksuele betrekkingen met 

een vrouw. Het lijkt wel alsof het beeld van Victoria niet strookt met dat wat verwacht wordt 

van een vrouw. Ze past als het ware niet binnen de heteroseksuele matrix en lijkt het systeem 

uit te dagen door haar gedrag. Ze probeert te vechten tegen haar ‘natuurlijke aard’. Als ze 

voelt dat ze verliefd wordt op Fintan maant ze zichzelf aan om de controle te behouden.  

 

Waar ben ik mee bezig? Ik lijk mijn moeder wel, wegzwijmelend als de heldin uit een 

doktersroman. Dit is niet wie ik ben, dit is niet wie ik wil zijn. Ik moet helder blijven. 

Helder en nuchter en beheerst, zoals altijd. Als ik me weekhartig laat meeslepen door 

de eerste de beste primaire emotie die voorbijkomt, is het einde zoek (203).  

 

Hoewel ze zich zeer sterk verzet tegen haar ‘ware aard’ komt die uiteindelijk toch naar boven. 

Het is vooral haar oma die als een oude wijze doordringt tot haar en haar erop wijst dat ze op 

deze manier nooit gelukkig zal worden. We kunnen gemakkelijk zeggen dat ze het hele 
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verhaal haar gender ‘verkeerd doet’. De manier waarop ze zich gedraagt is niet sociaal 

aanvaard, (we kunnen ook in deze context verwijzen naar haar celstraf van vijf jaar). Ze moet 

haar ware, vrouwelijke aard ontdekken en dan zal ze pas gelukkig worden. Pas als ze zich 

conformeert naar de genderuitingen die van haar verwacht worden, zal ze verlost worden uit 

haar ongeluk.  

 

6.1.2. Machtsverhoudingen in De Mannentester    

Opvallend in De Mannentester is dat de mannelijke superioriteit direct erkent wordt. We 

zullen in het volgende hoofdstuk zien dat dit niet het geval is in De Mannenmaker. Victoria 

bevestigt dat de man sterker is dan de vrouw en dat hij steeds de controle heeft over de vrouw. 

Het lijkt wel alsof ze de traditionele opvattingen in de heteroseksuele matrix bevestigt. Toch 

zij probeert haar rol als onderdanige, als ‘voetveeg’, te ontvluchten. Ze rebelleert tegen de 

mannelijke hiërarchie en probeert de mannen van hun troon te stoten door haar eigen lichaam 

in de strijd te gooien. Via haar vrouwelijkheid probeert ze de macht over te nemen van de 

man. Ze degradeert mannen tot bedriegers en brandmerkt hen zelfs letterlijk met haar 

signatuur. Het lijkt wel een barbaars ritueel waar de man op agressieve manier overmeesterd 

wordt. Ze probeert zich dus sterk af te zetten tegen het dominante systeem dat Butler de 

heteroseksuele matrix genoemd heeft. Maar zoals we al gezegd hebben erkent Victoria wel de 

dominantie van de man. Volgens haar zijn mannen het sterke geslacht en voelt ze ergens diep 

in zichzelf ook de behoefte om dat te aanvaarden, om haar zelfs over te geven aan die 

dominantie. Volgens haar is de voornaamste reden voor haar mannenhaat haar gevoeligheid 

voor hen.  

 

Ook al probeer ik het uit alle macht te onderdrukken, hun natuurlijke overwicht, 

intelligentie, talent en spierballen laten ook mijn niet koud. Rafael Nadal, Bill Clinton, 
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Garri Kasparov, zelfs Mick Jagger en Brad Pitt zouden me hun bed in kunnen praten, 

sterker, ik zou beledigd zijn als ze daartoe geen serieuze poging zouden ondernemen 

(39).  

 

Volgens Victoria komt dat omdat ze de winnares wil zijn, ze wil de macht hebben over hen 

door ze hen te verbazen met haar vrouwelijkheid. Ze heeft haar naam dan ook niet gestolen. 

