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De Faculteit der Geesteswetenschappen is een raadselachtige wereld. Al die 

teksten waarvan je denkt dat je ze goed hebt voorbereid, maar waar altijd een 

driedubbele betekenis achter blijkt te zitten. En docenten die in krakkemikkig 

Engels hun lesstof staan te verkondigen of juist ineens vloeiend Italiaans en 

Duits blijken te spreken. Onze faculteit is een omgeving vol met verrassingen. 

Toch zijn de werkgroepen allesbehalve dat. Keer op keer speelt zich hier 

hetzelfde scenario af. 

Wanneer je weer eens een lokaal betreedt waar de tafels in een U-vorm staan 

(want ja, dan kan de docent iedereen bij de discussie betrekken), let dan eens 

op het volgende: Er is altijd één student die al alles op het gebied van dit 

vak weet. Je bent toch op de universiteit om nieuwe dingen te leren? Nee, 

deze student niet. Die weet al alles van prostitutie in de Middeleeuwen en wil 

gewoon makkelijk een goed cijfer halen. Ook een beetje slijmen bij de docent 

uiteraard.

Dan heb je nog de nietszeggende student. Deze trekt altijd zijn mond open, 

maar er komt geen enkele toevoeging uit. De docent moedigt deze student 

wel aan, want hij stelt het enthousiasme op prijs. Vergeet ook zeker niet de 

telaatkomer. Zelfs al start de werkgroep om 15:00, waar dus geen wekker 

aan te pas komt, deze student presteert het altijd om gehaast en verward tien 

minuten te laat het lokaal te betreden. Ook de bluffer is interessant om te 

vermelden. Hij bereidt de werkgroep zelden tot nooit voor, maar weet zich op 

wonderbaarlijke wijze eruit te lullen. Een vlotte babbel brengt je ver op deze 

faculteit. Tot slot nog de observeerder. Deze student aanschouwt het hele 

circus, maar krijgt liever zelf niet de beurt. Want ja, wat valt er nou nog toe te 

voegen als alles al is gezegd?

Verschillende identiteiten verzamelen zich in de gangen van de Oude-

manhuispoort en het P.C. Hoofthuis, en nu ook in de Babel. We gaan in gesprek 

met Stephanie Louwrier over feminisme, hokjes en schokkende feiten. We 

denken na over esthetica en gaan op zoek naar identiteit en symboliek in Het 
Zwanenmeer. Ook millennials en babyboomers komen aan bod en nu het zeker 

lijkt te zijn: de Brexit. 

Veel leesplezier en tot in februari! 

Liefs,

Danielle, Maryse en Julianne
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Esthetica is een lastig onderwerp. Al is het alleen maar omdat 
we het hebben over ‘mooi’ en het ‘sublieme’. Beide termen 
herkennen we allemaal, maar begrijpen we ook hun exacte 

betekenis?

Esthetica stelt dat er een objectieve kern bestaat in datgene wat 
wij ‘mooi’ noemen. Evengoed geldt dit voor het ‘sublieme’. Er zijn 
een aantal kernregels waaraan voldaan moet worden voordat iets 
‘mooi’ genoemd kan worden. Door de tijd heen zijn deze regels aan 
verandering onderhevig geweest. Daarnaast heeft elke estheticus 
zijn eigen draai eraan gegeven – terwijl er juist gezocht wordt naar 
een objectieve kern.

Ik zal mij hier beperken tot twee vroegere filosofische theorieën: 
Immanuel Kants (1724 – 1804) idee over smaak, en Edmund 
Burkes (1730 – 1797) ideeën over het mooie en sublieme. Beide 
theorieën lijken in veel opzichten op elkaar en vormen daarom een 
mooi beginpunt. Tevens worden ze allebei in de esthetica minor 
onderwezen en zijn onderdeel van het canon aan de UvA.

Allereerst, Kant. Hij stelt in Kritik der Urteilskraft dat smaak een 
faculteit, of vaardigheid, is die iemand moet ontwikkelen. Pas 
wanneer iemand een ontwikkelde smaak heeft, kan hij een waardig 
oordeel vellen over wat ‘mooi’ is. Hiermee omzeilt Kant de kwestie 
van subjectiviteit: er kunnen verschillen bestaan tussen wat men 
mooi noemt, maar degene die de meest ontwikkelde smaak heeft, 
zal het bij het juiste eind hebben. De objectiviteit komt voort uit het 
idee dat dingen niet mooi zijn omdat ze een functie hebben en die  
goed ten uitvoering kunnen brengen. Het zit hem juist in een 
‘functieloze functie’. Wat Kant hiermee bedoelt, is dat je geen doel op 
het oog moet hebben om iets mooi te noemen: iets is mooi buiten alle 
functies om, anders zou je iets mooi vinden omdat het jou kan helpen. 
Een bekend voorbeeld is de bloem. We vinden bloemen allemaal 
mooi, maar dat vinden we niet omdat ze zo goed voor het milieu zijn, 
of omdat ze de biodiversiteit bevorderen. We vinden bloemen mooi, 
zonder daar een specifieke reden voor te hebben. Mooi zijn is een 
functie zonder doel en gaat daarmee ook persoonlijke voorkeur te 
boven.

In Edmund Burkes A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas 

of the Sublime and Beautiful verloopt het argument op een soortgelijke 
manier. Burke gebruikt het voorbeeld van een wild zwijn. Als iets 
mooi zou zijn omdat het zijn functie goed kan uitvoeren, zouden de 
spitse snuit en de diepe, priemende ogen van een wild zwijn prachtig 
zijn. Daarmee kan hij immers goed wroeten. Wederom gaat het niet 
om de functie, maar hanteert Burke een aantal regels om te bepalen 
wat mooi is. Volgens Burke ligt schoonheid in variatie, gladheid en 
zwakte. Bij voorbaat mijn excuses aan onze gelijkheidsgezinde lezers, 
maar hiermee doelt Burke op vrouwen. Volgens Burke zijn vrouwen 
mooier dan mannen omdat ze glad zijn, diversiteit in lijnen bezitten 
(hij heeft het over de nek en de borsten) en omdat ze zwakker zijn. 
Wees gerust, hier heeft hij genoeg kritiek op gehad, en tegenwoordig 
kom je dit idee niet veel meer tegen – tenminste niet zo uitgesproken 
als Burke het hier deed.

Tegenover het mooie staat het sublieme. Net als het mooie is het hier 
van belang dat er geen doel aan verbonden is – in dat geval denken 
we rationeel en dat is juist niet de bedoeling in esthetische oordelen. 
Waar het mooie plezierig is, is het sublieme juist iets dat ons doet 
vrezen. Volgens Burke is het van belang dat we iets levensbedreigend 
waarnemen, zonder dat ons eigen leven in direct gevaar is. Wanneer 
ons leven wel in direct gevaar zou zijn, kunnen we namelijk niet 
genieten van het sublieme, maar zouden we te druk bezig zijn met 
vluchten. Het sublieme is in principe levensbedreigend en roept 
daarmee genot op, omdat we dingen waarnemen die onnoembaar 
veel groter zijn dan wijzelf. Dit sublieme heeft de macht en de 
mogelijkheid om ons zonder enig pardon weg te vagen – denk 
bijvoorbeeld aan natuurgeweld of onze nietigheid ten opzichte van 
het gehele universum.

Op dit idee van onnoembaar formaat gaat Kant nog verder in. Volgens 
hem ontspringt het genot uit het sublieme door een soort op-en-
neer-beweging. Aan de ene kant realiseren we ons dat we iets niet 
kunnen waarnemen omdat het oneindig veel groter is dan wijzelf, 
en aan de andere kant halen we genot uit de realisatie dat we een 
redelijk en werkbaar concept voor het oneindige hebben, namelijk 
getallen. Nu zijn getallen slechts een uitdrukking van het sublieme. 

De opmerking dat een berg duizend kilometer hoog is, is minder 
indrukwekkend dan aan de voet staan van een duizend meter hoge 
berg. Getallen maken het sublieme enigszins werkbaar, maar maakt 
het niet per se begrijpelijk.

Esthetica staat dus los van onze redelijke oordelen. Het is niet iets 
wat we begrijpen door middel van concepten, maar door een soort 
realisatie buiten alle concepten om. Tevens is het niet iets subjectiefs: 
er zijn regels verbonden aan wat wij ‘mooi’ en ‘subliem’ mogen 
noemen. De besproken theorieën zijn inmiddels al meerdere malen 
weerlegd en aangepast, maar ze fungeren als een mooi beginpunt in 
deze redelijk jonge filosofische discipline. 
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Ditmaal in De Lijst een korte inleiding in esthetica – een van de jongste disciplines 
binnen de filosofie. Wat is mooi, en in hoeverre kunnen we dit objectief stellen? 

Over smaak valt immers niet te twisten, toch?
Tekst /// Arthur Meijer    Beeld /// Dorota Dabrowska

Tja, wat is mooi?

Mocht je nog niet genoeg hebben van deze korte inleiding, 
lees dan zelf verder:
Kant, I., 1952, Critique of Judgement, ed. Walker, N., trans. 
Meredith, J.C., Oxford University Press, New York
Burke, E., 1990, A Philosophical Enquiry into the Sublime and 
Beautiful, ed. Guyer, P., Oxford University Press, New York
En mocht je echt in het diepe willen duiken:
Adorno, T.W., 1997, Aesthetic Theory, ed. Adorno, G., Tiedemann, 
R., Hullot-Kentor, R., trans. Hullot-Kentor, R., Bloomsbury Academic, 
London, New York
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‘Fuck jou ik ben een feminist’, staat 
met grote letters op de trui van 
Stephanie Louwrier. Ze grijnst 

als we er een opmerking over maken. ‘Dat 
leek me wel gepast.’ Dat het woord feminist 
bijna als zwaarder f-woord wordt ervaren 
dan fuck, is ze met ons eens. Tegenwoordig 
lijkt de term vooral negatieve connotaties te 
hebben. Feminist wordt vaak omgevormd 
tot ‘feminazi’ en hiermee dreigt de bood-
schap verloren te gaan. Wat is de boodschap 
van deze feministen? Mannen en vrouwen 
zijn toch al gelijk?

