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Gender als hoofdrol volgens Judith Butler Protestbordjes als rekwisiet op het protesttoneel
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J e hebt zojuist ons maartnummer opengeslagen en daar-
mee een toneelgordijn geopend. Het thema van deze edi-
tie is namelijk performance en we nemen je bij het lezen 

van deze Babel graag mee in onze voorstelling. Er zijn diverse 
rollen te verdelen in het leven en vaak moeten we er ook meer-
dere vervullen. Het optreden waar je nu naar kijkt, belicht er 
enkele.

In deze Babel is de eerste speler die het toneel betreedt Judith But-
ler. Hen verschijnt in een stuk over gender performance geschreven 
door Sonja. Hierna is er een flashback: een ‘Uit de oude toren’ over 
het romantiseren van het leven op basis van het werk van Novalis. 
In de scène daarna vervaagt kleding de scheiding tussen artiest en 
publiek door ernaar te kijken als kostuum. Zo wordt de functie die 
mode speelt in sociale en maatschappelijke rollen doorgrond. Scè-
ne vier gaat verder in op maatschappelijke rollen, in het bijzonder 
de politieke performance van het protesteren. Ook het protestbord-
je komt hier als rekwisiet voorbij, onder regie van Afra. Vervolgens 
vindt een wisseling van publiek plaats en wordt deze bovenmense-
lijk. Het optreden voor Hem beslaat scène vijf en wordt beschreven 
door Kevin. 

Pauze. 

We keren terug naar sociaal-maatschappelijke rollen in de vorm van 
prestatiedruk onder migrantenkinderen, geschreven door Sonja. 
Daarna volgt een primeur: Sarah. Zij presenteert het spel dat opge-
voerd wordt op sociale media. Aangekomen bij scène acht zal blij-
ken of we in de prijzen vallen. Onder leiding van Teske wordt het 
onderscheid tussen Oscarwaardig en niet Oscarwaardig aan het 
licht gebracht. In scène negen betreedt Tammie het podium om te 
vertellen dat haar zoektocht naar een publieke stem een metamor-
fose tot trekpop teweegbracht. De volgende scène is een muzikale; 
Lucas schrijft over de artiest Exuma en zijn album Snake. Aangeko-
men bij scène elf komt een gastrol het podium op. Brenno belicht 
de controversiële performance van coronademonstranten, die de 
coronapas vergelijken met de Jodenster. Uiteindelijk kijken we naar 
het podium zelf. Sonja schrijft een ‘Mokum’ over de geschiedenis 
van het Amsterdamse theater (inclusief tip over hoe de rol van ge-
liefde verkregen kan worden!). 

Daarna valt het doek definitief. 

Laat je meenemen door wat deze Babel tentoonstelt en vergeet  
je telefoon niet op stil te zetten. Moge de voorstelling dan nu begin-
nen. 

Liefs, Loïs & Kevin
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Judith Butler werd geboren in 1956 in Cleveland, Ohio. Butler 
studeerde filosofie aan onder andere de prestigieuze Yale Uni-
versity en de Universiteit van Heidelberg. Met de publicatie 

van Gender Trouble in 1990 werd Butler een gevestigde naam in de 
filosofie, en de theorieën die in dat boek aan bod kwamen vormden 
een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de genderstudies en 
de geesteswetenschappen als geheel. Met name de gender perfor-
mance-theorie heeft grote invloed gehad op hoe we tegenwoordig 
kijken naar sekse en gender. 

Judith Butler werd geboren in 1956 in Cleveland, Ohio. Butler stu-
deerde filosofie aan onder andere de prestigieuze Yale University en 
de Universiteit van Heidelberg. Met de publicatie van Gender Trouble 
in 1990 werd Butler een gevestigde naam in de filosofie, en de theo-
rieën die in dat boek aan bod kwamen vormden een belangrijke basis 
voor de ontwikkeling van de genderstudies en de geesteswetenschap-
pen als geheel. Met name de gender performance-theorie heeft grote 
invloed gehad op hoe we tegenwoordig kijken naar sekse en gender.

Het één of het ander – of toch niet?
Gender Trouble is geen gemakkelijk boek om te lezen. De taal is com-
plex en elke zin staat bomvol informatie, waardoor het min of meer on-
mogelijk is om in één artikel alle aspecten van Butlers filosofie samen 
te vatten. Voornamelijk de kern van wat gender performance inhoudt 
zal hier uitgelegd worden, hoewel ik wil benadrukken dat het slechts 
één aspect is van wat Butler in Gender Trouble beschrijft.

Eerst nog een kleine opfrissessie van wat begrippen. Met ‘sekse’ of ‘ge-
slacht’ wordt over het algemeen een biologisch onderscheid bedoeld, 
waar geslachtsdelen, hormonen en chromosomen onder vallen. Kort 
gezegd: XX-chromosomen veroorzaken de ontwikkeling van de vagina, 
baarmoeder en borsten, XY-chromosomen van de penis en teelballen. 
Met ‘gender’ wordt zowel een psychologisch als een socio-cultureel 
aspect van identiteit bedoeld, dat onafhankelijk is van lichamelijke 
kenmerken. 

In het westen heerste al sinds 1800 het beeld van geslacht als dualiteit. 
Je was óf een man óf een vrouw, bepaald door de geslachtsdelen waar-
mee je werd geboren. Die geslachtsdelen bepaalden vervolgens zon-
der pardon ook je gender: werd je geboren met een penis, dan droeg je 
broeken, hield je van jagen en was het onacceptabel dat je openlijk je 
emoties toonde. Werd je geboren met een vagina, dan moest je vooral 
kinderen krijgen en ze verzorgen, gehuld in enkellange jurken en be-
nauwende korsetten. Simpel, overzichtelijk, easy peasy. Of niet?

Butler trekt deze streng dualistische visie op geslacht en gender in 
twijfel en stelt dat die dualiteit helemaal niet zo natuurlijk is als ver-

ondersteld wordt. Om te beginnen is het in de praktijk niet zo dat er 
maar twee ‘smaken’ zijn: XX of XY. Eén op de duizend jongens wordt 
namelijk geboren met een extra Y-chromosoom, en heeft dus een XYY-
combinatie. Ook het hebben van een extra X-chromosoom is mogelijk. 
Het is niet altijd aan de buitenkant te zien dat iemand deze chromo-
soomcombinaties heeft, maar soms wel. Het kan bijvoorbeeld gebeu-
ren dat iemand geboren wordt met een penis, maar in de puberteit ook 
borstgroei krijgt; of juist dat er veel minder haar- en baardgroei zicht-
baar is dan typisch is voor mensen met een XY-combinatie. Vroeger 
werd gewoonlijk over deze mensen gepraat als ‘half-man, half-vrouw’; 
een beschrijving die vaak wordt ervaren als kwetsend en onjuist. Het 
grootste gedeelte van mensen met deze chromosoomcombinaties 
identificeert zich namelijk duidelijk als man of vrouw, ondanks dat 
hun geslachtsdelen en chromosomen afwijken van die traditionele 
dualiteit. Zo vanzelfsprekend is die fysieke tweedeling dus niet, en de 
daaruit volgende genderidentiteit al helemaal niet.

De fluïditeit van vrouwelijkheid
Lange tijd was men ervan overtuigd dat geslacht en gender onlosma-
kelijk verbonden waren. Mannen moesten mannelijk zijn en vrouwen 
moesten vrouwelijk zijn. Butler stelt echter dat er geen vaste, biolo-
gische connectie is tussen geslacht en gender. Gender is namelijk een 
construct dat we zelf als maatschappij gecreëerd hebben door ons er-
naar te gedragen. Het bestaat alleen maar omdat wij vinden dat het 
bestaat.

Gender in de hoofdrol
In de rubriek ‘In de geest van’ onderzoeken onze redacteuren elke maand 
het gedachtegoed van een opvallende geesteswetenschapper. Deze maand 
duikt Sonja in de gender performance-theorie van de filosoof Judith Butler, 

en ontdekt hoe onze daden vorm geven aan onze identiteit.
Tekst /// Sonja Buljevac    Beeld /// Lesine Moricke  

Maar een rok is 
uiteindelijk niets meer 
en niets minder dan 
een lap stof die in 
een bepaalde vorm is 
geknipt en genaaid

Huh?

Oké, simpel gezegd: wanneer we aan vrouwelijkheid denken, denken 
we misschien aan dingen als make-up, rokken en hoge hakken. Maar 
een rok is uiteindelijk niets meer en niets minder dan een lap stof die 
in een bepaalde vorm is geknipt en genaaid. Met andere woorden; een 
rok is niet inherent vrouwelijk, maar omdát wij het associëren met 
vrouwelijkheid, wórdt het iets vrouwelijks. Dat betekent ook dat deze 
concepten kunnen veranderen. Het bewijs daarvan kunnen we in de 
geschiedenis zien: bij de Egyptenaren droegen mannelijke farao’s eye-
liner waar Adele jaloers op zou zijn en de stoerste, harigste Schotten 
liepen rond in kilts die later Britney Spears’ outfit in de Hit me baby 
one more time-videoclip zouden inspireren.

Er vormt zich dus een soort vicieuze cirkel. Als we een rok tot iets vrou-
welijks bestempelen en alle vrouwen vervolgens op het hart drukken 
dat hun vrouwelijkheid heel belangrijk is, gaan ze massaal rokken dra-
gen. Dit bevestigt onze formule, ‘rok = vrouw’, waardoor we helemaal 
uit het oog verliezen dat het iets is wat ooit gewoon maar is bedacht. 
Dat is de kern van wat Butler ‘gender performance’ noemt: gender is 
geen vast gegeven, maar een concept dat wordt gecreëerd door een 
herhaling van handelingen die we aan dat concept toekennen.