Iets verder geeft ze toe dat het meer is dan dat. ‘Ik beken: ook ik heb het in me. Het 

vermogen, het stille en tot nu toe met hand en tand onderdrukte verlangen, om me te 

onderwerpen aan een man (40)’. Op die manier kunnen we het einde zeker interpreteren als 

het bevestigen en aanvaarden van het patriarchale twee-seksensysteem. Het hoofdpersonage 

geeft zelf toe dat ze gedomineerd wil worden door een sterke man. We zouden kunnen zeggen 

dat haar traumatisch verleden de reden was dat ze het niet deed. Ze vocht tegen de 

kwetsbaarheid die het met zich meebrengt om een man te vertrouwen.  

Victoria heeft haar naam niet gestolen, ook Fintan de leeuwentemmer kunnen we symbolisch 

interpreteren. Op het einde van het verhaal zit Victoria vast in de cel: ze zit net als een leeuw 

gevangen in een kooi. Haar enige redding is zich overgeven aan Fintan, de leeuwentemmer. 

Haar enige uitweg lijkt het aanvaarden van de mannelijke kracht. Ze zal zich moeten 

overgeven aan de man.  

6.1.3. Conclusie  

We zien dat er in De Mannentester een zeer sterk machtsspel wordt gespeeld. De vrouw 

probeert de man op haar eigen manier te overheersen. De schrijfster lijkt ons te zeggen dat een 

vrouw altijd zal verliezen van de man. Mannen zijn niet voor niets het sterke geslacht. 

Vrouwen zullen zich pas het gelukkigst voelen als ze zich laten overheersen, als ze zich laten 

temmen. van Royen stelt dit machtstafereel ook voor als iets zeer natuurlijks. Victoria gaat 

eigenlijk in tegen haar eigen natuur, tegen haar natuurlijk verlangen om gedomineerd te 
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worden. Zowel mannen als vrouwen voelen zich het beste in de ‘natuurlijke orde’. Het lijkt 

wel alsof elke vrouw er stiekem naar verlangt om overheerst te worden. Afwijkend gedrag is 

mogelijk maar het maakt niet gelukkig en dat illustreert Victoria zeer duidelijk in De 

Mannentester. Van Royen geeft op een zeer conventionele manier betekenis aan 

vrouwelijkheid maar we zien ook een zeer sterke naturalisatie van gender. Victoria zal pas 

gelukkig zijn als ze zich naar de normen gedraagt. Deze normen worden voorgesteld als haar 

‘ware aard’.  

 

6.2. De Mannenmaker door Petra Kruijt  

6.2.1. De constructie van gender in De Mannenmaker  

Zoals we gezien hebben in de literaire analyse in deel I verzet Anne zich zeer sterk tegen 

typisch vrouwelijke zaken. Daarmee wordt bijvoorbeeld het huwelijk bedoeld. Ze verzet zich 

eigenlijk zeer sterk tegen het patriarchale systeem waar verwacht wordt dat een man en een 

vrouw trouwen en zich settelen. Anne heeft een andere roeping en probeert die koste wat kost 

vol te houden. We zouden dus kunnen stellen dat haar ‘mannenmakerij’ een manier is om aan 

de conventies te ontsnappen. Het feit dat ze zich verzet tegen haar vrouwelijke ‘natuur’ wordt 

binnen het patriarchale systeem, of binnen de heteroseksuele matrix, niet aanvaard. Freya, 

haar beste vriendin, neemt haar job als ‘mannenmaker’ amper serieus. Zij vindt dat ze op zoek 

moet naar een echte relatie.  

Anne probeert zich een andere identiteit aan te meten dan die van een vrouw. Net zoals 

Victoria internaliseert ze eigenschappen die conventioneel als mannelijke eigenschappen 

worden gezien. Ze is onafhankelijk, sterk, heeft de touwtjes in handen. Zo zien we 

bijvoorbeeld in het volgende citaat dat Anne in haar relaties nooit verliefd wordt, ze heeft 

amper gevoelens voor haar projecten. ‘Ik kan met trots melden dat ik het nog nooit zo ver heb 
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laten komen, want ook daar volstaat een halfjaar regel: na zes maanden is het onmogelijk om 

zo veel van iemand te houden dat je drie meer over hem heen komt’ (Kruijt 2013: 10)
12

.  