Vrouwelijke Verleiders
‘Nederland loopt op veel landen achter qua 
emancipatie’, stelt Stephanie. ‘Ons land is 
vrij en we tolereren veel, maar tegelijkertijd 
is Nederland opgebouwd volgens het 
traditionele kostwinnerschap. Ook kennen 
wij de child penalty en gaat er veel mis in de 
gezondheidszorg.’ Voor haar nieuwe rol in De 

Verleiders Female heeft ze zich flink ingelezen 
in de vormen van ongelijkheid die nog 
steeds de kop opsteken in de Nederlandse 
samenleving. 

De Verleiders is een bekend concept, waarin 
vijf mannen vlijmscherpe sketches opvoeren 
over macht, in de vorm van onderwerpen 
als privacy en de bankencrisis. Kunnen 
alleen mannen het hebben over financiën 
en de Zuidas, en daarmee maatschappelijke 
problemen aan de kaak stellen? Zeker niet. 
Regisseur Tom de Ket besloot daarom vijf 
vrouwen het podium te geven en hen aan het 
woord te laten over de machtsongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen in Nederland. De 

voorstelling behield het vertrouwde recept: 
humor afgewisseld met keiharde feiten.

‘Tom heeft ons daarvoor benaderd’, vertelt 
Stephanie. ‘Ik heb al eerder een show ge-
maakt met een feministisch thema, Who 

Run the World met Daria Bukvic, dus de link 
met het onderwerp had ik al. Als je dan zo’n  

podium aangereikt wordt, ben je gek als je 
die mogelijkheid niet benut.’ Louwrier mocht 
zelf meeschrijven aan de voorstelling. ‘Ik ben 
zelf ook toneelschrijver en vond het dus fijn 
dat ik veel input had in het script. Het is een 
heel delicaat onderwerp en daar moet je se-
cuur mee omgaan.’ 

Feiten liegen niet
Voor wie denkt dat gelijkheid tussen man-
nen en vrouwen al bereikt is, vormt De Ver-

leiders Female een eyeopener. Ook Stephanie 
zelf was gechoqueerd door de feiten die in 
de voorstelling op tafel worden gegooid. ‘De 
feiten over de gezondheidszorg vond ik het 
heftigst’, vertelt ze. ‘Zo worden medicijnen 
vaak op mannen afgestemd, omdat zij geen 
last hebben van hormoonschommelingen, 
en daarom makkelijke en vooral goedko-
pere proefpersonen zijn. Hierdoor krijgen 
vrouwen verkeerde doses voorgeschreven.’ 
Ook komt in de voorstelling naar voren dat 
hartinfarcten bij vrouwen vaak minder snel 
worden herkend, omdat de signalen kunnen 
verschillen van die van mannen. 

Zelf gaat Louwrier in op hoe vrouwen in de 
media worden geportretteerd, wanneer ze in 
haar rol van Verleider kruipt. Media dragen 
enorm bij aan de representatie van verschil-
lende bevolkingsgroepen, zonder dat hier al 
te vaak bij stil wordt gestaan. Om na te gaan 
in hoeverre, en op welke manier vrouwen in 
bijvoorbeeld films worden vertegenwoor-
digd, is de Bechdel test bedacht. ‘Het concept 
is vrij simpel’, legt Stephanie uit. ‘Een film 
slaagt voor de test als er twee vrouwelijke 
personages in voorkomen met beiden een 
eigen naam, die een gesprek voeren over iets 
anders dan mannen. Toch faalt vijftig pro-
cent van de films.’ Voor de voorstelling is er 
een nauwe samenwerking geweest met de  
organisatie WOMEN Inc., waarmee een  
petitie is opgesteld om de ongelijkheid tus-
sen mannen en vrouwen onder de aandacht 
te brengen. WOMEN Inc. heeft alle weetjes, 
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HET INTERVIEWHET INTERVIEW

Het f-woord 

Doordat medicijnen 
hoofdzakelijk op 
mannen worden 
getest, krijgen 
vrouwen nog vaak 
verkeerde doses 
voorgeschreven

Theatervoorstelling De Verleiders Female maakt duidelijk dat de gelijk-
heid tussen mannen en vrouwen in de Nederlandse maatschappij nog ver 
te zoeken is. Stephanie Louwrier (1986), actrice en toneelschrijfster, is 
een van de Verleiders. Babel ging met haar in gesprek over feminisme, 

ongelijkheid en schrikbarende feiten. 
Tekst /// Maryse Boonstra & Julianne van Pelt    Beeld /// Benjamin Schoonenberg
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staan en mee te zingen als ze feminist zijn. Na 
de show is dat gelukkig vrijwel de hele zaal.’

Van rockster tot Oprah
Haar muzikale bijdrage aan de voorstelling 
laat zien dat Stephanie meer is dan alleen ac-
trice. Ze beperkt zich liever niet tot één disci-
pline. Zo heeft ze verscheidene solovoorstel-
lingen gemaakt, waarmee ze onder andere 
op theaterfestival de Parade stond, en waagt 
ze zich binnenkort zelfs achter de schermen 
als regisseur. Stephanie is een ware duizend-
poot en omarmt inmiddels haar veelzijdig-
heid. ‘Mensen plaatsen je het liefst in een 
hokje. Daar heb ik altijd al uit willen breken. 
Als iemand me nu vraagt wat ik nou precies 
ben, zeg ik feminist.’

Louwrier begon aan de Toneelacademie in 
Maastricht om actrice te worden, maar kwam 
terecht bij de opleiding ‘performance’, waar 
ze verwacht werd zelf shows in elkaar te zet-
ten. ‘Dat vond ik ingewikkeld, want ik moest 
opeens zelf dingen gaan maken, terwijl ik ge-
woon een regisseur en een script voor mijn 
neus wilde hebben.’ Stephanie is pas tevre-
den over haar carrière als ze net zo onafhan-
kelijk en veelzijdig kan blijven als ze nu is. ‘Ik 
wil een rockster worden, maar tegelijkertijd 
solo's in het theater blijven maken, allebei op 
het hoogste niveau.’  

Dat haar werkveld, de entertainment-
industrie, een vruchtbare plek is voor 
seksisme, werd pijnlijk duidelijk na de 
gigantische hoeveelheid #metoo-schandalen 
die vorig jaar boven water kwamen. Ook 
op het gebied van rollen en representatie 
in de toneelwereld is er een ongelijke man-
vrouwverhouding. ‘Mannenrollen zijn vaak 
veel toffer dan vrouwenrollen. Vrouwen 
hebben meestal minder tekst en worden 
snel als hysterisch neergezet.’ Ze wilde zelf 
eigenlijk liever mannenrollen spelen en dat 
vormde een motivatie voor het maken van 
solovoorstellingen. Wel merkt ze op dat in 
deze rolverdeling binnen de toneelwereld 
verandering plaatsvindt, zoals op veel 
andere vlakken in de maatschappij dingen 
veranderen. ‘Eigenlijk is dat wat iedereen zegt 
over die verandering: dat het in opkomst is. 
Daar heb ik geen boodschap aan. Ik leef nu.’

Stephanie blijft gedreven om verandering 
teweeg te brengen. Feminisme en activisme 
zijn terugkerende thema’s in haar 
voorstellingen. Bij solo’s put ze veel inspiratie 
uit haar eigen leven. ‘Ik heb de neiging om 
patronen te doorbreken en mensen uit 
hun comfortzone te halen.’ Veel van haar 
stukken draaien om menselijkheid en de 
imperfecties hiervan. ‘In mijn voorstellingen 
wil ik de aandacht leggen op dingen waar 
we allemaal tegenaan lopen die we eigenlijk 
zouden moeten uitspreken: het beest in jezelf 
omarmen.’ 

En de toekomst? ‘Ik denk niet dat ik nu 
specifiek meteen een nieuwe voorstelling ga 
maken over feminisme.’ Voor Stephanie is 
deze vorm van activisme eigenlijk onbedoeld 
op haar pad gekomen. Ze vindt het een goed 
teken dat mensen haar nu zien als een 
aanspreekpunt hieromtrent. ‘Ik ga nu eerst 
kijken wat er gebeurt. Mensen moeten dit 
ook even verwerken. Als het in mijn ogen te 
weinig is, wordt het weer tijd om het van de 
daken te schreeuwen.’ Dat er iets moet 
gebeuren, is duidelijk. ‘Er moet bewust-
wording komen rond feminisme. We hebben 
lang in een bubbel geleefd en die moeten we 
doorprikken. De realiteit onder ogen zien is 
niet leuk, maar we kunnen het wel beter 
doen.’ Na dit statement lacht ze: ‘Hoor  
mij nou. Misschien word ik wel de nieuwe 
Oprah.’ 

die tijdens de voorstelling naar voren komen, 
gefactcheckt. 

Opvallend vindt Stephanie dat sommige 
mensen de informatie desondanks in twij-
fel trekken, want ja ‘het blijft theater’. ‘Van 
die scepsis moeten we af’, vindt Stephanie. 
De feiten liegen er niet om. Ze merkt dat de 
voorstelling veel losmaakt bij het publiek, 
ook bij mannen. Eén van de onderwerpen die 
besproken wordt, is namelijk toxic masculini-

ty, waarmee duidelijk wordt dat ook mannen 

aan bepaalde rolpatronen vastzitten. Door in 
de voorstelling ‘stereotiepe’ mannen te spe-
len, kaarten de dames een bepaalde hypocri-
sie aan in de alledaagse omgang van mannen. 
‘Wanneer voelde jij je een echte man?’, vragen 
ze elkaar op de rug slaand en bier drinkend.

Fuck jou, ik ben een feminist
De voorstelling richt zich absoluut niet tégen 
mannen. Het zijn immers niet alleen mannen 
die iets moeten veranderen, maar ook vrou-
wen zelf. De toneelspeelsters willen duidelijk 

maken dat zij niet boos zijn op mannen, maar 
op het systeem dat de ongelijkheid creëert. 
Volgens Stephanie is de boodschap daarom: 
‘Fix the system, not the women.’

Tijdens de voorstelling wordt aan het publiek 
gevraagd welke mannen zichzelf als feminist 
beschouwen. ‘Er gaan dan moeizaam een 
paar vingers de lucht in. Terwijl, als je daar-
na de vraag stelt wie er voor gelijke rechten  
tussen mannen en vrouwen is, de hele zaal 
zijn hand opsteekt.’ Ze vindt het raar dat  
het begrip nog zo’n slechte associatie heeft. 
Toch ziet ze ook verandering hierin. ‘Veel 
mensen weten niet waarvoor het staat en 
denken dat het alleen maar drammende 
vrouwen zijn, terwijl dat helemaal niet de 
essentie is. Het zou al een hele stap zijn als 
iedereen ervoor uit durft te komen dat ze fe-
minist zijn.’ 