Geen loze woorden
Leuk die theorie van Butler, maar wat hebben we er nou precies aan? 
In de eerste plaats bewijst deze dat gender geen natuurlijk, vaststaand 
gegeven is, maar een sociaal, veranderlijk concept. Dat betekent dat 
er ruimte is voor veel meer vrijheid in genderidentiteiten en -uitingen 
dan vroeger werd gedoogd. Wat mij betreft is er geen enkele reden 
waarom iemand die zich identificeert als man niet zou mogen genieten 
van ‘vrouwelijke’ dingen, want het hele idee van vrouwelijkheid is niet 
meer dan dat – een idee.

Daarnaast benadrukt Butler het belang van taal voor het vormen van 
onze werkelijkheid. Wanneer we alleen maar over dingen praten in 
termen als ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’, kijken we ook op die manier 
naar de wereld. Als iemand van die binaire normen afwijkt, weten we 
niet goed wat we daarmee aan moeten en reageren we vaak met onbe-
grip en argwaan. Dit kan heftige, schadelijke gevolgen hebben voor 
diegene. Als we, in woorden en daden, onze visie op geslacht en gen-
der minder beperkend maken, kan een veel groter gedeelte van de 
mensheid zich hierin thuis voelen. Ook dit is onderdeel van gender 
performance – welke termen we toekennen aan mensen of concepten 
heeft invloed op hoe we vervolgens naar ze kijken. Door hier bewuste 
keuzes in te maken kunnen we op den duur collectieve veranderingen 
teweegbrengen. 
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B ij performance denk je al snel aan 
een artiest op een podium omringd 
door een gigantisch publiek. Harry 

Styles in Gucci outfit, denk ik dan meteen. 
Als ik door de gangen van de universiteit 
loop in tevens zalige doch net niet Gucci 
outfit, klinkt er zelden applaus. Is mijn out-
fit geen performance en die van Harry wel? 
 
Definities van ‘performance’ klinken vaak als 
een handeling van een kunstenaar met pu-
bliek erbij. Maar ook het fenomeen afstand 
speelt een rol. Deze term is door verschil-
lende filosofen in verband gebracht met de 
schoonheidsleer, de filosofische discipline 
die zich bezighoudt met waardes zoals mooi 
en lelijk. Bij Plato was het een synoniem voor 
de esthetische ervaring, bij Immanuel Kant 
was het de ruimte tussen waarnemer en 
object – bijvoorbeeld die tussen podium en 
publiek. In 1936 kreeg het begrip een nieuwe 
wending dankzij het bekende essay The Work 
of Art in the Age of Mechanical Reproduction 
van Walter Benjamin. In dit essay definieert 
hij afstand als een metafoor voor de autono-
mie van een kunstwerk. Hij noemt dit de aura 
van het kunstwerk, wat verwijst naar het 
unieke bestaan van het voorwerp in ruimte 
en tijd. Deze aura gaat volgens hem verloren 
als mechanische reproductie van het kunst-
werk plaatsvindt. Iets wat tegenwoordig aan 
de lopende band gebeurt via foto’s, video’s, 
insta-posts en NFT’s. Om het nog maar niet 
te hebben over Mark Zuckerbergs ambitie 
om de gehele wereld te reproduceren tot Me-
taverse. 

Het laatkapitalisme is het stadium van kapi-
talisme waar we grofweg sinds de jaren 40 
in zitten, gekenmerkt door hypermoderne 
ontwikkelingen en een groeiende inkomens-
ongelijkheid. De Kantiaanse ruimte tussen 
object en waarnemer is deels gedigitaliseerd 
en de aura van kunstwerken à la Benjamin is 
in verval door extreme reproductie. Deze op-
vattingen van het begrip ‘afstand’ lijken dus 
minder toepasbaar te zijn in de huidige tijd.

Camp, but make it zany
Welke vorm van afstand is tegenwoordig 
bruikbaar om mode te bekijken als perfor-
mance? In hoeverre speelt de afstand tussen 
publiek en artiest nog een rol en zijn die glit-
teroutfits van Harry Styles ook een perfor-

mance als ze op de hangers gedrapeerd zijn? 
Er zijn verschillende manieren om mode als 
performance te analyseren waarvan ik er 
twee ga uitdiepen.

Ten eerste de theorie van Sianne Ngai, een 
Amerikaans cultuurtheoreticus. In haar boek 
Our Aestetic Categories: Zany, Cute, Interesting 
(2012) gaat zij in op de connectie tussen dage-
lijkse bezigheden en kostuums. Ze beschrijft 
hoe de esthetische ervaring getransformeerd 
is door toedoen van de ‘hypercommodified, 
information-saturated, performance-driven 
conditions of the late capitalism era’. Een hele 
mond vol, maar het verwijst simpelweg naar 
de moderne maatschappij. Zij analyseert de 
drie kenmerken van laatkapitalisme - hyper-
commodificatie, informatieverzadiging en 
performance gedrevenheid - middels de es-
thetische categorieën schattig, interessant en 
zany. De laatstgenoemde kent geen passende 
Nederlandse vertaling maar betekent zoiets 
als clownesk of nabootsen op dwaze wijze. 
Het is de categorie zany die Ngai gebruikt om 
de prestatiegerichtheid van het laatkapita-
lisme te duiden. Het is volgens haar ‘the only 
aesthetic category in our contemporary re-
pertoire explicitly about the politically ambi-
guous intersection between cultural and oc-
cupational performance, acting and service, 
playing and laboring’. Zaniness laat het spel 
zien tussen de cultuur- en werkgerelateerde 
prestaties en hoe mensen wisselen tussen 
die rollen. Afstand krijgt hier een belangrijke 
bijrol: volgens Ngai kan van zaniness enkel 
worden genoten vanaf een veilige, comfor-

Dubbel zien of dubbel kijken?
Mode als laatkapitalistische performance
In het tijdperk van het laatkapitalisme is de kledingkast een grabbelton van kostuums. Mode 
heeft door de geschiedenis heen vele vormen gekend maar in de wereld van vandaag is het 
voornamelijk een performance. Bijna alle rollen waarin we ons bevinden – politiek, sociaal 

of maatschappelijk – hebben een bepaalde outfit. Advocaten dragen pakken, maar studenten 
doen dat zelden. Ook sociale rollen kennen ‘kostuums’: de meesten trekken iets anders aan 

naar een date dan naar college en dragen op bezoek bij de grootouders iets anders dan op een 
feestje. In hoeverre is kleding een kostuum wat hoortbij een performance?

Tekst /// Loïs Blank    Beeld /// Fieke de Groot 

Aankomende september bestaat Babel 30 jaar, wat we niet zomaar voorbij willen laten gaan. In aanloop naar  
het jubileum wandelen we door de gangen van De toren Babel - duiken we in het archief - om zodoende elk num-
mer een stuk dat we tegenkomen te herdrukken. Deze maand het romantiseren van het leven door te kijken naar 

het werk en leven van Novalis. Een tekst geschreven door Tom Springveld in jaargang 16, februari 2007.

Camp lacht de 
mislukking 
dus toe, 
terwijl zany 
deze uitlacht
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jaar een thema en de verwachting is dat de 
gasten het uitermate serieus nemen, wat ie-
der jaar opnieuw leidt tot de meest extrava-
gante outfits – of vier verschillende voordat 
je überhaupt binnen bent à la Lady Gaga in 
2019. Dat mode hier een performance is, 
behoeft geen uitleg: er is een thema en de 
gasten bedenken een ‘rol’ die daarbinnen 
past. Verder geldt dat het kostuum het groot-
ste deel van de rol speelt, omdat het dragen 
van de kleding de performance zelf is – het is 
de enige manier voor de gasten om met het 
publiek te kunnen communiceren. Zolang 
de outfits maar worden vastgelegd door de 
paparazzi en verspreid worden over het in-
ternet. 

Het voorbeeld van Gaga en de vier outfits 
was niet zonder reden gekozen. Het thema 
van het gala was dat jaar, ‘Camp: Notes on 
Fashion’. Terwijl ze de rode loper afliep was 
ze gekleed in een gigantische roze baljurk 
met bijpassende strik op haar hoofd. Het 
roze gevaarte werd omgetoverd tot iets min-
der grote zwarte baljurk – gedecoreerd met 
paraplu – waarna een strakke roze satijnen 
jurk tevoorschijn kwam. De paraplu was on-
dertussen ingeruild voor zonnebril en grote 
telefoon. Uiteindelijk bleef er enkel zwart lin-
gerie met netpanty en stripper heels over en 
paradeerde Gaga naar binnen. Dat hier spra-
ke is van overdrijving is duidelijk. De liefde 
voor het onnatuurlijke bleek onder andere 
uit de make-up en er een truc, Gaga wisselde 
vloeiend tussen vier outfits. Iets dat nor-
maal off stage gebeurt, werd hier juist deel 
van de performance. Het optreden van Gaga 
paste perfect in het thema want er was geen 
sprake van mislukking, en alles wat daarop 
leek zette ze feilloos om tot overwinning. 
Haar binnenkomst bij het Met Gala was meer 
camp dan zany, alhoewel de overdrijving van 
een karakter en het hoge performancege-
halte ook passen binnen de definitie van die 
laatste. 

Er was op datzelfde gala een andere gast 
die de grenzen van camp en zany opzocht. 
De acteur Jared Leto – volledig gehuld in 
Gucci – kwam naar het gala met als acces-
soire een replica van zijn eigen hoofd. De 
verheerlijking van het onnatuurlijke en de 
overdrijving- camp karakteristieken -kon-
den niet beter gekozen zijn. Verder geeft het 
neppe hoofd ook een ietwat ongemakkelijke 
ervaring aan het publiek: het kan de illusie 
oproepen van onthoofding en het maakt het 
lastig te weten naar welke Leto we moeten 
kijken. Je zou kunnen zeggen dat hij zichzelf 
als plus één heeft meegenomen naar het gala. 