 

Op basis van Butlers theorie kunnen we zeggen dat Anne haar gender ‘verkeerd doet’. Ze 

verzet zich tegen het gedrag dat van haar verwacht wordt in dit heersend systeem. Uiteindelijk 

zal ze haar rol en haar ware aard omarmen en zal Anne niet meer vechten tegen de 

conventionele normen. Ze geeft zich over aan het systeem. We zien heel sterk in De 

Mannenmaker, maar ook in De Mannentester, dat haar vrouwelijkheid voorgesteld wordt als 

iets natuurlijks. Op het einde komt de ware aard van de vrouw naar boven, en die is in dit 

geval helemaal anders dan in het eerste deel van het verhaal. Anne vindt de man van haar 

dromen, ze plant de trouw van haar beste vriendin en beslist daarna om een professionele 

weddingplanner te worden, ze zit oeverloos te praten over haar grote liefde. Het lijkt wel alsof 

de schrijfster ons met de neus op de ‘feiten’ wil drukken: dit is hoe echte vrouwen in elkaar 

zitten. Ze doen niets liever dan fantaseren over hun trouw en hun prins op het witte paard.  

We zien tijdens haar verhaal toch al verschillende aanwijzingen dat ze een rolletje 

speelt en zich eigenlijk tegen haar ware aard verzet. Zo is ze er bijvoorbeeld toch van 

aangedaan dat het gedaan is met Freek, al was dat natuurlijk deel van het plan. Ze probeert 

zichzelf op te peppen maar er sluimert toch een zeker gemis. Het lijkt wel alsof ze toch niet zo 

koelbloedig is als ze zichzelf voorstelt.  

 

Nu Freeks foto in het plakboek zit, weet ik even niet wat ik moet doen. Stom, want ik 

ben heus wel vaker een avond alleen thuis en ik ben heus wel zo onafhankelijk dat ik 

duizend-en-één dingen kan bedenken om op zo’n avond te doen. Het is gewoon even 

wennen dat ik vanaf nu niet meer standaard dingen zal doen met Freek (13).   
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Na haar onenightstand, die ze nodig had om haar ‘seksskills’ te testen, voelt ze zich beledigd 

als haar bedpartner geen nummer achterlaat. Zelf was ze ook niet van plan om nog met hem af 

te spreken, maar ze voelt zich precies wel een tikkeltje gebruikt. Ze was namelijk van plan 

‘het geheel samen met Hans af te sluiten met een uitgebreid ontbijt’, maar dat feest gaat niet 

door. Het zit blijkbaar toch niet echt in de aard van vrouwen om seks omwille van de seks te 

hebben. De schrijfsters zouden deze elementen er opzettelijk in kunnen steken om de lezer al 

een hint te geven dat dit geen natuurlijk gedrag is. Anne is pas volledig zichzelf als ze een 

gelukkige weddingplanner is met een vaste vriend die voor haar zorgt.  

 

6.2.2. Machtsverhoudingen in De Mannenmaker  

Binnen de heteroseksuele matrix is er een zeer sterke dichotomie tussen de man en de vrouw. 

Hoewel deze twee tegengestelden als gelijkwaardig voorgesteld worden, weten we dat dit in 

onze patriarchale maatschappij niet het geval is. Volgens Buikema wordt het mannelijke nog 

steeds meer gewaardeerd dan het vrouwelijke. Binnen de ‘heteroseksuele matrix’ is de man 

ook steeds dominanter dan de vrouw. Als we de machtsverhoudingen in De Mannenmaker 

onder de loep nemen zien we dat de rollen hier duidelijk omgekeerd zijn. De vrouw is hier de 

sterkste. Het gaat hier zelfs zo ver dat zij de mannen maakt, ze probeert  naar eigen zeggen de 

negatieve eigenschappen of irritaties ‘uit hen te kneden’ (48). Zoals al gezegd werd, laat de 

cover van het boek niets aan de verbeelding over; onder de titel hangt een man als een 

marionet aan touwen te bengelen. De vrouw stelt, voor alle duidelijkheid in het begin van het 

verhaal, het sterke geslacht voor. Het gaat zelfs zo ver dat mannen haar nodig hebben. Hier 

wordt geen mannenhaat gepredikt zoals in de mannentester, hier is de man een hopeloos 

geval, zoals de cover ons doet geloven. Ze worden ook steevast voorgesteld als verlegen, 
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slecht geklede types die nog steeds bij hun moeder wonen. Dat zien we bijvoorbeeld in de 

beschrijving van één van haar vroegere projecten Wouter.  