Zelf hoopt ze hier aan bij te dragen door haar 
werk. Voor ze zich bij de Verleiders voegde 
bracht ze al het nummer ‘Fuck jou, ik ben een 
feminist uit’, waarnaar gehint wordt op haar 
trui. Het nummer, een mix tussen hiphop en 
hardcore, is een feministisch statement an 
sich. ‘Je ziet veel minder vrouwelijke hipho-
partiesten dan mannelijke, ook daar wilde ik 
verandering in brengen.’ Het nummer vormt 
de knallende afsluiter van de voorstelling. 
‘Tijdens het nummer vraag ik iedereen op te 
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Het zou al een 
hele stap zijn 
als iedereen 
ervoor uit durft 
te komen dat ze 
feminist zijn

In samenwerking met WOMEN Inc. 
heeft De Verleiders Female een petitie 
opgesteld opdat de overheid de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
in Nederland aan gaat pakken. De 
petitie ‘Stem Gendergelijkheid’ omvat de 
volgende zes punten:

1. De loonkloof tussen mannen en 
vrouwen moet worden gedicht.
2. Vrouwen en mannen moeten allebei 
voor hun kind(eren) en naasten kunnen 
zorgen.
3. Media en onderwijs moeten leiden tot 
gelijke kansen voor meisjes en jongens.
4. Vrouwen moeten kunnen rekenen op 
goede gezondheidszorg.
5. Evenveel vrouwen als mannen moeten 
besluitvormende posities bekleden.
6. De overheid moet bij alle regelgeving 
(huidig en nog in ontwikkeling) checken 
of dit anders uit kan pakken voor 
vrouwen of mannen.

Ben jij het hiermee eens? Onderteken 
dan de petitie via: www.womeninc.nl/
thema/stemgendergelijkheid/

Er moet 
bewustwording 
komen rond 
feminisme. 
We hebben lang 
in een bubbel 
geleefd en die 
moeten we 
doorprikken



I edereen die eens de tocht heeft 
ondernomen naar de betonnen woes-
tenij van het Westelijk Havengebied, 

op zoek naar zijn weggesleepte fiets, 
zal vast beamen dat je daar een parallel 
universum binnenstapt. Het fietsdepot ligt 
verscholen tussen enkele vinnig rokende 
fabrieksschoorstenen en ondefinieerbare 
industrieterreinen waar begin noch einde 
uit op te maken is. De enige plek van 
herkenning is de knots van het PostNL 
distributiecentrum. Westpoort is de achter-
kamer van Amsterdam en het contrast met 
het centrum kan niet groter zijn.  

Op de verbindingsweg tussen Sloterdijk en 
Westpoort wordt hard gereden. De bushalte 
is geplaatst in een kleine wegverzakking, 
waardoor het een schiereiland vormt dat 
omringd wordt door plassen regenwater. 
De mens is hier nietig en loopt met gebogen 
hoofd. De jongens van rond de vijftien jaar 
die met mij de bus uitlopen, slenteren met 
lage schouders naar hun werk. Tegen de 
kolossen van de functionele bouw hier kan 
niemand veel beginnen. 

Niet het individu, maar het collectief heeft in 
dit deel van Amsterdam bestaansrecht. Vele 
onzichtbare handen werken hier om de luxe 
van anderen te faciliteren. Radicaal anders 
dan het hoogdravende individualisme 
van de binnenstad. Daar waar mensen 
elkaar van de sokken rijden om hun eigen 
ambities en dromen te verwezenlijken. In 
het Westelijk Havengebied lijkt die wereld 
verder weg dan ooit. En ik vraag me af waar 
de wezenlijke identiteit van de stad ligt: in 
de havengebieden of de grachtengordel? De 
voorwaarden van het leven binnen de ring 
worden erbuiten geschapen. 

Kijk maar naar het distributiecentrum van 
PostNL, waar zzp’ers zich voornamelijk 
’s nachts kapot werken voor onze 
doorgeslagen consumptiedrang. Met 
Ken Loachs Sorry we missed you (2019) 
in het achterhoofd is het gezwoeg in die 
grijze loods van PostNL bijna voelbaar 
vanaf buiten. Loachs aanklacht tegen het 
meedogenloze vrije marktmechanisme in 
zorg, post en andere (voormalig) publieke 
sectoren is net zo relevant voor het Verenigd 

Koninkrijk als het is voor Nederland. Een 
realiteit voor velen en toch spendeer je 
eenvoudig dagen achtereen zonder er ooit 
bij stil te staan.

Terugfietsend naar het centrum worstelde 
ik met de vraag wat de ‘echte’ stad inhield. 
Leefden we slechts in een waanwereld in 
het centrum tussen de relikwieën uit de 
Gouden Eeuw? Begint het reële Amsterdam 
pas daarbuiten? Het bezoek aan het 
Westelijk Havengebied legde een wezenlijk 
probleem bloot, zoals ook de vele 
demonstraties van de afgelopen maanden 
lieten zien. De mate waarin we onze eigen 
stad en ons land kennen is nihil. Een stad als 
Amsterdam koestert zijn chauvinisme en 
samenhorigheidsgevoel, maar we zien 
vooral wat we willen zien. We kennen 
onszelf niet. 

Tekst /// Rosa Uijtewaal

Beeld /// Katja Schraag

We kennen onszelf niet

10

COLUMN ROSA

Babel 11Januari 2020

Op 7 november 2019 ging een clip van een Nieuw-Zeelandse 
politica, Chloë Swarbrick, viral toen zij een oudere collega de 
mond snoerde met ‘OK boomer’. Deze collega onderbrak haar 

namelijk terwijl zij over de belangen van klimaatregelingen aan het 
spreken was. De term boomer komt van de generatie babyboomers, 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd geboren. Boomer is een 
door millennials en Generatie Z gebruikte term om babyboomers 
mee te duiden, wat al jaren gebeurt. Het conflict is echter nog nooit 
zo zichtbaar geweest als nu: millennials accepteren het gepest van 
babyboomers niet meer en slaan terug op het platform waar zij een 
steentje voor hebben: sociale media. 

Titanenstrijd
Het label babyboomer wordt geplakt op mensen die geboren zijn 
tijdens en (ver) na de Tweede Wereldoorlog, tot midden jaren 60. 
Babyboomers groeiden op tijdens de hippiejaren en beleefden 
grote economische vooruitgang, de seksuele revolutie en groeiende 
individualiseringsgevoelens. De jaren 60 en 70 werden gekenmerkt 
door grote veranderingen, geleid door jongeren, die de waarden van 
oudere generaties in de prullenbak gooiden. In dat opzicht zou je 
kunnen zeggen dat de millennials van nu lijken op de babyboomers: 
ook zij keren zich tegen een oudere generatie en hun waarden. 

Millennials zijn geboren tussen 1980 en 2000. Hun ouders zijn 
vaak babyboomers, wat het idee van ‘je afzetten tegen een oudere 
generatie’ alleen maar versterkt. Zij groeiden op in tijden die 
eveneens aan intense veranderingen onderhevig waren: de komst van 
het internet, de grote recessie en de aanslagen van 9/11. Millennials 
wonen steeds langer bij hun ouders, vanwege hoge huisprijzen en 
studieschulden. Ook wordt deze generatie natuurlijk gekenmerkt 
door de toenemende prestatiedruk en de grote baanonzekerheid. 
Waar babyboomers een tijd van grote vrijheid tegemoet gingen, 
gaan millennials een tijd van onzekerheid tegemoet: op financieel én 
emotioneel gebied.

De maat is vol
Dat dit generatieconflict zou ontploffen was een kwestie van tijd. Mil-
lennials hebben al jaren het gepest van babyboomers moeten pikken. 
Dit begon bij het label ‘snowflake’, dat slaat op het feit dat millennials 
zwak zijn op emotioneel gebied, snel beledigd zijn en dat ze zichzelf 
als het centrum van de wereld zien. Maar ook de uitspraak ‘millen-

nials are killing the … industry’, wat impliceert dat millennials allerlei 
ondernemingen de wereld uit helpen, zoals kabeltelevisie. Politica 
Chloë Swarbrick, inmiddels bekend om haar gevatte ‘OK boomer’-
reactie, benadrukte dat na de ophef over haar uitspraak de maat 

‘OK boomer’: de verhitte 
generatiestrijd

ACHTERGROND

Van ‘OK boomer’ tot ‘snowflake’: babyboomers en millennials hebben 
kleurrijke memes en koosnaampjes voor elkaar verzonnen. Waar komen 

deze heftige reacties vandaan en zit er een kern van waarheid in?
Tekst /// Elke Cremers    Beeld /// Winonah van den Bosch
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de babyboomer, nóóit zou kunnen betalen. Ze kan zich absoluut ook 
geen huisdier of auto veroorloven, terwijl Michele beide heeft. Ook 
staat Michele los van de digitale wereld: ze spendeert geen één se-
conde op het internet en gebruikt haar vrije tijd om haar vrienden 
op te zoeken. Michele beaamt redelijk atypisch dat millennials wel 
degelijk last hebben van veel veranderingen: de huizencrisis, onder-
betaald en tijdelijk werk, hoge studieschulden en een onverschillige 
regering. Dat Rhiannon daarom boomer envy voelt, is niet onbegrij-
pelijk. Dat Michele hier begrip voor toont, laat ook weer zien dat het 
generatieconflict vaak wordt uitvergroot op sociale media door ste-
reotypering. 