Het interessante is dat de lijn tussen artiest 
en publiek is vervaagd: is Leto zelf de perfor-
mer en het hoofd een rekwisiet of vormt het 
hoofd de performance en is Leto zelf als pu-
bliek naar het gala gekomen? Dat laatste zou 
ironisch zijn aangezien hij aanwezig was op 
een van de grootste modevoorstellingen ter 
wereld én op de loper stond die het podium 
vormt. Vanuit het perspectief van camp zal 
levende Leto altijd proberen de mislukking 
tot overwinning te maken en dus de auteur 
van de grap te zijn. In dat geval is de hij de 
auteur van de grap en het hoofd het object 
ervan. 

Het wordt lastiger als we deze stunt willen 
duiden met behulp van de categorie zany. 
In het geval van zaniness kan de performer 
enkel het object van de grap zijn en dus blijft 
de vraag: Welk hoofd is zany? Ook het idee 
dat zany enkel als genot ervaren kan worden 
vanaf een afstand wordt hier een probleem. 
Als levende Leto het hoofd heeft meegeno-
men als eigen publiek, maar hij en het hoofd 
ook samen de performance vormen, is er van 
afstand tussen het hoofd als publiek en het 
optreden – levende Leto – weinig sprake. 

Zien en gezien worden
De rol van het publiek en of die überhaupt 
nodig is, verandert als we van het Met Gala 
verplaatsen naar de kledingkast. Als alle 
kleding een kostuum is, omdat we in het 
tijdperk van laatkapitalisme allemaal een rol 
vervullen, wie blijft er dan over als toeschou-
wer? Toch is het juist de wisseling van pu-
bliek in andere sociale contexten wat ons een 
beeld geeft van wat geschikte kleding is. Een 

advocaat draagt een pak om er professioneel 
uit te zien voor anderen. Het ‘publiek’ van de 
advocaat verwacht een bepaalde manier van 
kleden en is hier een veeleisende factor. Maar 
ook de kleding die iemand aantrekt op een 
date heeft onder andere als doel dat de ander 
zal vinden dat je er leuk uitziet of iets over 
je te weten komt op basis van wat je draagt. 
Wat we hier zien is dat door je in verschillen-
de sociaal culturele contexten te begeven, de 
anderen altijd een publiek vormen– ook als 
we allemaal performers zijn omdat we tege-
lijkertijd andermans publiek zijn.  

Om deze wisselwerking van publiek en per-
former beter te begrijpen is het begrip ‘af-
stand’ behulpzaam. De Kantiaanse notie van 
afstand als ruimte tussen publiek en artiest, 
is precies de afstand die de Leto-hoofden 
minimaal maakte. Maar ook Benjamins idee 
van afstand als uniek bestaan in ruimte en 
tijd, gaat niet op voor het optreden van Leto. 
Uniek bestaan in tweevoud is een contradic-
tie. Het subject hoeft niet bewust te zijn van 
een publiek, toch is het er altijd. Het Met Gala 
heeft veel toeschouwers, niet alleen bij het 
evenement, maar het bestaat vooral uit het 
online publiek en de media-aandacht die het 
evenement krijgt. Zoals eerder vermeld, zegt 
Ngai dat van zany alleen op afstand kan wor-
den genoten. Deze uitspraak laat al zien dat 
de performer niet hoeft te weten dat er een 
publiek aanwezig is.

Verder is het Met Gala het mode-evenement 
van het jaar waar de meeste digitale repro-
ductie van plaatsvindt via sociale media: 
gaan is viral gaan. Toch is het begrip ‘afstand’ 
hier niet volledig verloren. De toeschouwers 
kunnen nog altijd van deze kunstwerken ge-
nieten en door de extreme digitale versprei-
ding is het publiek juist groter dan een live 
publiek zou kunnen zijn. Wat we hier zien is 
dat het begrip ‘afstand’ in het tijdperk van 
laatkapitalisme een nieuwe vorm heeft ge-
kregen. De Kantiaanse en Benjaminiaanse af-
standen zijn lastig toe te passen op kleding in 
het tijdperk van laatkapitalisme, maar toch is 
het bestaan van het fenomeen ‘afstand’, dat-
gene wat nog zorgt voor een scheiding van 
publiek en artiest. Echter is deze scheiding 
minder strikt geworden, omdat iedereen 
op elk moment wel een sociale, culturele of 
maatschappelijke rol vervult.

Trek dus vooral een mooi kostuum aan als je 
de volgende keer voor de kast staat en ga 
voor applaus, maar vergeet niet ook af en toe 
van de show te genieten. 

ESSAY ESSAY
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tabele afstand. De vraag is welke rol kleding 
speelt in de manier waarop wij onze perfor-
mances (onbewust) tot leven brengen op het 
laatkapitalistische toneel. 

Ten tweede kan er naar kleding als perfor-
mance worden gekeken met behulp van een 
ander – wellicht bekender – begrip: camp. De 
cultuuruiting die sinds Notes on Camp (1964) 
van Susan Sontag de slogan ‘It’s good be-
cause it’s awful’ draagt. De kernwaarden van 
dit begrip zoals uiteengezet door Sontag zijn 
de liefde voor het onnatuurlijke, overdrijving 
en als twist een truc. Het is een uiting die ge-
bruik maakt van kitscherige elementen om 
de massacultuur te omarmen en het ziet din-
gen als interessant of aangrijpend vanwege 
de slecht smaak of ironie die zij bezitten. 
‘Camp is a woman walking around in a dress 
made of three million feathers’, stelde Sontag.  
Zowel camp als zany zijn een vorm van ver-
heerlijking van karakter en personages - bei-
de relevant voor de performance van mode, 
maar toch verschillen de twee. Bij camp 

wordt de mislukking tot iets plezierigs ge-
maakt, terwijl de zany deze accepteert en er 
om lacht. Camp lacht de mislukking dus toe, 
terwijl zany deze uitlacht. Het clowneske dat 
beide posities hebben verschilt ook; bij camp 
poogt de performer de auteur te zijn van de 
grap, terwijl de zany performer enkel het ob-
ject is. Waar camp dus altijd zal proberen de 
mislukking in een overwinning te verande-
ren, benadrukt zany juist het eigen onvermo-
gen om dat te doen. Op deze manier drama-
tiseert zaniness precies het moment waarop 
camp tegen de eigen limieten aanloopt – als 
de mislukking niet overwonnen kan worden.

Verheerlijking van de 
overdrijving
Om het idee van mode als performance dui-
delijker te maken, wil ik nu kijken naar mis-
schien wel het extreemste voorbeeld: het 
Met Gala. Dit jaarlijkse benefiet op de eerste 
maandag van mei is bedoeld om de jaarlijkse 
modetentoonstelling van het Metropolitan 
Museum of Art te openen. Dit gala heeft elk 

Iets wat 
normaal off 
stage wordt 
gedaan werd 
hier juist 
deel van de 
performance

Je zou kunnen 
zeggen dat hij 
zichzelf als 
plus één heeft 
meegenomen 
naar het gala
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D e laatste paar jaar wordt er veel gedemonstreerd. Dat de 
huidige tijd gekenmerkt wordt door een toenemende 
activistische cultuur klopt als we kijken naar de cijfers. 

Volgens Trouw zien we wereldwijd een toename van het aantal 
demonstraties sinds 2009 die ongezien is sinds de jaren zestig. In 
Amsterdam werd er in 2020 maar liefst 1.442 keer geprotesteerd, 
ten opzichte van een schamele 565 demonstraties in 2016. Jacque-
lien van Stekelenburg, hoogleraar sociologie, heeft aangetoond dat 
ondanks het heersende idee dat Nederlanders tegenwoordig min-
der politiek betrokken zijn en dus minder betogen, er juist weer 
evenveel Nederlanders protesteren als in de woelige jaren zestig.  
 
Vaak valt het op dat protestacties een performatief karakter met zich 
meebrengen. Dat vindt zijn oorsprong op Amsterdamse bodem, bij-
voorbeeld in de ludieke acties van de Provo’s uit die woelige jaren 
zestig. Zij zagen de Amsterdamse straten en pleinen letterlijk als ‘po-
dium’ voor wat zij happenings noemden. Recentelijk hebben we ge-
zien we hoe het coronaprotest van de evenementensector #UnmuteUs 
gebruikmaakte van deze performativiteit door van het protest een 
festivalparade te maken. Over het algemeen komt die performativiteit 
steeds meer tot uiting in de manier waarop de protestborden een gro-
tere rol lijken te spelen in de manifestatie van de protestcultuur. Geen 
protest gaat voorbij zonder dat je op social media ziet wie er uit je 
kring paraat staat met een rake leus op een kartonnen bordje. Ik vraag 
me af in hoeverre de performativiteit van een protest bijdraagt aan het 
bereiken van de protestdoelen of dat het vooral een manier waarop 
mensen laten zien hoe goed ze bezig zijn door een steentje bij te dra-
gen aan een betere toekomst.

Onlangs sprak een vriendin onze vriendengroep aan op ons gebrek 
aan politiek engagement. Hoe kan het zo zijn dat we onze angst blij-
ven uiten over klimaatverandering, zo veel zeiken over wat er allemaal 
mankeert aan het coronabeleid en vooral immer klagen over de Am-
sterdamse woningmarkt, maar desondanks nooit actie ondernemen 
of op zijn minst meelopen in een demonstratie? Terechte vraag, vond 
ik. Inderdaad, sinds de klimaatmars en demonstraties tegen Donald 
Trump in 2017 had ik mijn burgerlijk ongehoorzame schoenen niet 
meer aangetrokken om te staan voor iets waar ik in geloof. 

Het gevoel van nutteloosheid overspoelde me toentertijd, want waar-
schijnlijk zou geen land zich aan de klimaatdoelen houden en waar-
schijnlijk zou Donald Trump zijn termijn prima uitzitten of ik nou wel 
of niet op het Malieveld zou staan. Toch blijkt het omzetten van indi-
viduele verontwaardiging naar collectieve onvrede wel degelijk nut te 
hebben. Alleen al door het feit dat protesteren aandacht geeft aan (on-
derbelichte) kwesties. Zo is de toenemende afkeuring onder Neder-
landers van de karikatuur Zwarte Piet niet mogelijk geweest zonder 
het activisme van Kick Out Zwarte Piet. 