 

Toen ik met Wouter begon, zag hij soms een hele maand niemand anders dan zijn 

collega’s, zijn moeder en de caissière van de Albert Heijn om de hoek. Het klinkt als 

een typisch sneu geval, maar echt, dat was het ook. Het is dat ik achter hem in de 

kassarij stond toen hij een kant-en-klaar-maaltijd en een sixpack goedkoop bier 

afrekende, anders had hij nog in die situatie gezeten (18).  

 

We zien hier dus een groot verschil met De Mannentester ,want mannen werden in die roman 

afgebeeld als bedriegers die gestraft moesten worden. Victoria bekende ook dat mannen het 

sterke geslacht waren. Dat zij over ‘macht en controle’ beschikten, iets wat vrouwen tekort 

kwamen. Hier wordt de man afgebeeld als een hulpeloos wezen dat gered moet worden door 

de vrouw. Van het sterke, mannelijke geslacht is geen sprake. In De Mannentester moesten 

mannen met geweld overwonnen worden, in De Mannenmaker moeten ze met de juiste 

styling geholpen worden. De rollen worden zelfs zo ver omgedraaid dat Anne een fotoboek 

bijhoudt waar ze al haar projecten in vastlegt. Het is ‘een plakboek met foto’s van alle jongens 

en mannen die ik door de jaren heen heb geholpen’ (12). Mannen worden dus niet enkel als 

‘hulpbehoevend’ beschouwd, ze gelden als trofeeën die haar herinneren aan haar talent als 

mannenmaker. Naarmate het boek vordert, zien we dat de verhoudingen tussen man en vrouw 

beginnen te veranderen. Anne verliest stilaan haar macht als mannentester, ze lijkt maar geen 

nieuw project te vinden, en haar projectmannen blijken meer en meer voor zichzelf op te 

komen. Dat zien we bijvoorbeeld heel sterk als Anne Freek probeert te overtuigen om voor 

haar te kiezen in plaats van Freya. Freek verzet zich voor de eerste keer echt tegen haar 

controledrang. Ze vertelt hem dat ze hem probeerde te helpen maar dat ze het nooit had 
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mogen eindigen tussen hen. Freek reageert voor de eerste keer hevig met ‘Jemig, wat lijk jij 

gepikeerd. Verwacht je nu dat ik bij je terug kom na wat je net hebt verteld? Je zag alleen iets 

in me omdat je me zielig vond!’ (212). Het lijkt wel alsof de mannen de macht meer in 

handen nemen. Freek zet Anne op haar plaats. Als ze dan uiteindelijk afspreekt met Stef lijkt 

het wel alsof ze ook hier haar macht kwijt is. Anne, die normaal gezien altijd de controle had, 

laat zich leiden door zijn ideeën.  

Hij is degene die voorstelt om bij elkaar te blijven slapen op hun afspraak, hij beslist dat ze 

twee nachten blijven. De man lijkt zijn leidende positie teruggevonden te hebben. Maar 

belangrijker is dat hij ook degene is die haar op ideeën brengt om weddingplanner te worden. 

Hij vraagt haar zelfs na een paar dagen of ze een koppel zijn. Stef ontpopt zich tot een sterke 

man die voor zijn vriendin probeert te zorgen en Anne volt gehoorzaam. We zien die sterke 

mannelijke figuur ook terugkeren in zijn uiterlijke verschijning. Volgens haar heeft hij ‘een 

beetje dat ruige van een viking’ (237). Hij heeft een ‘rossige baard, groene ogen, lang en 

breed maar niet op een gewichthefferige manier- een beer, zacht en krachtig tegelijkertijd. En 

hij heeft dat heerlijk plekje onder zijn arm waarin ik zo kon wegkruipen als we samen naar 

muziek luisterden’ (237). Als we de beschrijving van Stef vergelijken met die van Fintan in 