Het stereotyperen van generaties
Wat duidelijk is, is dat beide generaties erop los stereotyperen. 
Hoewel het soms tot hilarische posts leidt, is het vaak ook gevaarlijk 
omdat het stereotypes alleen maar versterkt. Dit is ook wat Dr. Kelly 
Weeks, professor aan Rhodes College, beaamt na haar onderzoek 
naar generatiekenmerken: ‘I think that recognizing that, even when 

we are poking fun at another group in relatively good taste, it still 
perpetuates stereotypes.’ Door dit soort generatieconflicten wordt 
de kloof tussen jong en oud steeds groter, en stereotypes werken 
averechts. Hoewel het begrijpelijk is dat beide groepen, vooral 
millennials, van zich afbijten na een hoop getreiter, is het duidelijk 
dat deze ‘oog om oog en tand om tand’-methode niet veel verandering 
teweegbrengt. De kans dat er een brug geslagen zal worden tussen de 
twee immens verschillende groepen is klein. Hoewel reacties als ‘OK 
boomer’ en groepen waarin mensen zich voordoen als andere 
generaties voor veel hilariteit en herkenbaarheid zorgen, tonen ze 
ook aan dat stereotypes moeilijk te doorbreken zijn. ‘OK boomer’ lijkt 
vooralsnog een gefrustreerde doch geestige reactie op de 
conservatieve en onvermurwbare houding van de babyboomers. 
Toch toont het experiment van The Guardian dat er meer begrip 
ontstaat voor de ander wanneer twee totaal verschillende mensen 
met elkaar in gesprek gaan en er nieuwe perspectieven aan het licht 
komen. Laten we daarom hopen dat meer millennials en babyboomers 
hun voorbeeld zullen volgen.  

Januari 2020 13Babel12

vol was: ‘Ik heb geleerd dat bondig en gevat reageren op iemand 
die een opmerking maakt over “je leeftijd” – terwijl je het hebt over 
de impact van klimaatverandering op “jouw generatie” en daarbij 
de letterlijke naam van hun generatie gebruikt – sommige mensen 
erg kwaad maakt.’ Kortom: millennials pikken het gepest van baby-
boomers niet langer en slaan terug met iets dat juist heel onschul-
dig lijkt. De reactie ‘OK boomer’ wordt gebruikt om babyboomers 
de mond te snoeren, vooral op sociale media, wanneer zij losgaan 
in de opmerkingen onder Facebookberichten. Niet alleen millenni-
als, maar ook Generatie Z gebruikt de reactie tegen de babyboomers. 
Deze generatie bestaat grofweg uit mensen geboren na 2000. Gene-
ratie Z staat, net als de millenials, bekend om het feit dat de groep is 
opgegroeid met het internet en sociale media. Maar de groep staat 
ook bekend om hun strijd voor het klimaat. (Denk maar aan de vele 
scholierenprotesten die ook in Nederland plaatsvinden, waar veelal 
Generatie Z-jongeren aan meedoen.) The Economist noemde de ge-
neratie depressiever en gestrester dan andere generaties, maar ook 
beter opgeleid en opgevoed. Er is veel overloop tussen de twee gene-
raties, wat ook te zien is aan hoe ze beide woedend zijn op het gedrag 
van babyboomers – op het web en in de realiteit. ‘OK boomer’ is het 
resultaat van het jarenlang kleineren van millennials door babyboo-
mers, dat nu op hen terugslaat in de vorm van gevatte reacties en 
rollenspellen in Facebookgroepen. 

Blijf van mijn tradities af!
Toch zijn generatieconflicten, zoals die tussen babyboomers en 
millennials niet nieuw. Er is bij iedere generatie wel sprake van een 
generatiekloof met de voorgaande generatie; dit is vaak toe te kennen 
aan veranderende waarden die directe gevolgen zijn van economische 
en sociaal-politieke veranderingen. Dat de babyboomers met veel 
vrijheid opgroeiden, leidt er wellicht toe dat ze deze vrijheid niet 
willen afstaan. Denk maar aan de afkeer van babyboomers van 
klimaatregelingen. Bovendien is er ook de stereotiepe gedachte 
dat hoe ouder men wordt, hoe meer veranderingen als ongewenst 
worden gezien omdat ‘traditionele’ waarden dan worden aangetast. 

Dat millennials last hebben van financiële onzekerheid is dan weer 
te koppelen aan hun woede jegens babyboomers. Volgens hen is 
de huidige economische recessie veroorzaakt door babyboomers. 
Er lijkt altijd een soort zondebok te moeten worden aangewezen, 
zowel voor de millennials als voor de babyboomers. Millennials 
willen verandering, maar babyboomers willen niet veranderen, en 
dat botst. 

Het babyboomer-rollenspel
Dit generatieconflict gaat er bijzonder hard aan toe. Millennials 
(maar ook leden van Generatie Z) worden belachelijk gemaakt, 
wanneer ze bijvoorbeeld meedoen aan klimaatstakingen of pleiten 
voor bredere genderdefinities. Denk aan de ophef toen er een gen-
derneutrale optie werd toegevoegd aan geboortecertificaten. Deze 
kleinering vindt vaak plaats op sociale media, waar er vaak met klei-
nerende scheldwoorden wordt gereageerd op nieuwsartikelen die 
dit soort thema’s bespreken. Maar ook de stereotypen rondom baby-

boomers worden belachelijk gemaakt. Dit jaar werd er een Faceboo-
kgroep opgericht waar millennials zich voordoen als babyboomers: 
een soort rollenspel dus. De groep heet ‘a group where we pretend 

to be babyboomers’. In de groep worden babyboomers geïmiteerd en 
op die manier belachelijk gemaakt: leden posten berichten vol met 
spel- en tikfouten. De onderwerpen van de berichten variëren van 
onscherpe foto’s van huisdieren tot lange klachten over millennials 
volledig geschreven in Caps Lock. 

Ook stereotyperende en heftige posts komen veel voor in deze groep, 
waar ‘babyboomers’ zich uitlaten over de gevaren van migranten of 
openlijk homofobie uiten. Uiteraard gebruiken de millennials deze 
stereotypes om hun frustratie te uiten. Deze groep laat zien dat de 
oudere generatie deels door millennials als racistisch, xenofoob 
en homofoob wordt gezien. De reactie ‘OK boomer’ lijkt hieruit 
voort te vloeien. Millennials zijn gefrustreerd door babyboomers 
omdat ze weigeren te veranderen en hun fouten in te zien; dus zijn 
ze van inhoudelijk reageren en argumenteren overgegaan op een 
denigrerende reactie. Iets wat veel babyboomers ook al jaren doen. 
Dr. Elissa Perry, professor aan de Universiteit van Columbia, zegt dat 
dit een typische reactie is in generatieconflicten: ‘A very common 
reaction to stereotyping is the denigration of the other.’

Boomer envy
Toch kan het rolspelen als babyboomer ook gezien worden als symp-
toom van iets dat ‘boomer envy’ heet. Babyboomers leefden uiter-
aard tijdens een periode van economische vooruitgang en hadden 
dus geen last van hoge huisprijzen, gigantische studieschulden en 
lage baankansen. Kortom: de vooruitzichten van babyboomers wa-
ren tijdens hun jonge jaren een stuk positiever dan die van de mil-
lennials en Generatie Z. Hierdoor ontstaat er een soort jaloezie op 
de ‘goeie ouwe tijd’ die millennials nooit hebben mogen ervaren. Dit 
komt sterk naar voren in een experiment van The Guardian uit 2016, 
waar een babyboomer en een millennial van leven wisselden. De 
millennial, Rhiannon, vertelde dat ze een huis zoals dat van Michele, 

ACHTERGROND

‘OK boomer’ is het resul-
taat van het jarenlang 
kleineren van millennials 
door babyboomers
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Mythomaniac
Drama - 1 seizoen

Mythomanie is een bestaande ziekte. Het is een conditie waarbij 
mensen compulsief leugens vertellen en deze soms ook echt geloven. 
De mythomaniac uit deze serie heeft net iets anders. Elvira Giannini 
is een moeder en ze heeft het zwaar. Ze heeft een fulltimebaan en 
vindt daarnaast nog tijd om het huishouden te runnen en haar drie 
kinderen naar school en naschoolse activiteiten te brengen, om 
vervolgens aan het einde van de dag nog het diner op tafel te hebben 
staan. Ze is in principe een supermoeder. Haar gezin heeft dit echter 
niet door. 

Haar echtgenoot Patrick brengt zijn tijd liever door met apotheker 
Brigitte, een minnares die Elvira al vroeg in de show ontdekt, en 
Elvira’s dochters zijn niet veel beter. De oudste lijkt alleen maar te 
kunnen mopperen op haar moeder, en de jongste vergelijkt zichzelf 
met Anne Frank die schuilt voor de nazi’s. Elvira staat onder enorme 
druk. Ze heeft het gevoel haar eigen identiteit te verliezen, terwijl zij 
alleen maar gezien wil worden door haar gezinsleden. Die zijn echter 
te druk met hun eigen sores.

Wanneer Elvira twee zwellingen op haar borst vindt en naar de 
radioloog gaat om deze te laten onderzoeken, ziet Patrick haar plots 
wel staan. Hij is medelevend en toont interesse. De radioloog vertelt 
Elvira dat ze stressbulten heeft, maar in een ultieme laatste poging 
om de aandacht van haar echtgenoot te krijgen, vertelt ze Patrick 
dat de zwellingen tumoren zijn. En plotsklaps heeft ze alle aandacht 
waar ze naar hunkerde. 
‘The sicker I was, the better you treated me’, zegt Elvira in de trailer. 
‘It was as if something had come to save our family.’

Seizoen 1 van Mythomaniac is nu te zien op Netflix

Servant
Thriller - 1 seizoen

M. Night Shyamalan’s Servant is een creepshow. Een psychologische 
thriller, maar ook een horror. Een serie waarbij je vanaf de eerste 
minuut een onheilspellend gevoel bekruipt. In de stromende regen, 
met dreigende violenmuziek op de achtergrond, arriveert een jonge 
vrouw bij het Turner-huishouden. De Turners, Dorothy en Sean, 
hebben haar ingehuurd als nanny voor hun dertien weken oude 
baby Jericho – zo  blijkt na een gesprek dat cinematografisch net zo 
ongemakkelijk is als de inhoud. Dat er iets mis is met de babysitter, 
de Turners én de baby wordt gelijk duidelijk, maar wat dit exact is, is 
zonder het weggeven van spoilers onmogelijk uit te leggen. Wél kan 
gesteld worden dat het acteerwerk sterk is, de camerabewegingen 
schrikwekkend en de muziek sinister. 

Niets is wat het lijkt, niets is nep, niets is echt. En alles is dreigend.