 Ik besloot daarom dat het tijd was om weer eens de straat op te gaan 
en ditmaal de vriendengroep op te trommelen om mee te gaan. Deze 
groep bestaat uit mensen met zowel linkse als rechtse politieke voor-
keuren en we kunnen elkaar daarom vooral vinden in onze angst voor 
klimaatverandering. Voordat ik ruim op tijd vertrok richting de Dam 
om deel te nemen aan de klimaatmars van 5 november besefte ik 
dat ik helemaal geen protestbordje had. Op de een of andere manier 
voelde ik de urgentie om de winkel in te haasten voor een permanent 
stift en verwoed op zoek te gaan naar oud karton. Ik schatte de kans 
groot dat geen van mijn vrienden als debuterende demonstranten een 
bordje zou meenemen en besloot daarom meer bordjes te maken. Ik 
vertrok met een paar slordig geschreven bordjes met inspiratieloze 
teksten die gretig in ontvangst werden genomen door de ploeg. Helaas 
bleef één iemand zonder bordje over, wat zorgde voor een opvallend 
snelle roulatie van de bordjes waarbij niemand te lang zonder bordje 
leek te willen lopen. Excuses zoals ‘geef maar even aan mij hoor, dan 
kunnen je armen even rusten’ vlogen de rondte in om dit gegeven te 
verijdelen. Uiteindelijk schaarden we ons achter een partybus met DJ 
waar we onder het genot van een alcoholische versnapering al dan-
send marcheerden voor een groenere toekomst.

Ook wij maakten een foto, natuurlijk met onze bordjes prominent in 
beeld, om in de groepsapp de laffe thuisblijvers te confronteren en op 
Instagram te laten zien dat we er echt stonden. Ik keek om me heen 
en zag dat 99% van de bordjes er beter uitzagen dan die van ons. Ik 
besefte me dat we enkel amateurs waren binnen deze protestcultuur. 
Onze bordjes zouden dan ook de laatste bordjes zijn die gefotogra-
feerd zouden worden door de vele persfotografen langs de kant van de 

De performativiteit 
van protesteren

Van klimaatmarsen, antiracismedemonstraties, activisme vanuit de krakersbeweging tot 
boerenprotesten en coronaprotesten. De protestcultuur lijkt in bloei, waarbij het ene activisme 

theatraler is dan het ander. Zo kan de klimaatmars in diens performativiteit niet tippen aan 
de tractorblokkades van de boerenopstand in Den Haag of de festivalparade van #UnmuteUs, 

maar alle protestacties hebben een bepaalde performativiteit gemeen die zich vooral uit in 
de protestborden. Het is tijd om te duiken in de performativiteit van de protestcultuur en met 

name de professionalisering van de protestbordjes. 
Tekst /// Afra van Ooijen    Beeld /// Lesine Moricke 

weg. Naast de prachtige handschriften en tekeningen, hadden sommi-
ge mensen hun bordjes dubbelzijdig gemaakt, waardoor zowel men-
sen aan de voor- en achterkant het gemakkelijk konden lezen. Anderen 
waren beter voorbereid op de regen door hun bordjes te plastificeren 
– wat weer niet milieuvriendelijk is natuurlijk. Er leek een heuse pro-
fessionalisering van protestbordjes gaande te zijn. Ik vroeg me af in 
hoeverre het ‘feestelement’ van demonstraties afdoet aan de serieus-
heid van de doelen van het protest. Daarnaast is het de vraag of door 
deze protestbordenmanie het doel niet voorbij wordt gelopen, omdat 
het vooral een manier is van zelfverheerlijking op social media. Ik er-
gerde me vooral aan mezelf. Waarom voelde ik ondanks deze gedach-
tes alsnog de noodzaak om mijn activisme, dat lange tijd op non-actief 
stond, toch op social media te posten? 

Er wordt zo vaak geklaagd over de lage politieke betrokkenheid van 
jongeren. De jeugd zou zich tegenwoordig nergens meer voor inzetten 
en meer bezig zijn met het maken van selfies en het perfectioneren van 
TikTok-dansjes. Uiteindelijk valt enerzijds niet te ontkennen dat social 

media een belangrijke rol speelt in de levens van jongeren, maar wor-
stelt mijn generatie anderzijds met de reële angst voor bijvoorbeeld 
groeiende ongelijkheid en de gevolgen van klimaatverandering. Als de 
performatieve elementen bijdragen aan een hogere opkomst van jon-
geren bij zulke demonstraties boeit het eigenlijk niet wat nou precies 
de belangrijkste individuele beweegredenen zijn van demonstranten. 
Misschien is een post van een protestbord met een oprechte bood-
schap tegelijkertijd een verademing na de serie selfies en gezellige ter-
raspolaroids die doen lijken alsof er geen zorg aan de hemel is. Ik vraag 
me tot slot ook af in hoeverre de houding van de oude garde tegenover 
de jeugd van tegenwoordig niet een beetje hypocriet is. Alsof elke blo-
wende hippie in het Vondelpark in de jaren zestig continu nadacht 
over het verbeteren van de wereld en het afzetten tegen de gevestigde 
orde en nooit bezig was met het zien en gezien worden in het park. Al 
met al wordt er dus weer evenveel geprotesteerd als in de tegendraad-
se jaren zestig en draagt de nieuwe generatie zeer zeker bij aan deze 
trend. Post dus vooral die protestbordjes op je social media en blijf 
dansend marcheren voor een betere toekomst. 



I k kijk in dit stuk terug op een verleden dat een episode uit een 
ander leven lijkt, een leven waarin de prestaties op een heilig 
podium mijn dagritme vormgaven. Ooit maakte ik onderdeel uit 

van een groep katholieken die stevig vasthield aan de liturgie van 
vóór de katholieke hervormingen in lijn met het Tweede Vaticaanse 
Concilie (1962-1965), een kerkvergadering die de kerk bij de tijd 
wilde brengen. Er veranderde veel in de jaren 60 en 70: de pries-
ter draaide zich om naar de mensen in de kerk, het Latijn verdween 
grotendeels uit vieringen en er werd hevig gesnoeid in voorschriften 
over de uitvoering van rituelen. 

Een kleine groep katholieken weigerde hierin mee te gaan en schaar-
de zich in met name Frankrijk en Zwitserland rond de bisschop Mar-
cel Lefebvre (1905-1991). Hij richtte een broederschap op die aan de 
oude gebruiken vasthield. Een lang verhaal kort: spanningen tussen 
Lefebvre’s groep en Rome liepen op. Lefebvre wijdde in 1988 bis-
schoppen zonder toestemming van de paus, een heftig vergrijp tegen 
de eenheid van de katholieke kerk. Hiermee sloeg de vlam in de pan. 
Om de kloof tussen de broederschap en Rome te overbruggen stond 
de toenmalige paus Johannes Paulus II het toe dat een bepaalde 
groep priesters de oude liturgie vierden, zolang ze maar terugkwa-
men bij zijn club. 

Ik raakte in dit alles verzeild via een kerk in Amsterdam en besloot 
naar het opleidingsinstituut van de groep priesters te gaan die de 
handreiking van Johannes Paulus II had aangenomen. Na verloop 
van tijd werd ik ceremoniemeester. Dit werd ik niet om een bruiloft 
in goede banen te leiden, maar om ervoor te zorgen dat alle plech-
tigheden, groot en klein, iedere dag zo foutloos mogelijk verliepen. 

Ik trainde eerstejaars kerkelingen en was samen met mijn chef, de 
‘opperceremoniemeester’, verantwoordelijk voor de grote klussen 
zoals Pasen, Kerstmis en wijdingen. Toen ik aan deze functie begon, 
kreeg ik huiswerk: in detail alle rubrieken en interpretaties hiervan 
bestuderen. Rubrieken zijn de aanwijzingen over welke handelingen 
je tijdens een plechtigheid moet verrichten, zoals eerst het object 
kussen wanneer je iets aangeeft aan een priester en dan de hand van 
de priester. Commentaren bieden hier een aanvulling op. Ze zijn vaak 
regionaal gekleurd. 
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‘Ik zal opgaan tot Gods altaar’
Liturgie als performatief schouwspel

Wie weleens een kerk bezoekt, kan versteld staan van de indrukwekkende architectuur. Hoge 
pilaren, kleurrijke vensters, gouden kandelaars; kosten noch moeite werden in vroegere 

tijden gespaard om een gebedshuis op te richten dat op zichzelf al eer bracht aan God. In de 
jaren 60 van de vorige eeuw wijzigde de rooms-katholieke kerk de manier waarop zij in de 

kerkgebouwen het geloof vierde: de liturgie. Tot die tijd golden voorschriften die grotendeels 
in de zestiende eeuw waren vastgesteld. De evangelist Mattheüs vertelt ons dat de drie 

wijzen uit het Oosten goud, wierook en mirre meebrachten voor het Kind van Bethlehem. De 
rooms-katholieken kwamen eeuwenlang aanzetten met goud, wierook en een enorme lading 

bloemen. Dit schouwspel was ontegenzeggelijk performance. 
Tekst /// Kevin Hoogeveen    Beeld /// Bert Slenders 

De liturgievoorschriften die ik me toen eigen moest maken, stam-
men voor een groot deel uit de tijd van de kerkhervormingen van de 
zestiende eeuw. Ulrich Zwingli, een Zwitserse reformator, en Johan-
nes Calvijn wierpen met de beelden ook veel gebruiken de kerken 
uit. Enigszins cynisch noemde de groep recalcitrante traditionalisten 
waartoe ik behoorde de hervormingen van de jaren 1960 en 1970 
een ‘Tweede Beeldenstorm’. ‘Neoprotestantisme’ en ‘modernisme’ 
zouden de kerk in groot gevaar hebben gebracht. De groep ziet zich-
zelf als bewaarders van de katholieke traditie, ‘traditionis custodes’ 
in het Latijn. Het is goed je te beseffen dat voor katholieken naast 
de Bijbel de Traditie, met hoofdletter t, groot gezag heeft. Ironisch 
genoeg trachtte paus Franciscus kortgeleden de verspreiding van 
de populaire ‘oude liturgie’ aan banden te leggen met het document 
Traditonis custodes. Zijn zorg over ritepurisme en pauskritiek is niet 
ongegrond. Vaak genoeg stelden mensen vraagtekens bij de werk-
kracht of zelfs geldigheid van aangepaste gebeden, zegeningen en 
sacramentenformules. Theoretisering over hoe je de paus een ketter 
kunt noemen zonder je van de kerk af te scheiden was geen zeldzaam 
gespreksonderwerp.