De Mannentester zien we duidelijk gelijkenissen. Beide vrouwen worden verliefd op sterke 

mannelijke figuren. Fintan is een leeuwentemmer die volgens Victoria niet in onze 

maatschappij past en Stef lijkt op een stoere viking. Beide vrouwen worden verliefd op 

mannen die hun kunnen beschermen, die het archetype van de sterke man uitdragen. Hoe 

meer het verhaal vordert, hoe meer de ‘natuurlijke’ orde zich lijkt te herstellen. We krijgen het 

idee dat alles eindelijk is zoals het hoort, zoals het moet zijn. Anne voelt zich eindelijk 

gelukkig, en het is duidelijk dat ze het gelukkigste is binnen het heersende systeem.  

6.2.3. Conclusie  
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Anne heeft lang het traditionele systeem, de heteroseksuele matrix uitgetest. Ze heeft er zich 

tegen verzet en gedroeg zich als een ‘abject lichaam’ maar dat maakte haar niet gelukkig. 

Volgens Butler werkt het systeem dus enkel op basis van uitsluiting en ook dat zien we in De 

Mannenmaker. De omgeving van Anne houdt zich wel aan de ‘natuurlijke’ gang van zaken. 

Dat zien we vooral als Freya en Freek een koppel vormen. Anne voelt zich eenzaam en 

buitengesloten en leert dat haar gevecht tegen het heersend systeem haar alleen maar 

eenzaamheid brengt. Op het einde verwelkomt ze haar ‘ware aard’ en legt ze zich neer bij de 

conventies. Dit levert geen gevoel van onderdrukking of terneergeslagenheid op, maar net een 

gevoel van vrijheid en verrijking. Eindelijk ontdekt ze wat ze écht wil en wordt ze weer 

opgenomen door de gemeenschap. Deze roman lijkt duidelijk te verkondigen dat vrouwen 

zich moeten neerleggen bij hun plaats in het systeem, hun rol in de maatschappij want pas dan 

zullen ze hun ‘ware aard’ ontdekken en zullen ze gelukkig worden.   

6.3. Sletten en Prinsessen door Renate Breuer  

6.3.1. De constructie van gender in Sletten en Prinsessen  

We zagen al dat ook Lili, net zoals de twee andere hoofdpersonages, zich zeer sterk afzet 

tegen ‘vrouwelijk gedrag’. Op het einde blijkt opnieuw dat Lili haar gender ‘verkeerd deed’. 

Ze probeerde zich te verzetten tegen haar ware aard door zich mannelijk gedrag aan te meten, 

maar het is duidelijk dat dit gedrag haar niet gelukkig maakt. We zien dit heel sterk in haar 

relatie met Victor. Victor vertelt haar dat hij ‘erg van zijn vrijheid houdt en de dingen rustig 

wil aanpakken’ (Breuer 2008: 148-149)
13

. Lili zegt dat dat geen probleem is omdat zij zich 

ook niet ‘te snel wil binden’ (149). Ze doet haar uiterste best om ‘los’ te zijn in haar relatie 

maar we zien dat ze dezelfde bladzijde haar vriend al mist. Gedurende het verhaal zien we dat 

Lili eigenlijk vecht tegen haar ‘natuurlijke aard’. Ze probeert wel om zich aan te passen aan 
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Steven en aan Victor maar ze blijft zich niet goed voelen in haar relaties. Op het einde komt 

haar ware aard weer boven en ontdekt ze dat ze verlangt naar een man die evenveel van haar 

houdt en die haar niet steeds om vrijheid vraagt.  

In haar romances met Migalis en Gabriel, twee vakantieliefdes, komt haar vrouwelijke gedrag 

weer naar boven. We zien steeds een zeer clichématige afbeelding van de man en de vrouw. 

De man wordt voorgesteld als een jager en een charmeur. Migalis bijvoorbeeld is de sterke 

man die niet bezoedeld is door de moderne maatschappij.  

 

Ik wil dat jij weet dat ik zelden zo’n puur mens als jij ben tegengekomen en dat vind ik 

ongelooflijk. Dat dat nog bestaat. Iemand die zich niet bezighoudt met spelletjes, die 

niet zo verward is van die spelletjes dat hij zelf niet meer weet wat waarheid is en wat 

niet. Iemand voor wie de zaken eenvoudig en simpel zijn. Want zo zijn ze in feite. 