Seizoen 1 van Servant is te zien op AppleTV+

Living with yourself
Comedy - 1 seizoen

Wat is beter dan één Paul Rudd? Twee Paul Rudds! In Living with 

yourself besluit de gedesillusioneerde Miles, gespeeld door Paul 
Rudd, op aanraden van zijn collega naar een ‘DNA-tweaking’ spa te 
gaan om zijn vermoeide lichaam en geest een boost te geven. Wat 
Miles niet weet, is dat er in de spa een verjongde en verbeterde versie 
van hem wordt gekloond, waarna het origineel vernietigd wordt. In 
Miles’ geval gaat er iets mis, waardoor er plots twee versies van Miles 
zijn: het origineel en de verbeterde versie. Wat volgt is een identi-
teitsstrijd tussen Miles en zijn kloon, die verregaande gevolgen heeft. 

Bingeworthy
Hoor de wind waait door de bomen… Sinterklaas is natuurlijk allang 

geweest, maar de wind waait nog even guur door de bomen als in 
december. Het perfecte weer om onder de dekens te kruipen en de hele 

dag series te bingewatchen. Of je nu Apple TV+, Videoland of Netflix hebt, 
met deze suggesties hoef jij de komende maand je bed niet meer uit.

Tekst /// Danielle Kliwon    Beeld /// Bob Foulidis

De show zit af en toe tegen het dramatische aan en exploreert of de 
‘perfecte versie’ van een persoon wel echt bestaat, maar doet dit op 
een manier die beide quirky en grappig is. Er wordt ingezoomd op 
de gevaren van perfectionisme, het huwelijk wordt onder de loep 
genomen en uiteindelijk bereikt de show een conclusie die voor 
zowel de ‘perfecte persoon’ als het huwelijk opgaat: alleen de goede 
eigenschappen houden en de slechte wegdoen is onmogelijk. Men 
moet met beide leren leven.

Seizoen 1 is nu te zien op Netflix.

The Crown
Drama/Historisch - 3 seizoenen

The Crown is terug! Na de eerste twee seizoenen waarin de 
jonge Queen Elizabeth, gespeeld door Claire Foy, met de nodige 
worstelingen de troon bestijgt, is daar nu eindelijk seizoen drie van 
de legendarische serie over het wel en wee in de Britse koninklijke 
familie. Een nieuw seizoen betekent een nieuw tijdperk met een 

ietsje oudere Hare Majesteit, ditmaal gespeeld door Oscaractrice 
Olivia Colman. Het is even wennen, die eerste aflevering met de 
nieuwe Elizabeth, maar door Colmans fenomenale acteerkwaliteiten 
– met als hoogtepunt de laatste aflevering waarin ze in een lange 
scène Elizabeths alomtegenwoordige bedrukte gezicht beetje bij 
beetje weet om te zetten in een voor het publiek vrolijke koningin 
– houd je al snel van de nieuwe koningin. In het nieuwe seizoen 
gebeurt er weer van alles: een nieuwe premier, een catastrofe in een 
mijndorp in Wales, prins Charles wordt verliefd, en Margaret… Tja, 
Margaret is nog altijd de ietwat manische Margaret.

Net als in de voorgaande seizoenen gaat The Crown tegen alle con-
ventionele dramatische narratieven in en zit dit seizoen tjokvol ex-
positie. Hoewel seizoen drie meer aanvoelt als een ensemble dan de 
eerdere seizoenen die toch meer gericht waren op Elizabeth, steekt 
The Crown nog steeds met kop en schouders boven de rest uit. Deze 
historische serie is namelijk meer dan slechts een voyeuristische 
kijk op de koninklijke familie. Het is prestige tot in de puntjes.

Seizoen drie van The Crown is nu te zien op Netflix.
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A ls je de tafelpoten van een eettafel 
halveert, dan krijg je een salontafel. 
Deze gedachte heeft ertoe geleid 

dat een eettafel, die ik tegenkwam op de 
stoep, zijn poten deels verloor. Ondanks dat 
ik de tafel aardig had verminkt, moest hij 
nog langer samenleven met zijn folteraar. Al 
vier jaar zeul ik hem met me mee, waardoor 
hij al veel van Nederland heeft gezien. Vier 
afgezaagde pootjes waren daarvoor vereist; 
hopelijk kan hij het me ooit vergeven. 

Zo zijn er wel meer voorwerpen die een 
verhaal uit mijn verleden vertegenwoor-
digen. De reden waarom ze een vaste positie 
in mijn interieur hebben weten te krijgen, 
verschilt. Soms gaat het om hun symbolische 
waarde, maar bij vele voorwerpen is het 
eerder een kwestie van geluk. In het begin 
vervulden ze hun praktische functie, maar 
naarmate de tijd vorderde, gaf ik ze geheel 
onverwachts een symbolische status. 
Aangezien ze al die jaren deel uitmaakten 

van mijn leven – ook al waren ze hierin 
tamelijk passief – is dat het minste wat ik 
voor ze kon doen.  

Buitenstaanders weten niets van de 
achterliggende verhalen. Als ze een beetje 
rondneuzen in mijn kamer krijgen ze 
wellicht een oppervlakkige impressie, 
maar tot de kern komen ze nooit. Dat lukt 
alleen door gerichte vragen te stellen, maar 
vanaf dat moment begeeft de bezoeker 
zich op gevaarlijk terrein. Over sommige 
voorwerpen zwijg ik liever, omdat ik 
de bijbehorende herinneringen liever 
niet zomaar met iedereen deel. Via de 
voorwerpen krijgt de bezoeker de ruimte 
om in mijn verleden te duiken, terwijl ik hier 
misschien helemaal niet op zit te wachten. 

Veel voorwerpen in iemands kamer zijn 
fysieke equivalenten van herinneringen. 
De eigenaar stalt ze openlijk uit voor zijn 
bezoekers. Voor hen blijven het gewoonweg 

voorwerpen, waarvan het verband met 
een diepere betekenis verborgen blijft. Dit 
biedt de mogelijkheid om hier onbezonnen 
vragen over te stellen. Op het eerste gezicht 
lijkt dit een onschuldige bezigheid, maar 
er ligt wel gevaar op de loer. Voor je het 
weet, bevraag je het verkeerde voorwerp, 
waardoor je zomaar in een ongemakkelijke 
situatie verzeild raakt. 

Mijn salontafel weet zich door zijn 
donkerbruine, waterpasse tafelblad keurig 
te verbergen voor roekeloze vragen naar 
zijn verminking. Het is een doodnormaal 
tafeltje, waarachter de gemiddelde bezoeker 
geen verhaal zoekt. Zijn gewoonheid biedt 
hem bescherming, maar in de afgelopen 
jaren heeft hij wel degelijk het een en ander 
waargenomen. Voor nu blijft hij zwijgen. 

Tekst /// Vincent Kupers

Beeld /// Danielle Kliwon   

Fysieke herinneringen  

COLUMN VINCENT OPINIE

Een ochtendwandeling langs de 
perfect gemaaide grasvelden van 
Cambridge, studeren binnen de 

muren van de statige gebouwen van de 
Universiteit van Oxford of omvergeblazen 
worden door het bruisende 
Londen. Voor veel mensen 
klinkt studeren in het 
Verenigd Koninkrijk als een 
droom. Een droom die voor 
Elke Cremers werkelijkheid 
werd toen de Universiteit 
van Oxford haar uitnodigde 
om een trimester in Oxford 
te studeren. Een droom 
die voor vele studenten in 
duigen valt als de gevreesde 
Brexit wordt doorgevoerd.  

Eind januari is het dan 
eindelijk zo ver. Denken we. 
Het Verenigd Koninkrijk 
verlaat de Europese Unie. 
Ruim 3,5 jaar hangt het 
Britse vertrek ons al boven 
het hoofd. Talloze beloftes, 
discussies, concessies en 
aftredingen verder zijn de 
Britten nog altijd weinig 
opgeschoten. Vele afspraken 
zijn nog nodig voor een 
soepele uittreding. Of het 
Verenigd Koninkrijk de 
Europese Unie verlaat 
mét of zonder deal, is niet 
onbelangrijk voor studenten die een studie 
in het buitenland overwegen.

Een droom blijft een droom
Als voormalig student Literatuurweten-
schap was studeren in Oxford – het literair 

academisch centrum van de wereld – een 
droom voor Elke. Toen ze haar accepta-
tiemail ontving, was de euforie daarom 
immens. Het studeren zelf was moeilijker 
dan de aanmeldprocedure. Ze schreef ie-

dere week meerdere essays, zat in de col-
legebanken en had intensieve werkgroepen 
met haar professoren. Studeren in een van 
de andere lidstaten in de Europese Unie is 
normaal een makkelijke weg om te begaan. 
Door allerlei overeenkomsten en organi-

saties kun je als student gemakkelijk een 
semester in een ander, EU-land studeren 
– denk bijvoorbeeld aan het Erasmuspro-
gramma. Het is echter duidelijk dat met 
de Brexit – die er nu toch echt aan lijkt te 

komen – het uitkomen van deze 
droom een stuk ingewikkelder 
zal worden.

De weg naar Oxford
Vrij snel na haar felicitatiemail, 
startten de procedures die Elke 
in september 2018 in Oxford 
moesten krijgen. De universiteit 
had haar standaardgegevens no-
dig, zoals een cijferlijst en een 
permanent adres. Na die gege-
vens te hebben verstrekt, werd 
het voor Elke al vrij snel duide-
lijk dat er niet veel meer in orde 
gemaakt moest worden om in 
Oxford te kunnen studeren als 
Nederlandse student. Het ver-
baasde Elke dat ze – zelfs voor 
een trimester – geen visum nodig 
had. Om er zeker van te zijn, be-
naderde ze haar coördinator in 
Oxford nog met de vraag of een 
visum écht geen vereiste was, 
in de angst dat ze straks op het 
vliegveld zou staan en geweigerd 
zou worden. De coördinator ver-
zekerde haar ervan dat ze écht 
geen visum nodig had. Naast het 
feit dat Elke’s nationaliteit als Ne-

derlandse al een toegangsticket op zichzelf 
was, was de aankomst in London Heathrow 
ook een fluitje van een cent. Er waren geen 
bijzondere procedures. Het was alsof ze een 
paar dagen naar het Verenigd Koninkrijk 
was gevlogen voor een vakantie. Het was 

Bye Bye Britten
Een semester of een volledig schooljaar les volgen in het 

buitenland is tegenwoordig zo gedaan. De naderende Brexit lijkt 
echter roet in het eten te gooien voor studenten met de ambitie 

om te studeren bij onze overzeese buren.
Tekst /// Maryse Boonstra & Elke Cremers    Beeld /// Kristopher Cheng
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Met de Brexit 
voor de deur 
blijft studeren 
in een stad als 
Oxford een 
droom voor 
velen

niet eens nodig om te vermelden wat ze in 
Oxford kwam doen. Zo simpel was het.