In Rome zorgde in de zestiende eeuw een gestrenge bedelmonnik, 
paus Pius V (r. 1566-1572), ervoor dat alle katholieke kerken voort-
aan op dezelfde manier het geloof zouden vieren. Hij wilde hiermee 
voorkomen dat protestantse ideeën ingang vonden in hoe katho-
lieken met z’n allen baden. De katholieken begonnen een offensief 
tegen protestantse hervormers en vorsten: zij introduceerden ver-
nieuwde priesteropleiding en liturgievoorschriften. De barok is de 
stijl van deze contrareformatie, of ‘katholieke reformatie’. Voortaan 
stoomde niet de dorpspastoor, die nauwelijks Latijn kon, aankomen-
de priesters klaar, maar namen weinig rekkelijke seminarieprofesso-
ren op grote opleidingsinstituten deze taak voor hun rekening. In het 
Bijbelse volk Israël, dat twaalf stammen telde, kreeg de stam Levi het 
privilege het heiligdom te verzorgen waarin God onder Zijn volk was; 
eerst de tabernakel (tent), daarna de tempel in Jeruzalem. In het ge-
dachtegoed van de vernieuwde priesteropleiding stond centraal dat 

katholieke priesters en priesterstudenten de nieuwe levieten waren. 
Zij vormden een soort heilige priesterkaste, die het eer brengen aan 
God als een zeer belangrijke taak moest zien. Illustratief hiervoor 
is het Traité des Saints Ordres van Jean-Jacques Olier (1608-1657). 
Vier eeuwen na verschijning stond dit boekje ook in mijn toenmalige 
priesteropleiding hoog op de lijst met must-reads. 

Toen ik als 
ceremoniemeester 
begon moest ik alle 
rubrieken in detail 
bestuderen

In de ijver van de 
contrareformatie 
waren priesters en 
seminaristen 
‘de nieuwe levieten’



14 Babel

Migratie-compensatie-prestatie
Tekst /// Sonja Buljevac    Beeld /// Winonah van der Bosch  

COLUMN SONJA

In 2017 kopte het NOS-journaal: vluchtelingenkinderen uit de 
jaren 90 presteren goed op school. Om precies te zijn doen ze 
het ‘minder goed’ dan Nederlandse kinderen, maar beter dan 

andere niet-westerse leerlingen’. Met ‘ze’ worden kinderen bedoeld 
die tussen 1995 en 1999 uit onder andere Irak, Afghanistan en Joe-
goslavië naar Nederland vluchtten. Zelf hoorde ik dus net niet bij 
die groep, aangezien mijn ouders begin jaren 90 al vluchtten en ik 
in good old Rotterdam ben geboren, maar toch heeft het bericht me 
nooit losgelaten.

Enerzijds voelt het aanstellerig om me over zulk nieuws op te win-
den. Het is toch alleen maar goed als het vluchtelingenkinderen, on-
danks tegenslagen en uitdagingen, lukt om (hoge) opleidingen af te 
ronden? Is het niet juist fijn als migranten positief in het nieuws ko-
men in plaats van die stroom aan berichten over gebrekkige kennis 
van de Nederlandse taal en moeite met aanpassen aan de cultuur? Zo 
sprak ik mezelf toe, elke keer dat de woorden van de nieuwslezeres, 
met die stem die klonk als een luisterboek, door mijn hoofd bleven 
spoken.

Ik heb heel lang niet begrepen waarom dit bericht me zo tegen de 
borst stuitte. Waarom het me zo dwars zat, terwijl het niet écht over 
mij ging. Pas door een aantal gesprekken die ik onlangs voerde met 
familie en vrienden, begreep ik waarom ik zo geraakt werd door dit 
nieuws. Het ging me niet zozeer om het nieuwsbericht, maar om de 
druk die er impliciet aan verbonden is. Die onuitgesproken eis: be-
wijs maar eens dat je hier mag zijn. 

Natuurlijk zeggen mensen dat niet, en velen zullen het misschien niet 
eens denken, maar dat betekent niet dat die maatschappelijke druk 
er niet is. Niemand spreekt met lof over ‘uitkeringstrekkers’, maar 
van een migrant die werkloos op de bank zit, wordt men echt woest. 
Hoe dúrf je, nadat de overheid je zo gracieus toegang heeft verleend 
tot ons land, ook nog eens lui te zijn? De fysieke en mentale effecten 
die vaak noodgedwongen migratie op een mens heeft, wordt snel 
vergeten.

De druk om te presteren is voor ons allemaal onmiskenbaar hoog. 
Stichting MIND, die zich inzet voor psychische gezondheid, rappor-
teert dat zeventig procent van de jongeren prestatiedruk ervaart: je 
moet altijd sneller, beter, gezonder, mooier en rijker zijn. Dit heeft 
zoveel impact dat die druk kan leiden tot depressieve gevoelens, sla-
peloosheid en burn-out. Maar voor migranten krijgt die druk nog een 
andere lading. Wie het niet lukt om zo snel mogelijk de taal te leren 
en een ‘goede’ baan te krijgen, krijgt te maken met harde oordelen en 
kritiek. Aanpassen móét je, aanpassen zál je, anders ga je maar terug 
naar je eigen land. Niet alle migranten hebben de capaciteiten om 
dokter of advocaat te worden, net zoals niet alle Nederlanders dat 
hebben, maar een schoonmaakster met een hoofddoek wekt andere 
reacties op dan een witte, blonde vrouw in dezelfde positie. Meer 
dan genoeg Nederlanders maken spel- en grammaticafouten, maar 

als mijn ouders, na hier al dertig jaar als arts te hebben gewerkt, sol-
liciteren naar een nieuwe baan, krijgen ze de vraag: “Spreek je wel 
goed Nederlands?”

Zelfs als je goed presteert, blijft het migrant-zijn een factor. Toen ik 
in groep drie als een van de eerste in de klas het hoogste leesniveau 
behaalde, stond er in een verrukt handschrift op mijn rapport: ”Bei-
de ouders allochtoon!!” Tweemaal onderstreept. Een andere docent 
vond het ‘opmerkelijk’ dat ik het zo goed deed op school, ondanks 
dat mijn ouders niet uit Nederland kwamen, maar was vooral blij 
dat ik daardoor ‘niet naast mijn schoenen ging lopen’. Het heersende 
vooroordeel dat migranten minder goed presteren is vastgeroest in 
onze samenleving en tegelijkertijd is de druk om het tegenbewijs te 
leveren enorm.

Bijna vijf jaar nadat het nieuwsbericht me zo ontregelde ben ik nog 
altijd bezig de betekenis ervan uit te pluizen. Als jong kind was ik me 
niet bewust van die druk om te presteren, achteraf vraag ik me af of 
het misschien verklaart waarom ik een dwangmatig verlangen had 
naar hoge cijfers. Ik had het geluk goed te kunnen leren, met minder 
moeite had ik ook zesjes kunnen halen, maar van alles onder de acht 
denk ik nog steeds: dat kan beter. Maakt mij dat meer waardevol voor 
de samenleving dan een Turkse jongen die met pijn en moeite een 
mbo-diploma haalt en een praktisch vak leert? Of een Irakese vrouw 
die, na een leven vol verdriet en geweld, thuis blijft om te zorgen dat 
haar kinderen opgroeien in een liefdevol en stabiel gezin? En de mi-
granten die gebukt gaan onder trauma, voor wie het al een prestatie 
is om elke dag uit bed te komen en te douchen - zijn dat luie geluks-
zoekers, of mensen die gewoon hun best doen te overleven?

We hoeven ons bestaan niet te verantwoorden door onze prestaties, 
ongeacht waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet en wat je ouders wel 
of niet hebben bereikt. Bestaan is een recht; we mogen er simpelweg 
zijn. 

ACHTERGROND

In de negentiende eeuw, de eeuw van het moderne nationalisme, ont-
wikkelde ook de rooms-katholieke kerk een nationalistisch narratief. 
Uniformiteit met Rome was hierin belangrijk en de liturgie van paus 
Pius V speelde een grote rol in dit verhaal. Het Latijn en het met zijn 
allen bidden op dezelfde manier creëerden een gevoel van eenheid. 
Tegenwoordig is deze reactionaire stijl van godsverering geliefd in 
veel (ultra)conservatieve kringen in Europa en ver daarbuiten. Deels 
biedt de sacrale uitstraling van de overgeleverde riten een mystieke 
dimensie aan het leven, deels zorgt de strenge moraal voor een dui-
delijk houvast voor mensen die zich ontworteld voelen in een geglo-
baliseerde, individualistische maatschappij. 