(124).   

 

Hij doet ons denken aan Fintan, de leeuwentemmer uit De Mannentester. Lili verlangt 

stiekem ook naar een sterke mannenfiguur die voor haar zorgt. Ze zegt hem: ‘Misschien was 

ik in Knossos wel niet jouw geliefde. Misschien was jij wel mijn vader’(125). Ook al voert 

Lili een performance op als vrijgevochten vrouw met een open relatie, haar ware aard zegt 

haar toch dat ze een man wil die voor haar zorgt.  

De andere vrouwen die afgebeeld worden in Sletten en Prinsessen zijn ook steeds 

‘typische’ vrouwen die verlangen naar een man en die vaak gekwetst achterblijven als blijkt 

dat de relatie mislukt. Haar vriendinnen Lisa en Mickey zitten steeds te wachten op hun prins 

op het witte paard. Voor haar ‘relatie’ met Victor wees Tania, haar poetsvrouw, er nog op dat 

het niet normaal is dat een vrouw van 37 nog steeds geen man gevonden heeft. Ze gaat zelfs 

zo ver dat ze een man zoekt voor Lili, maar die staat niet echt open voor het voorstel. Lili 
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vertelt haar: ‘Misschien ben ik wel helemaal niet op zoek naar een man. Dat kan ook, 

hoor.’(107). Waarop Tania antwoordt: ‘Ieder vrouw zoek goed man!’ (107). Later zullen we 

zien dat Breuer Tania gelijk geeft: iedere vrouw is blijkbaar op zoek naar een goede man.  

We zien dus een duidelijke naturalisatie van gender. Lili ‘doet’ haar gender verkeerd maar 

ontdekt haar ware aard. Een open relatie met Victor is niets voor haar. Ze is nog steeds op 

zoek naar de juiste man.  

 

6.3.2. Machtsverhoudingen in Sletten en Prinsessen  

In De Mannenmaker zagen we dat de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen 

volledig gekanteld waren. Anne zag mannen als projecten die hulp nodig hadden; zij stelde 

duidelijk het sterke geslacht voor. In Sletten en Prinsessen zien we dat veel minder.  

Enkele keren lijkt het alsof de vrouw de sterkste is zoals wanneer Lili David dumpt en David 

nog steeds achter haar aanloopt, net zoals Migalis dat ook doet. Uiteindelijk worden de 

meeste mannen die Lili proberen te verleiden afgebeeld als charmeurs die eigenlijk gewoon 

een mooie vrouw proberen te strikken.  

Lili probeert niet zoals Victoria het mannelijke geslacht te overmeesteren: ze probeert 

zich te meten met mannen en gebruikt dezelfde standaard als hen in relaties. Dat zien we 

bijvoorbeeld heel sterk in haar relatie met Victor. Ze is er bijvoorbeeld sterk van overtuigd dat 

zij net zoveel vrijheid als hij nodig heeft, uiteindelijk zal blijken dat dit niet het geval is. Ze 

vergelijkt Victor ook met zichzelf.  

 

‘Die man is zoals ik’  

‘Hoe bedoel je?’ 

‘Dat het een man is die nooit tevreden kan zijn met één persoon en die altijd maar 

meer en anders wil’(180) 
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Ze probeert zich op die manier op hetzelfde niveau als Victor te plaatsen; de 

machtsverhoudingen lijken zo in evenwicht. Hij is niet alleen degene die het haar ongelofelijk 

moeilijk maakt, ze doen het elkaar aan. Ze zijn zogezegd beiden niet klaar om zich te binden 

aan één partner. De twee worden uiteindelijk wel een koppel maar hij bepaalt steeds de 

relatie. Lili gaat zelfs zo ver mee in zijn gedrag dat ze op zijn voorstel ingaat om een open 

relatie te hebben. Tegen haar zin begaat Lili een slippertje, enkel en alleen om haar relatie met 

Victor een kans te geven.  