Gesloten poorten door de Brexit
Ondanks dat de Brexit officieel lijkt te zijn 
aangekondigd, blijft studeren in een stad 
als Oxford – hét academisch centrum van 
de wereld – een droom voor velen. Wan- 
neer het Verenigd Koninkrijk uit de Euro-
pese Unie stapt, betekent dit dat je wél een 
visum nodig zal hebben, dat je wél zal wor-
den gecontroleerd op het vliegveld, en dat er 
wél sprake zal zijn van ingewikkelde proce-
dures om in Oxford te mogen studeren. Met 
de verharding van het Verenigd Koninkrijk, 
en het besluit om zich af te sluiten van Eu-
ropa, lijkt het erop dat het land minder open 
zal staan voor toekomstige buitenlandse 
studenten; studenten die het Verenigd Ko-
ninkrijk veel bruikbare kennis en nieuwe 
perspectieven kunnen bieden. Voor univer-
siteiten als Cambridge en Oxford, die toch al 
niet bekend staan om hun toegankelijke ka-

rakter, zal dit betekenen dat de exclusiviteit 
toeneemt. Het wordt voor studenten met 
een beperkter budget buiten het Verenigd 
Koninkrijk vrijwel onmogelijk om aan een 
dergelijke universiteit te studeren en er 
zullen op den duur weinig alternatieve ach-
tergronden op de universiteiten te vinden 
zijn. Hoe alles precies zal veranderen is nog 
niet duidelijk, maar het is wel duidelijk dat 
het Verenigd Koninkrijk haar academische 
poorten eerder op een kier dan wijd open 
zal zetten.

Zo gemakkelijk als het studeren in het Ver-
enigd Koninkrijk voor Elke ging, zal het in 
de toekomst waarschijnlijk niet meer gaan. 
Lidmaatschap van de Europese Unie komt 
studenten vooral ten goede door de versim-
peling van studeren in het buitenland. Niet 
alleen de open grenzen dragen hieraan bij, 
maar ook de verschillende programma’s en 
beurzen die zijn opgezet om studeren in het 
buitenland te bevorderen. Veel studenten ma-
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ken gebruik van organisaties als Erasmus+  
om een semester in het buitenland te stude-
ren. Om hiervoor in aanmerking te komen, 
moet de student in kwestie echter wel een 
Europees burger zijn; iets wat na de uittre-
ding niet langer van toepassing is op studen-
ten in het Verenigd Koninkrijk. Ook is het 
maar de vraag of het Verenigd Koninkrijk 
onderdeel uit blijft maken van het Erasmus-
netwerk. Mocht dit niet het geval zijn, dan 
wordt een semester studeren aan een au-
thentieke Britse universiteit een stukje on-
bereikbaarder.

Een onzekere toekomst
Over veel zaken wordt pas beslist als het 
Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk uit-
getreden is. Jaarlijks studeren zo’n 8600 
EU-studenten in het Verenigd Koninkrijk. 
Door de grote onzekerheid rondom de  
Brexit heeft de Britse minister van Onder-
wijs besloten dat er in ieder geval voor 

het academiejaar 2019/2020 geen veran-
deringen op zullen treden wat betreft het  
collegegeld en studiefinanciering. Dat bete-
kent dat EU-studenten voorlopig nog kun-
nen studeren voor dezelfde tarieven als de 
Britten.

Voor EU-studenten is het hopen dat er een 
gedegen deal komt tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de Europese Unie. Met 10.000 
euro ligt het gemiddelde collegegeld in het 
Verenigd Koninkrijk namelijk flink hoger 
dan in Nederland, en dat is alleen nog maar 
het tarief voor EU-studenten en de Britten 
zelf. Voor studenten buiten de EU, ligt het 
collegegeld nog vele malen hoger. 

Na deze overgangsperiode zijn studenten 
aangewezen op de afspraken die in de Brexit-
overeenkomst worden gemaakt. Studenten 
als Elke konden nog profiteren van de open 
grenzen en hoefden voor een studie in het 

Verenigd Koninkrijk geen visum te regelen. 
In het geval van een no deal-Brexit zal hier 
hoogstwaarschijnlijk verandering in komen. 
Voor zowel een tijdelijke uitwisseling als  
een langdurige bachelor en master zal dan 
een visum of verblijfsvergunning aange-
vraagd moeten worden. In het geval van 
een gedegen Brexitdeal, is het mogelijk dat 
de positie van studenten beter zal geregeld 
zijn. 

Het is te hopen dat studenten niet ten onder 
gaan in de wervelwind van afspraken en 
nieuwe regelgevingen, en dat de poorten 
van de Britse universiteiten open blijven 
staan voor studenten zoals Elke. Zonder 
goed-doordachte afspraken over de toe-
komst van de academische wereld worden 
studenten de dupe van de Brexit, en zal het 
Verenigd Koninkrijk zich meer en meer af-
sluiten van Europa. 



Onlangs brachten enkele academici en columnisten de bundel 
Against English: pleidooi voor het Nederlands uit. Een boek 
dat, ondanks de ironische Engelstalige titel, tegen overma-

tig gebruik van het Engels pleit. De verengelsing dringt diep door in 
de Nederlandse taal. Vele Engelse woorden zijn geïntegreerd in onze 
taal en vaak kunnen we niet eens meer op het Nederlandse equiva-
lent komen. Opleidingen worden in toenemende mate in het Engels 
gegeven en Nederlandse artiesten storten zich op Engelstalige tek-
sten. Niet gek, als je je bedenkt dat van alle landen waar Engels niet 
de moedertaal is, Nederland het hoogst scoort als het gaat om de be-
heersing van de Engelse taal.  

Klokkenluiders
Ons land staat al bijna tien jaar in de top drie van Engelssprekende 
landen samen met landen als Zweden en Denemarken. We zijn trots 
op deze status. Iedereen spreekt tot op zekere hoogte Engels en we 
leren het dan ook al op jonge leeftijd. We worden blootgesteld aan 
talloze Engelstalige films, series en andere media. Gamers spelen 
vaak Engelstalige spellen en door middel van sociale media volgen 
we onze favoriete – Engelssprekende – muziekhelden, filmsterren 
en influencers op de voet. Veel expats die naar Nederland verhuizen 
geven aan nauwelijks moeite te hoeven doen om de taal te leren. Het 

wordt ze gemakkelijk gemaakt: overal waar je gaat, spreken de men-
sen immers toch wel Engels. Toch heeft dit ook zijn nadelen. Expats 
die de Nederlandse taal wel willen leren, worden hierin geremd. Op 
het moment dat doorklinkt dat ze een accent hebben, schakelt de Ne-
derlander over op het Engels. ‘Geen probleem hoor,’ denkt de gemid-
delde Nederlander dan. ‘Ik spreek ook Engels’.
We ruilen onze taal dan ook gemakkelijk in voor het Engels. Op 
reis zijn we graag geziene gasten. Veel andere nationaliteiten geven 
aan dat we een makkelijk volk zijn om contact mee te leggen. Die 
benaderbaarheid en hoge score in de ranglijsten komt echter met 
een prijs. Engels neemt het op veel fronten over van het Nederlands. 
Voor een land dat beweert vast te houden aan ‘de Nederlandse 
identiteit’, nemen we verrassend gemakkelijk afstand van onze eigen 
taal. In hoeverre zien we deze taal als onderdeel van onze identiteit? 
En zijn de schrijvers van Against English een groepje fanatici, of de 
benodigde klokkenluiders voor de redding van onze taal?

Trots op taal
Op Spaans en Chinees na, is Engels de meest gesproken taal ter 
wereld. In een internationaliserende samenleving komt een goede 
beheersing van de Engelse taal dan ook van pas. Beheersing van 
twee talen kan je verder helpen op de arbeidsmarkt en is voor 
veel banen tegenwoordig zelfs een vereiste: reden genoeg voor 
Nederland om zich massaal op het Engels te storten. Hoewel het 
Engels ook steeds meer terrein wint in landen als Duitsland en 
Frankrijk, hebben zij de boot lang afgehouden. Vooral de Fransen 
staan erom bekend trots te zijn op hun eigen taal, en het zijdelings 
toepassen van een Engels woordje hier en daar wordt in Frankrijk 
een stuk minder gewaardeerd. De Franse en Duitse taal geniet dan 
ook veel meer bescherming dan het Nederlands door bijvoorbeeld 
het nasynchroniseren van films.
Zijn Nederlanders dan minder trots op hun eigen taal? Ook dit lijkt 
niet het geval. Vooral als het aankomt op Nederlandstalige muziek, 
trekken artiesten als Guus Meeuwis en Marco Borsato nog steeds 
volle zalen en doen daarmee niet onder voor Nederlandse artiesten 
die vooral een Engelstalig oeuvre hebben aangelegd, zoals Douwe 
Bob of Anouk. Ook lezen Nederlanders nog graag boeken in de eigen 
taal en hoewel er veel vertaalde werken in de schappen liggen, liggen 

Ik pak niet vaak meer de metro, maar 
als ik hem neem, verheug ik me op 
het uitstappen bij het 

Rokin. Via die lange, smalle 
roltrappen omhoog, kijkend naar 
de duizenden archeologische 
vondsten waarbij ik altijd weer 
wat nieuws spot, om uiteindelijk 
uit te komen bij het pronkjuweel 
van het centrum: de Rokin- 
fontein. 
 
De fontein genaamd Two 

Immovable Heads bestaat uit 
twee gezichten: de ene kijkt uit 
over de Dam, de ander over het 
Muntplein. Ze zijn versmolten 
in de nek, van waaruit het water 
met rustgevende snelheid naar 
beneden stroomt. De in 2017 
geplaatste fontein, gemaakt 
door de Nederlands-Belgische 
kunstenaar Mark Manders, is  
vooral ’s avonds, wanneer zij 
bovenop goudkleurig licht geeft  
en je de ietwat afleidende na-
tuurstenen sokkel niet ziet, op z’n 
mooist.

Het kunstwerk is een verademing 
op het drukbezochte Rokin waar 
trams, taxi’s, fietsers en bussen 
de hele dag door de binnenstad in 
en uit druppelen. Waar het Rokin 
voorheen haar sierlijkheid verloor door de 
smalle stoep vol lelijke blauwe bouwhekken, 
is het nu een chique promenade met aan het 
eind een schitterend kunstwerk. Het kostte 

de gemeente dan wel ruim een miljoen, maar 
hé, dan hebben we ook wat.   