In de juiste setting, een bombastische barokke basiliek bijvoorbeeld, 
is de liturgie een show die erop gericht is je te overtuigen van wat de 
katholieke kerk gelooft. De eeuwenoude voorschriften hebben ook 
nu nog overtuigingskracht, zoals de populariteit ervan laat zien. In 
traditionalistische gemeenten in Europa en de Verenigde Staten zit-
ten de kerken vol met jonge gezinnen. Een niet onaanzienlijk deel 
van de Franse priesterstudenten behoort tot deze behoudende be-
weging in de kerk. Een grote feestdag kan er als volgt uit zien:

Op een zonnige Hemelvaartsdag mocht ik samen met de ‘opperce-
remoniemeester’ ceremoniemeester zijn in zo’n gigantisch, barok 
bouwwerk aan het Bodenmeer. Er was een bisschop uit Zwitserland 
uitgenodigd. De organist vulde de grote kerk met zware klanken ter-
wijl de processie de volgeladen kerk binnenschreed. De bisschop was 
met zijn hofhouding onderweg naar het altaar. De stoet liep plech-
tig door de wierookwolken op het middenpad. Met imposant geluid, 
geuren en rookeffecten (van de wierook) en zichtbare praaloutfits 
spreekt deze entree bijna alle zintuigen aan. Alle elementen schreeu-
wen: ‘Hier komt iemand van belang binnen, hier gaat iets groots ge-
beuren’. 

De levieten, de drie belangrijkste spelers in dit theodrama: subdia-
ken, diaken en bisschop, waren gehuld in goudomrande gewaden. 
Rondom de bisschop liepen zijn vier met koormantel behangen die-
naren voor staf, mijter, ring en boek. Dat Sinterklaas een hulp heeft 
voor zijn boek en staf is geen koloniale erfenis; iedere bisschop heeft 
in de traditionele liturgie vier dienaren die alles voor hem vasthou-
den zolang hij het object niet nodig heeft. Zij raken enkel met omslag-

doeken om de handen de staf en mijter aan. Het is deze eenvoudige 
stervelingen niet toegestaan de heilige tekenen van bisschoppelijke 
waardigheid met blote handen te beroeren. 

Als een wave golfden de kerkgangers. Zij vulden alle kerkbanken. 
Laatkomers stonden achterin. Zodra de bisschop naderde, knielde 
de schare neer om zijn zegen te ontvangen. Op zijn gehandschoende 
hand, die onophoudelijk het kruisteken maakte, prijkte groots zijn 
ambtsring. Die ring hadden we na een diepe buiging bij wijze van be-
groeting allemaal gekust voordat de plechtigheid van start ging. Een 
bisschop kon je immers niet zomaar enkel de hand schudden. Omdat 
hij te gast was in het gebied van een andere bisschop, maakten we 
voor hem geen kniebuiging. Hofceremonieel is nog springlevend in 
deze kringen. 

Bij de treden naar het altaar, voorin de kerk, stelden we ons op. Het 
koor zette, onder leiding van een van mijn medestudenten met een 
verleden als onder meer chorister in het koor van King’s College, de 
traditionele gezangen in. Op het gebaar van mijn chef, een klap in 
zijn handen, knielden we allen op een been bij wijze van groet voor 
het altaar. Iedereen behalve de bisschop, hij boog slechts. Deze ho-
gepriester stond zo dicht bij God dat buigen ook wel volstond. De 
lange viering van Hemelvaart was begonnen. Vanuit de kerk moest 
het heiligdom achter de communiebank doen denken aan de hemel. 
De ‘gewone mensen’ waren door trappen en een balustrade geschei-
den van de clerus, die te midden van goud, bloemen en een overdaad 
aan wierookwalmen een strak, geregisseerd kunstje opvoerde. Het 
enige verschil met een theater is dat de spelers in dit stuk naar hun 
idee niet deden alsof: dit was echt.

Aan de uitvoering was een lange voorbereiding voorafgegaan. Het 
decor werd voorbereid door een team aan priesterstudenten dat ta-
pijten uitrolde en een pompeuze zetel voor de bisschop oprichtte. 
Een groep bloemisten flanste uitbundige boeketten in elkaar. De ce-
remoniemeesters, onder wie ik, bestudeerden al een week van tevo-
ren alle voorschriften. Een voor een hadden de spelers de dag tevo-
ren het hele stuk doorlopen. Posities en bewegingen werden tot in 
detail doorgesproken, alles moest vlekkeloos gaan. Met de koorleider 
werden de bewegingen afgestemd. Op basis van zijn muziekplannen 
konden wij plannen wanneer we een bepaalde beweging of verplaat-
sing moesten inzetten. Tijdens de show kon ik met een knip van mijn 
vingers iedereen laten knielen, van jaargenoten tot hogerejaars. Op 
mijn gebaar knielden zelfs mijn docenten, en boog de bisschop zijn 
hoofd. Steeds was focus een vereiste. De show moest foutloos verlo-
pen.

Nu ik terugkijk op deze tijd, is de vaststelling onontkoombaar dat dit 
naast een performance voor God ook een performance voor mensen 
was. De scheiding tussen clerus en ‘gewone mensen’ werd strak ge-
handhaafd. De hiërarchie kwam in alles tot uitdrukking. Tussen de 
spelers was geen vrouw te bekennen. Deze choreografie van de gods-
dienst houdt structuren in stand die we toch eigenlijk niet meer moe-
ten willen. Ik heb deze showbizz jaren geleden vaarwelgezegd, om 
verschillende redenen. De hier besproken groep brengt goud, wie-
rook en een grote lading bloemen aan God. Ik vraag me af of Hij daar-
op zit te wachten, vooral als je ziet wat voor onwenselijks deze per-
formance allemaal belichaamt. 

Alle elementen 
schreeuwen: ‘Hier komt 
iemand van belang 
binnen, hier gaat iets 
groots gebeuren’

maart 2022 15



maart 2022 17

grappige captions, goede hoeken en perfecte momenten om beelden 
van mezelf te cureren die voldeden aan het karakter dat ik wilde 
uitstralen. Ik maakte een soort online portfolio voor de rest van de 
wereld. Het voelt bevrijdend dat mensen nu geen beeld meer van mij 
kunnen vormen aan de hand van mijn Instagramaccount, maar dat ze 
dit pas kunnen doen als ze mij hebben ontmoet. Ook andersom is het 
fijn: als ik nu iemand ontmoet kan ik diegene niet meer vergelijken 
met de verwachting die ik had aan de hand van hun profiel. Negen 
van de tien keer kwam dat karakter namelijk niet overeen met de 
werkelijkheid. Ik ben bang dat ik niet de enige ben voor wie dit geldt 
en vind dan ook dat we minder afhankelijk zouden moeten zijn van 
social media als het gaat om het uiten van onze persoonlijkheid – en 
ook bij het beoordelen van anderen.  

Hypocrisie en nadelen
Stiekem ben ik toch een beetje een hypocriet. Ik heb een paar maan-
den geleden namelijk een nieuw account aangemaakt, onder een 
schuilnaam. Ik volg alleen mijn beste vrienden, en zij mij. Sporadisch 
log ik in om te kijken naar hun profielen en om wat willekeurige, on-
geposeerde foto’s uit mijn leven te plaatsen. Ik merkte namelijk dat 
ik een plek miste waar ik al mijn dierbaarste mensen tegelijk kon 
bereiken. Ook verlangde ik ernaar om weer eens mijn lievelingsar-
tiesten op te zoeken. Dit laat meteen de nadelen zien van een Insta-

gramloos leven, want die zijn er zeker. Hoewel het heerlijk is om niet 
meer te weten wat Pieter van de middelbare school heeft geluncht 
vandaag, is het jammer dat ik daardoor ook kiekjes uit het leven van 
mijn beste vrienden miste. Maar vooral besefte ik dat ik prachtige 
kunstwerken en gedichten had gemist op deze manier. Instagram 
kan namelijk ook als een portfolio dienen in een positieve zin: kun-
stenaars delen hun werken en schrijvers hun gedichten. Artiesten 
plaatsen filmpjes waarin ze dansen of zingen. In die zin is Instagram 
een medium geworden voor performance, in de breedste zin van het 
woord. Natuurlijk is het daarnaast ook een medium waar minderhe-
den elkaar kunnen vinden en activistische bewegingen zichzelf een 
stem kunnen geven. Ik zal er dus zeker niet voor pleiten dat Insta-
gram opgedoekt moet worden. 

Toch vind ik dat iedereen zijn of haar account eens een maand op 
non-actief zou moeten zetten. Je komt er in die dertig dagen niet al-
leen achter wie het überhaupt doorheeft dat je niet meer online bent, 
maar ook dat het heerlijk is om even te ontsnappen aan de constante 
show van iedereens leven. Je houdt hierdoor tijd over voor dingen 
die normaal voorbijgaan in de waan van de dag: de krant lezen, me-
diteren, of gewoon even helemaal niks doen. Door afstand te nemen 
van social media kom je dichter bij jezelf en de mensen om je heen. 
En heel misschien wil je het na die maand wel nooit meer anders. 

OPINIEOPINIE
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O m eerlijk te zijn was het verwijderen van mijn Instagramac-
count een vrij impulsieve beslissing, al schoot het idee al 
een tijdje sporadisch door mijn hoofd. Ik had online colle-

ges en werkte aan mijn scriptie, maar merkte dat ik uren van mijn 
dag verspilde aan doelloos scrollen op mijn for you page. Af en toe 
probeerde ik een paar dagen uit te loggen, maar de verleiding was 
steeds te groot en ik logde snel weer in. Het was door de jaren heen 
echt een verslaving geworden. Tot ik op een willekeurige avond be-
sloot dat ik wilde ervaren hoe het was: een leven zonder Instagram. 
Zonder iemand iets te vertellen verwijderde ik mijn account.  

Mijn bevindingen
Na ongeveer een week kreeg ik het eerste appje van iemand die het 
had opgemerkt. Ze vroeg of er iets aan de hand was, en of ik haar had 
geblokkeerd. De meeste mensen merkten het echter niet op totdat ik 
het ze vertelde. Dat was al een eerste leermoment: we zijn zo druk 
met onze eigen pagina’s en onze eigen posts, dat we het niet eens 
merken als een van onze beste vriendinnen haar Instagram verwij-
dert. En niemand kijkt naar jouw profiel op de manier zoals jij dat 
doet. 