Uiteindelijk moet Lili steeds het onderspit delven. Hoezeer ze ook probeert om zich op 

zijn manier te gedragen, ze komt altijd bedrogen uit. Victor verandert niet en blijft haar 

kwetsen, terwijl zij smachtend overblijft. Het gaat zelfs zo ver dat Lili letterlijk ziek wordt 

van hem. Al haar pogingen om hem bij te benen leveren haar een darmobstructie op. Ze gaat 

er zowel fysiek als mentaal onderdoor (234).  

Lili geraakt er toch weer bovenop en besluit om afstand te nemen van Victor. Ze wil 

niet dat hij haar nog langer aan het lijntje houdt. Ze geeft toe dat ze een man wil die van haar 

houdt en dat ze geen relatie wil zoals Victor dat wilt. Hier zien we toch een verschil met Anne 

en Victoria die zich maar al te graag wilden overgeven aan een man. Lili doet dat niet, ze 

houdt hem wijselijk op afstand. Toch is er niet zoveel verzet te bespeuren: een liefdespartner 

vinden is nog steeds het belangrijkste is voor haar.  

6.3.3. Conclusie  

Deze roman toont wel een soort gevecht tegen het conventionele systeem, maar hij biedt geen 

alternatief. De roman verbeeldt enkel dat vrouwen verliezen in de strijd tegen mannen. 

Vrouwen kunnen wel proberen om het spelletje mee te spelen, maar ze zullen het nooit 

winnen. In de andere romans conformeert de vrouw zich aan het conventionele systeem en 

wordt ze daar ook effectief gelukkig van. Hier wordt die illusie doorprikt en wordt duidelijk 
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gemaakt dat vrouwen daar niet gelukkig van worden. Ze blijft alleen achter, maar ze heeft wel 

iets geleerd.  Opnieuw zien we een zeer sterke naturalisatie van gender. Hoewel haar relatie 

met Victor geen geluk bracht, blijft ze ervan overtuigd dat een man haar redding is. Ze heeft 

heel sterk geprobeerd om haar tegen haar ware aard te verzetten maar het is niet gelukt.  

 

6.4. Algemene Conclusie 

We kunnen uit deze literaire analyses concluderen dat in deze drie Nederlandstalige chicklits 

vrouwen het systeem wel proberen uit te dagen maar dat het hen niet gelukkig maakt. 

Uiteindelijk leggen ze zich neer bij de heersende conventies en merken ze dat net dat hen 

gelukkig maakt. We krijgen een zeer sterke naturalisatie van gender. Chicklitschrijfsters zien 

het conformeren aan de patriarchale aard van de heteroseksuele matrix als een natuurlijk iets. 

Ze leggen zich neer bij hun ‘ware aard’. Deze schrijfsters houden het systeem dus niet alleen 

in stand, ze werken ook heel sterk mee aan de naturalisatie van gender.  

 

Algemene conclusie  

In het eerste deel benaderden we het genre vanuit een maatschappelijk hoek om een antwoord 

op onze vraag naar de afbeelding van de vrouw in chicklit te krijgen. Omdat het genre bekend 

staat om zijn herkenbaarheid en duidelijk zijn wortels heeft in de populaire cultuur vergeleken 

we de postfeministische vrouw met de vrouwelijke hoofdpersonages in ons Nederlandstalig 

corpus. Aan de hand van de bevindingen in Levy’s boek De Female Chauvinist Pig: de 

opkomst van bimbocultuur vergeleken we dus het gedrag van de FCP met dat van de 

vrouwelijke hoofdpersonages. We kwamen tot de constatatie dat de drie boeken hun 

hoofdpersonages als FCP uitbeeldden. Toch was er meer aan de hand. De schrijfsters namen 
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deze gedragingen niet zomaar over, het waren steeds façades die een dieperliggend probleem 

probeerden te maskeren. Vooral Lili en Victoria gebruikten deze gedragingen om met hun 

verdriet en hun traumatisch verleden om te kunnen gaan. Het werd duidelijk dat de 

chicklitschrijfsters het gedrag van een FCP niet gepast vonden voor hun hoofdpersonages. We 

vroegen ons af in welke mate deze afwijzing van de bimbocultuur een verzet tegen de 

patriarchale aard ervan was. Wou dit dan zeggen dat de schrijfsters een andere, feministische 

visie rond vrouwen tentoonspreidden?  