In tegenstelling tot het monument op de 
Dam, dat – ongeacht de betekenis – naar mijn 
mening een oerlelijke, door hordes toeristen 
en zwermen schijtende duiven gedomineerde 

bedoening is, vormt de Rokinfontein een 
hoogwaardige bouwkundige toevoeging 

aan de binnenstad. Qua kleur en 
vorm sluit de fontein feilloos aan 
bij de zeventiende-eeuwse smalle 
woningen met hun uiteenlopende 
gevels. 

Vorig jaar werd de fontein tijde-
lijk uitgezet vanwege problemen 
met de afvoer. Het waterkunst-
werk lekte waardoor het trottoir  
rondom de fontein soms een 
groot waterballet werd. Maar 
ook zonder water blijft het een 
fraai en, geheel volgens Manders’ 
plan, tijdloos kunstwerk. ‘Hope-
lijk lopen er binnenkort toeristen 
langs die denken dat die fontein 
er al honderden jaren staat,’ aldus 
Manders bij de opening van de 
fontein.

Bewoners, winkeliers en vast-
goedeigenaren verzorgden als 
kers op de taart de vierkante me-
ters rondom het kunstwerk. Het 
pleintje met schattige iepjes om-
ringd door vele bankjes biedt de 
druk shoppende toerist, willekeu-
rige stadsbewoner of voorbijlo-
pende student een mo-ment van 
bezinning. Zwijgend kijken naar 
de zacht stromende stralen om na 

een paar minuten je weg fris te vervolgen. 
Nooit gedacht dat dat kon op het Rokin. 
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Een moment van 
bezinning op het Rokin

Lange tijd was het Rokin een plek die ik liever vermeed. De combinatie 
van toeristenmassa’s en metrobouwputten maakte me chagrijnig. Sinds de 
komst van de Noord/Zuidlijn ben ik verliefd op het Rokin, in het bijzonder 

op de fontein voor de boekhandel. 
Tekst /// Freek Haye    Beeld /// Anna Berkhout

We kijken er niet meer vreemd van op dat op bijna ieder Amsterdams 
terras tegenwoordig Engels wordt gesproken. We spreken massaal 
Engels, maar wat betekent dit voor onze eigen taal en de bejubelde 

Nederlandse identiteit?
Tekst /// Maryse Boonstra    Beeld /// Bob Foulidis

ESSAY

Nederland staat al bijna 
tien jaar in de top drie van 
Engelssprekende landen
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daar ook veel Nederlandse schrijvers tussen. Daarnaast ontstond er 
grote verontwaardiging toen de VU begin 2019 aankondigde te stop-
pen met de bachelor Nederlands, omdat deze niet langer ‘rendabel’ 
was. Men vreesde dat de interesse voor de taal en daarmee de eigen 
identiteit en historie terugliep en er werd schande van gesproken dat 
de opleiding Nederlands op de VU alleen nog werd aangeboden in 
het Engels.

Anglo-Amerikaanse invloeden
We lijken dus niet minder trots op onze eigen taal, maar vooral prag-
matischer ingesteld. Doordat een groeiend aantal opleidingen op 
hogescholen en universiteiten in het Engels aangeboden wordt, cre-
eert men het idee dat Engels waardevoller is op de arbeidsmarkt dan 
Nederlands. Het grootste deel van de studenten komt echter uitein-
delijk in een Nederlandse werkomgeving terecht en hoewel er veel 
communicatie is met internationale bedrijven en ook de kantoor-
omgeving steeds meer Engels opneemt, is de voertaal hier nog altijd 
Nederlands. Studenten die dan hun gehele opleiding in het Engels 
hebben gevolgd moeten plotseling weer omschakelen naar Neder-
landse vaktaal.

We hechten dus best waarde aan onze eigen taal en daarmee onze 
eigen cultuur, maar Engels wordt als dermate nuttig gezien dat we 
het op grote schaal zijn gaan spreken. Hier zit echter wel een gevaar 
in, want taal brengt ook cultuur met zich mee. De toenemende mate 
van Engels in film, onderwijs en maatschappij gaat vaak gepaard 
met een Anglo-Amerikaans wereldbeeld. Zo wordt in veel vakken 

uitgegaan van Britse of Amerikaanse voorbeelden (in bijvoorbeeld 
de economie, sociologie en filosofie), terwijl andere maatschappijen 
misschien veel dichter bij die van ons liggen. 

We pochen graag met onze kennis van het Engels, maar beseffen mis-
schien maar half welk effect het heeft op de kennis van onze moeder-
taal. Vooral studenten die langere tijd in het Engels hebben gestu-
deerd geven aan moeite hebben met de omschakeling wanneer ze in 
een Nederlandse werkomgeving terechtkomen of een vervolgstudie 
in het Nederlands doen. Hoewel we nationalistisch genoeg zijn om 
waarde te hechten aan onze taal, zijn we ook praktisch genoeg in-
gesteld om Engels een prioriteit te maken. ‘Dat Nederlands haal ik 
wel weer ergens op’ is het idee onder veel studenten. Er is nog geen 
grootschalig onderzoek gedaan naar het effect van anderstalige stu-
dies op de moedertaal, maar gezien de terugkerende discussies over 
het onderwerp, laat een dergelijk onderzoek waarschijnlijk niet lang 
op zich wachten.

De Nederlandse taal is onderdeel van onze identiteit, maar het moei-
teloos omschakelen naar het Engels is ook onderdeel geworden van 
die identiteit, evenals het gemak waarmee we connecties kunnen 
leggen met andere nationaliteiten. De Nederlandse identiteit is dus 
niet op een statisch begrip als taal vast te pinnen. Dat Nederlanders 
massaal Engels spreken betekent niet automatisch dat we geen 
waarde hechten aan onze eigen taal en cultuur. Wat Nederlanders  
tot Nederlanders maakt, bestaat immers uit veel meer dan slechts 
taal. 
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Met een verfrommeld collegeblok en pen op standje strijd-
lust in de hand ’s ochtends om negen uur tussen de op-
lichtende laptopschermen in de collegezaal neerstrijken. 

Herkenbaar? Vast niet. Met een verzuurde arm de laatste hoofdstuk-
ken van het studieboek samenvatten, om vervolgens driftig met mar-
keerstiften door je eigen gekrabbel heen te kleuren ter voorberei-
ding van het tentamen. Wel herkenbaar? Vast ook niet. Voor mij wel.

Je laptop meenemen naar de universiteit: het is een wet van Meden 
en Perzen. Toch is die regel nog niet zo lang van kracht als het mis-
schien lijkt. Toen ik zes jaar geleden aan mijn bachelor begon, trof 
je in collegezalen nog een gebalanceerde mix van laptops en colle-
geblokken aan. Maar in hetzelfde tempo als waarin het Nederlands 
in studieprogramma’s de daaropvolgende jaren plaats moest maken 
voor het Engels, maakten de collegeblokken plaats voor laptops. Met 
als gevolg dat we nu negen van de tien keer eigenlijk ‘typen’ bedoelen 
als we ‘schrijven’ zeggen. Maar typen is geen schrijven. 

Typen is veel sneller dan schrijven. Zie maar eens alles wat de 
professor tijdens het hoorcollege vertelt gelijktijdig op papier geïnkt 
te krijgen: onmogelijk. Daarom lijkt het op het eerste gezicht logisch 
om typen de voorkeur te geven boven schrijven. De heersende 
gedachte is immers: hoe vollediger, hoe beter. Maar net zoals je sterkte 

meestal ook je zwakte is, geldt in dit geval dat het grote voordeel 
tegelijkertijd het grote nadeel is. Zeker op die vroege ochtend typ 
je gemakkelijk met de gesproken tekst mee, alsof je een transscript 
uitwerkt, terwijl je tussendoor nog slaperig van zo’n 42 cent-koffie 
nipt. Slechts horen, niet luisteren, is voldoende om tot complete 
aantekeningen te komen. Zo baan je jezelf moeiteloos een weg door 
studiebijeenkomsten. Door te pennen moet ik echter selecteren wat 
ik opschrijf en hoe ik dat opschrijf. Zo word ik gedwongen om mijn 
kop erbij te houden (zoals de slagzin op het koffiebekertje gebiedt) 
en ben ik direct bezig de informatie te verwerken: ik leer echt iets. 
En even van Word naar Facebook switchen – oeps, er wordt alweer 
gesproken – behoort niet tot de mogelijkheden.

Niet zo gek dus ook dat wetenschappelijk onderzoek – waar het  
ons allemaal om te doen is – heeft aangetoond dat er een uitgebrei-
der patroon van hersenactiviteit plaatsvindt wanneer je schrijft  
dan wanneer je typt. Het was de doorslaggevende reden voor  
een aantal hoogleraren en docenten binnen de FGw van de Universi-
teit Leiden en de Universiteit Utrecht om laptops uit hun hoor- 
colleges te verbannen. Keuzes maken in wat je opschrijft moet je uit-
eindelijk toch, want tijdens het tentamen kun je ook niet elk woord 
en elke zin reproduceren. Laptop een keer vergeten? Pluk er de 
vruchten van. 