Vanaf dat moment begon ik ook in gesprekken te merken dat er iets 
was veranderd. Waar het eerst vanzelfsprekend was dat ik wist dat 
een vage kennis in Barcelona was geweest, of een studiegenoot een 
optreden had georganiseerd, had ik nu geen idee. Het voelde als een 
grote opluchting – wat heerlijk om niet door te hebben wat jan en 
alleman aan het doen is. FOMO is geen ding meer als je geen idee 
hebt wat je mist. Iedereen heeft een mening over ‘influencers’ en de 
manier waarop zij het zelfbeeld van jongeren beïnvloeden, maar in 
die eerste maanden zonder Instagram ben ik erachter gekomen dat 
ik nog wel het meest beïnvloed werd door de mensen die ik volgde: 
mensen die elke week een feestje hadden, op leuke vakanties gingen, 

de ‘leukste huisgenoten ooit’ hadden, of een jaloersmakende band 
met hun broertjes en zusjes. Na het verwijderen van mijn account 
was ik volledig gefocust op mijn eigen leven en dat van de mensen die 
het dichtst bij mij staan. Als ik iets van anderen wilde weten, moest ik 
dat aan ze vragen. Dat ging ik dus ook meer doen. Ik had meer aan-
dacht voor de dingen om mij heen, want ik had geen toegang meer 
tot een online wereld waarin ik iedereens leven kon bekijken.  

Ik kon hierdoor ook mijn relatie met social media van een afstandje 
bekijken. Ik realiseerde me dat ik altijd nadat ik iemand had ontmoet, 
die persoon meteen opzocht op Instagram om een beeld van diegene 
te vormen. Aan de hand van de foto’s kreeg ik dan een idee van wat 
voor een persoon iemand was: foto’s die zorgvuldig waren uitgeko-
zen, met onderschriften waar altijd meer over nagedacht is dan je 
denkt. Dat weet ik, omdat ik het zelf ook altijd zo deed. Ik gebruikte 

Dertig dagen detox
Ik was twaalf en zat in het gras naast de atletiekbaan. Na een gesprek met mijn beste vriendin over 

het al dan niet scheren van onze benen (zij deed het al – ik nog niet), maakten we een foto. Vier 
benen tussen hoog gras en madeliefjes, met op de achtergrond de atletiekwedstrijd waar wij ons 

aan hadden onttrokken. Ik plaatste de foto op mijn kersverse Instagramaccount met zeven volgers, 
en de eerste like kwam binnen een paar minuten. Zo begon een stroom foto’s van Starbucks-
frappuccino’s (zelfs in de winter), ongemakkelijke selfies en lachwekkende opstellingen met 

vriendinnengroepjes, die door de jaren heen langzaam veranderde in geposeerde spiegelselfies en 
vakantiekiekjes. Hoewel het type foto’s veranderde hadden ze acht jaar lang een gemene deler: ik 
dacht er onwijs veel over na en was me hyperbewust van hoe ze mijn feed beïnvloedden. Tot een 

jaar geleden, toen ik mijn Instagramaccount permanent verwijderde. 
Tekst /// Sarah Groeneweg    Beeld /// Imke Chatrou

FOMO is geen ding 
meer als je geen idee 
hebt wat je mist



een film waarderen, ook het publiek speelt 
hierin een belangrijke rol. Mede dankzij de 
Oscar bait-formule is er geen plaats voor 
experimentele films en zijn de winnaars 
over het algemeen geliefd en vergelijkbaar 
met de winnaars uit voorgaande jaren. Dat 
blijkt ook uit de statistieken: sinds 1970 
heeft 71% van de Best Picture-winnaars 
een regisseur of acteur gehad die al eerder 
genomineerd was. Er is daarom steeds meer 
kritiek op dit systeem – wellicht is dit ook 
de reden dat de ceremonie steeds minder 
kijkers trekt.

Het is natuurlijk niet zo dat de duizenden 
films die niet een Oscar in de wacht heb-
ben gesleept of die niet genomineerd wa-
ren slechte films zijn. Ondanks dat goed en 
slecht erg subjectieve termen zijn, is er toch 
een aantal films die door de grote meerder-
heid wordt gezien als slecht. De dag voor de 
Oscaruitreiking krijgen films en filmmakers 
die het slechtste hebben gepresteerd bin-
nen hun categorie daarvoor zelfs hun eigen 
prijzen toegekend: de Golden Raspberry 
Awards, beter bekend als de Razzies.

De gemiddelde Razzie Worst Picture-film 
duurt 107,8 minuten. 54% van de Razzie-
winnende films valt onder het genre come-
dy, wat daarmee het meest voorkomende 
genre is. In tegenstelling tot het populaire 
drama-genre bij de Oscars, beslaan die bij 
de Razzies maar 38,6% van de winnende 
films. Wil jij dus ooit de slechtste film van 
het jaar maken en toch een prijs winnen? 
Maak dan een comedy die korter is dan twee 
uur en werk dan liever niet samen met Os-
car-winnaars. 
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N iet alleen filmwetenschappers en 
marketingbedrijven onderzochten 
de beste manier om grote filmprij-

zen in de wacht te slepen, ook filmstudio's 
weten als geen ander wat ze doen. Oscar bait 
is een term die gebruikt wordt om films te 
omschrijven die specifiek zijn gemaakt om 
een Oscar te winnen. Maar liefst 81% van de 
films wordt gemaakt door grote Hollywood-
studio’s. Er zijn een aantal manieren waarop 
studio’s deze tactiek inzetten om een Oscar-
nominatie binnen te slepen. Door middel 
van een grondige analyse van alle voor-
gaande winnaars zijn er statistieken ont-
staan waaruit af te leiden is hoe een film of 
persoon de meeste kans maakt om een Os-
car te winnen. Zo ontdekte men dus dat een 
typische Oscar bait-film wordt uitgebracht 
tijdens het Oscar-seizoen – dat begint aan 
het einde van de herfst en eindigt op 31 de-
cember. De leden van de Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences, die de nominaties 
en winnaars bepalen, hebben de films dan 
nog vers in hun geheugen zitten. De grootste 
kanshebbers op een Oscar zijn dramafilms: 

93% van de Best Picture-winnaars waren 
drama’s. Nog nooit hebben historische films, 
horrorfilms of science fiction-films de Oscar 
voor Best Picture gewonnen.     

Een nominatie of winst levert niet alleen 
een Oscar en geweldige reclame op, maar 
ook veel geld. Daarom besteden studio’s 
gemiddeld $ 10 miljoen extra aan een mar-
ketingcampagne wanneer ze nominaties in 
de wacht proberen te slepen. Een genomi-
neerde film verdient dit geld terug en bij 
winst loopt de studio dik binnen. De uitrei-
kingsceremonie, waar überhaupt al veel om 
te doen is, is eigenlijk niet echt een ceremo-
nie voor de waardering en het bekronen van 
prestaties in film, het is een marketingspek-
takel. Een Oscar-beeldje zelf is niet heel veel 
waard, het kost zo’n $400,  maar degene die 
hem wint krijgt een reputatieboost die let-
terlijk miljoenen waard is. Uit onderzoek is 
gebleken dat Oscar-winnaars gemiddeld 60 
procent meer gaan verdienen na hun winst. 

Niet alleen de leden van de Academy moeten 

De anatomie van 
een slechte film

Op 27 maart is het weer zo ver: Hollywoodsterren zullen bijeenkomen om te 
zien wie een felbegeerde Oscar mee naar huis mag nemen. Er is veel onderzoek 
gedaan door filmwetenschappers, maar ook door marketingbedrijven, naar de 
beste manier om grote filmprijzen in de wacht te slepen. Uit deze onderzoeken 

zijn een paar duidelijke elementen naar voren gekomen die een goede film moet 
bevatten. Maar niet alleen goede films zijn het analyseren waard, het is hoog tijd 

dat ook de slechte films onder de loep worden genomen. 
Tekst /// Teske Wortman    Beeld /// Winonah van den Bosch
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GEZIEN / GEHOORD / GELEZEN

A ls ik eerlijk ben, wist ik helemaal 
niets over de Bahama’s. Hier kwam 
een aantal maanden geleden plotse-

ling een einde aan, toen een langspeelplaat 
op een kerstmarkt in Brussel mijn aandacht 
trok. Op de blauwe hoes stond een met pas-
telkrijt getekende, bewapende figuur. Deze 
figuur stond naast een bananenplant en vlak 
voor een klok die op een maan leek en was 
half mens, half monster. Haar grote, felrode 
ogen spraken een primitieve energie in mij 
aan. Dat album móést ik hebben. En dan heb 
ik het over het album Snake van Exuma.

Ondanks lichte beschadigingen aan het vinyl 
betaalde ik zonder moeite de twee tientjes 
die het ding kostte. Tevreden liep ik ermee 
naar huis. Helaas heb ik geen platenspeler, 
waardoor ik het voorlopig met de creaties 
en informatie op en binnenin de hoes moest 
doen. Exuma is de artiestennaam van Mac-
farlane Gregory Anthony McKay. Hij werd 
geboren in 1942 op de Bahama’s, een on-
afhankelijke eilandengroep in de Caraïben. 
McKay verhuisde op z’n zeventiende naar 
New York om daar architectuur te studeren. 
In die tijd maakte hij ook kennis met een 
akoestische gitaar. Zijn studie voltooide hij 
niet. In plaats daarvan begon hij Bahamaan-
se calypso’s te spelen en van alles te schilde-
ren. De figuur op de platenhoes van Snake, 
zijn derde album, heeft hij zelf geïllustreerd.