 In het tweede deel benaderden we het genre vanuit een literaire hoek om een antwoord 

te krijgen op onze vraag. We vertrokken hier vooral van het standpunt dat het beeld van de 

vrouw in literatuur haar narratieve positie is. Volgens Swinnen zijn verhaallijnen 

‘geseksueerd’ en vertellen ze dus veel over de attitude tegenover de vrouw. Traditionele 

plotlijnen zoals de romance slagen erin om de vrouw in een objectspositie te dwingen, ook al 

is ze vaak het centrale personage van de roman, en zo het patriarchale systeem in stand te 

houden.  Schrijfsters die zich verzetten tegen deze conventionele plotlijnen doen volgens 

DuPlessis aan ‘writing beyond the ending’, ze verzetten zich op die manier tegen de 

patriarchale maatschappij.  

In de literaire analyses van deel II onderzochten we in welke mate de drie chicklitschrijfsters 

aan ‘writing beyond the ending’ deden en zich zo verzetten tegen de dominante narratieve 

positie van de vrouw. We kwamen tot de conclusie dat er in de drie boeken amper sprake was 

van ‘writing beyond the ending’. Breuer leek wel een poging te ondernemen maar uiteindelijk 

bleek ook zij vast te zitten in de ‘love story’. De pogingen om zich te verzetten tegen de 

liefdesplot werden in De Mannenmaker en De Mannentester geïnterpreteerd als vergissingen. 

Op die manier werd de romance nog versterkt en werd het patriarchale systeem duidelijk 

bevestigd.  
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 In het derde deel onderzochten we aan de hand van de inzichten van Judith Butler wat 

dit betekende voor de afbeelding van de vrouw. Hoe gaven chicklitschrijfsters betekenis aan 

vrouwelijkheid in de heteroseksuele matrix? De literaire analyse vertelde ons dat de drie 

chicklitschrijfsters zeer conventionele en patriarchale opvattingen rond vrouwelijkheid in 

stand hielden. 

De vrouw lijkt in chicklit niet los te komen uit haar stereotiepe afbeelding. 

Chicklitschrijfsters bevestigen niet alleen deze conventionele afbeelding, ze naturaliseren het 

ook zeer sterk. Als een vrouw zich probeert te verzetten tegen de heersende orde wordt dat 

geïnterpreteerd als een gevecht tegen haar ‘ware aard’. Haar ‘ware aard’ zegt haar namelijk 

dat ze zich het gelukkigste voelt door zich te conformeren aan patriarchale denkbeelden rond 

vrouwen. Een vrouw voelt op haar best als de ‘natuurlijke’ machtsverhoudingen tussen 

mannen en vrouwen hersteld zijn. Op deze manier kunnen we besluiten dat een exclusief 

vrouwengenre als chicklit er niet in slaagt om traditionele denkbeelden rond de vrouw te 

doorprikken en om te buigen. Een exclusief vrouwengenre wordt hier gedomineerd door 

patriarchale denkbeelden rond vrouwen, die de schrijfsters weliswaar zelf in stand houden. 

We hebben in dit onderzoek duidelijk gezien dat de sociale context en de 

maatschappelijke verschuivingen het beeld van de vrouw in literatuur kleuren. Maar volgens 

Van Rock ea zijn  

 

Literaire uitingen evengoed medebepalend voor culturele betekenissen die aan gender 

en sekse worden gegeven. Literatuur kan daarom worden onderzocht als een cultureel 

medium dat gangbare opvattingen van gender zowel bestendigt als ondermijnt of 

transformeert. (Van Rock 2013: 134).  
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Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat chicklit zeer conventionele en patriarchale invullingen 

van vrouwelijkheid in stand houdt. Chicklit is onder andere door haar laagdrempeligheid en 

haar herkenbaarheid een zeer populair genre dat veel vrouwen bereikt. Het is echter maar de 

vraag in welke mate dit effectief invloed heeft op de gedragingen en denkwijzen van de vele 

lezeressen. Dit onderzoek heeft geen antwoord kunnen bieden op die vraag, maar laat dat een 

inspiratie zijn voor verder onderzoek.    

 

(aantal woorden: 27094) 
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