Fnuikend laptopgebruik 
Tekst /// Dominique Wiedeman    Beeld /// Dorota Dabrowska



Januari 2020 25

Het is op 27 januari exact 125 jaar geleden dat het klassieke ballet Het Zwanenmeer 

voor het eerst succesvol opgevoerd werd. Het balletstuk staat bekend als een van de 
beste muziekwerken van de Russische componist Pyotr Ilyich Tchaikovsky en vertelt 
een verhaal over dualiteit, homoseksualiteit en onmogelijke liefde. Onderwerpen die 

Tchaikovsky als homoseksueel nauw aan het hart gingen. 
Tekst /// Danielle Kliwon    Beeld /// Winonah van den Bosch

ACHTERGROND 
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Tchaikovsky’s marteling
Pyotr Ilyich Tchaikovsky, geboren in 1840, was 35 jaar oud toen 
hij de muziek van Het Zwanenmeer componeerde. In die tijd was 
homoseksualiteit in Rusland wettelijk verboden. Hoewel Tchaikovsky 
nooit expliciet uit de kast is gekomen, is uit de briefcorrespondentie 
tussen hem en zijn broer, naar voren gekomen dat hij gevoelens 
had voor mannen die hij trachtte te onderdrukken. Zo zag hij 
homoseksualiteit als een obstakel naar geluk. Hij was op zoek naar 
een echte relatie en wilde romantische liefde ervaren, maar dat 
was hem in de tijd waarin hij leefde als homoseksueel niet gegund. 
Tchaikovsky trouwde uiteindelijk wel met een vrouw, Antonina. De 
twee zijn nooit gescheiden, maar het was een allerminst gelukkig 
huwelijk. ‘Ik ben getrouwd volgens de regels, niet van het hart, maar 
van een of andere onbegrijpelijke samenloop van omstandigheden,’, 
zo schreef Tchaikovsky naar zijn broer over zijn huwelijk. ‘Te doen 
alsof, mijn hele leven, is een verschrikkelijke marteling. Ik begon te 
verlangen, gepassioneerd en hongerig, naar de dood.’ Na een mislukte 
zelfmoordpoging in 1877, overleed Tchaikovsky uiteindelijk in 1893 
aan de gevolgen van cholera door het drinken van besmet water. 
Zelfmoord zegt de een. Een ongeluk, de ander. Hij is hoe dan ook 
gestorven zonder ware liefde te vinden, zonder ooit volledig zichzelf 
te kunnen zijn. De onmogelijke liefde in Het Zwanenmeer lijkt dan 
ook een representatie te zijn van het verlangen van Tchaikovsky naar 
ware liefde.

Een tragedie in vier bedrijven
Het Zwanenmeer vertelt in vier bedrijven het tragische liefdesverhaal 
van prinses Odette en prins Siegfried. Het eerste bedrijf speelt zich af 
op de 21e verjaardag van de prins. Hij is jong, onbevangen en geniet 
van het leven, maar zijn autoritaire moeder roept hem snel tot de 
orde met de boodschap dat hij op het volgende bal een echtgenote 
moet kiezen. Siegfried is hier niet blij mee en zijn vrienden proberen 

hem op te beuren. In de avond ziet Benno, een van Siegfrieds 
beste vrienden, een groepje zwanen overvliegen. Hij stelt voor om 
op jacht te gaan. De mannen pakken hun kruisbogen en zetten de 
achtervolging op de zwanen in. 

In het tweede bedrijf raakt Siegfried tijdens deze jacht gescheiden 
van zijn vrienden en komt hij bij een meer terecht waar de zwanen 
neerstrijken. Hij richt zijn kruisboog, maar stopt wanneer een van 
de zwanen plotseling transformeert in een bloedmooie vrouw, 
Odette. Zij vertelt Siegfried dat zij en de andere zwanen vervloekt 
zijn door de kwaadaardige magiër Rothbart: overdag veranderen 
de vrouwen in zwanen en slechts ’s nachts transformeren ze terug 
naar hun menselijke vorm. De vloek kan alleen verbroken worden 
als iemand die Odette niet eerder kende, haar de onvoorwaardelijke 
liefde verklaart. Siegfried wil Odette en de andere zwanen bevrijden 
van de vloek en langzaam maar zeker worden hij en Odette verliefd. 
Odette is de witte zwaan, de personificatie van schoonheid en 
puurheid, maar zij kan haar volle potentie als vrouw niet bereiken 
door Rothbarts vloek. 

De moeder van Siegfried wil dat hij zo snel mogelijk trouwt en in het 
derde bedrijf nodigt zij zes prinsessen uit in het paleis. Ze presenteert 
hen als huwelijkskandidaten aan Siegfried. Ook Rothbart is aanwezig 
met zijn dochter Odile, die er door middel van een spreuk uitziet 
als Odette. Odile is in het zwart gekleed en personificeert de zwarte 
zwaan: de dubbelganger en tegelijkertijd tegenhanger van Odette. Ze 
is een verleidster, een femme fatale. Siegfried heeft alleen oog voor 
Odile en verklaart aan alle aanwezigen met haar te zullen trouwen. 
Hij heeft hierbij niet door dat deze zwarte zwaan niet zijn witte 
zwaan is. Wanneer hij zich zijn fout realiseert, snelt hij naar het meer 
waar de echte Odette is. Hoewel zij hem in het vierde bedrijf vergeeft 
voor zijn verraad, is het te laat. De vloek kan niet meer verbroken 
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worden. Omdat ze niet de rest van haar leven wil doorbrengen als 
zwaan besluit Odette een einde aan haar leven te maken. Siegfried 
kiest ervoor om met haar te sterven en ze verdrinken samen in het 
meer.

Ware liefde is onmogelijk
Het overkoepelende thema van Het Zwanenmeer is onmogelijke 
liefde. Er is een parallel te ontdekken tussen Tchaikovsky en prins 
Siegfried. Net als Siegfried, voelde Tchaikovsky de druk om te 
trouwen. Waar Siegfrieds moeder hem dwingt om te trouwen, dacht 
Tchaikovsky dat een huwelijk zijn homoseksualiteit zou kunnen 
oplossen. Beiden moesten trouwen tegen hun wil in en beide mannen 
wilden iets anders dan de valse liefde die ze zouden vinden in een 
gedwongen huwelijk. Dit gegeven bekrachtigt de zwaan als symbool 
voor onmogelijke liefde. 

Waar het ballet een vorm van ontsnapping was voor Tchaikovsky, 
vormt Odette de ontsnapping voor Siegfried. De twee hoofdpersonen 
komen nader tot elkaar over hun gedeelde smart: Odettes vloek en 
Siegfrieds verplichte huwelijk. Door zijn liefde te verklaren aan 
Odette volgt hij de wens van zijn moeder en zijn de huwelijkse 
problemen van de baan. Tegelijkertijd zal Rothbart’s vloek breken en 
zal Odette zichzelf kunnen zijn. Het verbreken van de vloek en het 
verkrijgen van liefde is dan ook een potent thema in het balletstuk dat 
impliceert dat ware liefde liberaliseert. Het geeft mensen de ruimte 
en de vrijheid om zichzelf te zijn en valse identiteiten van zich af te 
schudden. Iets waar Tchaikovsky naar verlangde. De liefde tussen 

Siegfried en Odette biedt hoop, maar door Siegfrieds onbedoelde 
verraad, wordt die hoop bruut weggenomen en benadrukt het 
balletstuk nogmaals dat perfecte, ware liefde onmogelijk is. 

De fallische zwaan
In Europa wordt de zwaan gebruikt als symbool voor verleiding. Zo 
werd de koningin van Sparta, Leda, volgens de Griekse mythologie 
door Zeus verleidt terwijl hij vermomd was als zwaan. Verscheidene 
academici menen dat er een homo-erotische symboliek achter de 
zwaan schuilgaat. De zwaan in de mythe wordt namelijk beschreven 
als ‘grotesk met te veel lijnen en een lange nek’. Die lange nek roept 
fallische connotaties op. Tegelijkertijd is de nek van de zwaan een 
bijna misvormde schoonheid die bovendien losstaat en afwijkt van 
andere vogelsoorten. Het willen verbreken van de vloek (de 
misvormde schoonheid) zodat Odette verandert in iets moois, ver-
wijst impliciet naar het fallische (de lelijkheid van homo- 
seksualiteit) die moet veranderen in iets moois dat bovendien wordt 
geaccepteerd. De masculiniteit en kracht van de zwaan staat hierin 
centraal. Ook choreograaf Matthew Bourne interpreteerde de zwaan 
op deze manier. Zijn versie van Het Zwanenmeer ging in 1995 in pre-
mière en is intussen het langstlopende ballet op West End en Broad-
way. Bourne verving in zijn choreografie alle vrouwelijke dansers 
door mannen en behield daarbij de centrale thema’s van het origi-
nele stuk. Ook Bourne’s stuk is een verhaal over verdoemenis, onmo-
gelijke liefde en dualiteit. Het Zwanenmeer zoals Tchaikovsky het 
wellicht bedoeld had, wordt op deze manier in stand gehouden. Een 
tragedie die 125 jaar later nog steeds relevant is. 

ACHTERGROND



W e zijn gewend om tijdens oud en nieuw oliebollen te eten, vuurwerk af te steken en de 
oudejaarsconference te kijken, maar niet alle oudejaarsvieringen zijn hetzelfde, en door de 
jaren heen zijn ze veranderd. Zo was het vroeger gebruikelijk, in de dorpen in het oosten 

van het land, om alles wat los en vast zat naar het dorpsplein te brengen om het daar op te stapelen. 
Dit gebeurt heden ten dagen nog steeds in de vorm van vreugdevuren, die nu zelf onder vuur liggen.. 

Voor het vreugdevuur van 2012 ontvreemdde de oudejaarsvereniging ‘De Oliebollen’ uit het Drentse 
dorp Vledder een straaljager uit een vliegmuseum honderd kilometer verderop. Deze stunt, die 
overigens bedoeld was als politiek statement, werd wereldnieuws: ze wilden meer ‘luchtsteun’ voor 
het realiseren van starterswoningen. Op 2 januari brachten ze het vliegtuig weer terug, en gelukkig kon 
het museum er ook wel om lachen – het was immers publiciteit.

Dus, mocht je klaar zijn met vuurwerk… 
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‘t Is niet de weg van het spitante studentenbestaan 
met je wetenswaardige, grandioze of kuttige scholing 

naar een prachtig, keutelige volwassen loopbaan.
‘t Is niet de kleding die je draagt, gemaakt door kleine kleuterhanden 

die zich elke dag afjakkeren in armzalige landen,
waarin je je o zo jezelf voelt. Poserend op je scherm.

Dat is gewoon westerse gewoonte. 

‘t Is een groot woord verscholen in al ’t kleins.
Beter te vatten in beeld dan in woord.

Zoals je harde of zachte lach, je soms stomme gedrag op een klotedag. 
Niet zozeer wat je zegt, want dat is overdachte overdracht, maar

hoe je met scherpe nadrukjes hier, adempauzes daar, 
de woorden als ruisende wagonnenetjes in je zinnen slingert of langzaam luid

vol ritme elke lettergreep als lucht in een fietsband pompt.
De schubbetjes van een goudvis, door de jaren wat verkleurd, maar nooit helemaal.

De vis moet zwemmen, valt alleen slecht te temmen.

Tekst /// Freek Haye
Beeld /// Imke Chatrou
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