De muziekstijl op Snake leek nogal moeilijk 
te specificeren. De recensies die ik vond, 
hadden het over een mix van Afrikaanse 
volksmuziek, psychedelische rock, carnival, 
junkanoo en reggae. In de studio werd Exu-
ma’s gitaar bijgestaan door een akoestische 

bas, een achtergrondkoor, conga’s, shakers, 
een elektrische bass, viool, koebellen, een 
triangel, saxofoons, timbalen en een trom-
pet. In 1972 werd het album uitgebracht 
door Kama Sutra Records. Wat mij verder 
opviel was de titel van het eerste nummer: 

‘Obeah, Obeah, O’. Obeah is de benaming 
van een mysterieus stelsel van spirituele en 
gerechtelijke richtsnoeren, dat werd ont-
worpen door West-Afrikaanse slaafgemaak-
ten. Het vertoont gelijkenissen met andere 
religies van de Afrikaanse diaspora, zoals 
hoodoo. Obeah werd veelal uit opportu-
nisme bedreven om middels bovennatuur-

lijke krachten en zwarte magie onheil op te 
wekken of af te wenden. Bovendien diende 
het als instrument tot verzet tegen tirannie. 
Vandaag de dag is het uitvoeren van Obeah-
rituelen op de Bahama-eilanden illegaal.

Het toeval wilde dat ik een week later tij-
delijk de beschikking kreeg over een pla-
tenspeler. Dit omdat ik ging catsitten in 
het huis van een gepensioneerde Brusselse 
bibliothecaris, die een weekje op vakantie 
was naar één of ander ver land. Hij woonde 
in een herenhuis in het centrum van Brussel 
met stapels boeken en Piet, een pluizige Per-
zische kat. De kat liet zich overigens, zelfs 
nadat ik zijn voerbakje royaal had gevuld 
met luxe kattenbrokken, niet zien. Tussen 
de stapels boeken in de woonkamer praalde 
een platenspeler met een diamanten naald, 
omgeven door een leger luidsprekers. Om 
het mijzelf gedurende de geanticipeerde 
luistersessie zo comfortabel mogelijk te ma-
ken, zocht ik in de keuken naar iets lekkers. 
Afgezien van wat droge rode erwten, bitter-
blad, rotte avocado en een fles rum, vond ik 
helaas niets. Ik nam plaats in de fauteuil in 
de woonkamer met een glas water.

Het is altijd spannend om onontgonnen ge-
bied te verkennen. De eerste drie nummers 
waren alvast hoopgevend. Het album begon 
als duistere funk, die zowel unheimisch als 
krachtig aanvoelde. Mijn vluchtig geoogste 
beeld van de Obeah-tovenarij werd al in 
het eerste couplet genuanceerd. In Creools-
Engels zong Exuma met buitengewoon 
stemgeluid: ‘Don’t molest nobody, unless 
they mess with somebody’. Het is blijkbaar 
nooit de bedoeling geweest andere wezens 

Tekst /// Lucas Gortemaker    Beeld /// Fiona Triest 

De cobra in het keukenkastje
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Ik stop ermee
Tekst /// Tammie Schoots    Beeld /// Fieke de Groot 

COLUMN TAMMIE

T oen ik het tweede seizoen van The Comeback keek, kon ik 
mezelf wel voor mijn kop slaan: dit leek verdomd veel op 
mijn ‘media-carrière’. In een van de eerste afleveringen 

rent het hoofdpersonage Valerie Cherish woest het kantoor van 
de zender HBO in. Die maakt een fictieve serie over de sitcom 
Room and Bored, waarin Cherish in het eerste seizoen haar te-
rugkeer als actrice maakte. Onverhoopt belandt ze in een casting 
voor het hoofdpersonage Malory Church, na wat ongemakkelijk 
geschuifel doet ze auditie. Ze kreeg de rol. Niet omdat ze haar zo 
graag willen maar omdat haar ongemak, waarmee ze constant 
de clou van de grap werd, alle method acting overstijgt. U raadt 
het al, ze speelt een meta-versie van zichzelf. En wat voor één…  

Alhoewel ik geen actrice ben, is na anderhalf jaar praten over 
mijn transgender trauma’s, van een eigen identiteit niets meer 
over. Mijn queeste naar een publieke stem en daarmee mijn 
zoektocht naar enig gevoel van autonomie transformeerde me 
tot een vervreemde trekpop. Met Tammie had het nog vrij wei-
nig te maken. Ik ben ‘die transgender’. Op het ene platform speel 
ik een radicale activist en op het andere onderwijs ik de massa 
over genderdiversiteit. Ik ben de eeuwige tafelgast, waarbij de 
onderwerpen allang zijn uitgekiend. Traumatischer! Persoon-
lijker! Want dat doet het goed voor een groter publiek. Met de 
slagzin ‘we hebben je met plezier een podium geboden’ word ik 
de deur gewezen. Ze hadden er gewoon ‘zo eentje’ nodig, want 
transen aan het woord laten tempert het schuldgevoel over hun 
roomwitte cisgender-hetero-redactie. Leeggezogen ga ik terug 
naar mijn studentenkamertje. Vier muren die ik niet meer kan 
betalen.
 
Waarom blijf je het dan doen? Als uitgerangeerde actrice, gaat 
Valerie Cherish van studentenfilm naar studentenfilm. In haar 
hoofd speelt ze constant de gloriedagen af van haar tijd in een 
succesvolle sitcom. Tóén leefde ze pas echt. Tóén werd ze gezien 
en gewaardeerd. Alhoewel ik nooit echt gelukkig ben geweest, 
verkeer ik nog steeds in de illusie dat ook ik een fijn leven kan 

leiden. Na die ene radio-aflevering, dan word ik gezien. Na die 
ene talkshow, dan gaat mijn prins op het witte paard me benade-
ren. Als ik maar hard genoeg werk gaat iemand vanzelf zeggen: 
wij bieden je een baan. Elk optreden zou een bouwsteen naar dat 
fijne leven moeten zijn, het wil maar niet gebeuren.

Later in het seizoen krijgt Valerie Cherish te horen dat haar af-
leveringen gehalveerd worden vanwege budgettaire redenen. In 
een sputterpoging haar baantje te redden offert ze haar huis op. 
Haar man, die elk aftands rolletje heeft toegejuicht, zit dag in, dag 
uit in een bouwput omdat het huis omgetoverd wordt tot tv-set. 
Het verloederen van vriendschappen en potentiële vriendjes is 
ook mij niet vreemd. Ik zou wat gaan drinken met wat maten, 
gewoon gezellig. Maar toen de radio belde en me vroeg om een 
debatje met een transfoob aan te gaan, was ik er als de kippen 
bij. Alsof ik mijn shot heroïne weer kreeg. Ik word gezien. Ik ben 
geliefd. 

The Comeback eindigt met Valerie Cherish, die haar prestigieuze 
Emmy-nominatie verlaat en aan het sterfbed van haar sukkelige 
visagist en haar inmiddels ex-man, op het krakkemikkige zieken-
huistv'tje ziet hoe ze die Emmy wint. Het lege podium werd al 
snel opgevuld met haar faam-hongerige producent, die een po-
ging doet de prijs in ontvangst te nemen, en de presentator die 
doodleuk doorgaat met de show. Valerie kon nog een keuze ma-
ken, ik niet. Toen ik eenzaam wegliep van mijn talkshow-debuut, 
spitte ik door mijn contactenlijst. Ik zag slechts een spoor van ge-
broken vriendschappen en familieleden die ik al jaren niet meer 
heb gezien. Geen fijn berichtje, geen bejubeling, ik was slechts 
nog een holle schelp, die met smart op het volgende vernede-
rende klusje zat te wachten. 

Daarom presenteer ik u bij deze mijn laatste column. Opdat ik 
geen schim van mezelf word, niet de grap in de kamer wiens 
trauma-trucje het einde nadert. Ik ga eindelijk op zoek naar die 
man, vriendschap en baan die tegen me zeggen: ik waardeer je. 

Het album 
begon als 
duistere funk, 
die zowel 
unheimisch 
als krachtig 
aanvoelde
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bij voorbaat kwaad te doen. In het tweede 
nummer van Snake, ‘Snake’, gaf Exuma mij 
te kennen dat ik alles zou kunnen zijn wat ik 
maar zou willen zijn, zolang ik flexibel ben 
in mijn hoofd. Zo zou ik een cobra of een 
python kunnen zijn, die krioelt langs gebou-
wen, grote schone huizen, muren, plafonds, 
het dak en keukens. De verdere teksten in 
dit nummer leken mij eigenlijk nogal seksu-
eel getint. Exuma bewees daarnaast dat zijn 
mond als saxofoon zou kunnen fungeren, 
hetgeen aanstekelijk werkte. ‘Don’t let go’, 
het derde nummer, ging over het belang van 
het behouden van de ziel. Volgens Exuma is 
die namelijk meer waard dan goud. Boven-
dien is de ziel, buiten een schoenzool, het 
enige dat je bezit.

Bij de aankondiging van ‘Attica’, het laatste 
nummer van de A-kant, gebeurde iets op-
zienbarends: Piet stapte zowaar de woonka-
mer binnen. De eerste kalme gitaarklanken 
leken in ons beiden reusachtige krachten los 
te weken. Tegelijkertijd voelde ik mij een ge-
vangene van mijn geringe bewustzijn. Want 
wat was Attica feitelijk? Piet sprong onder-
tussen op mijn schoot, terwijl ik de woorden 
van Exuma’s klaagzang zachtjes meezong: 
‘How many times must we die, before we are 
allowed to live?’ Ik had werkelijk geen idee. 
Het nummer was een ware trip, waarbij in 
ruim zeven minuten meer verhalen werden 
verteld dan ik in dat tijdsbestek kon bevat-
ten. Na het laatste radicaal ritmische gedeel-

te van het nummer, waarin Exuma kreten 
uitsloeg in allerlei talen, bleef de naald een 
tijdje binnenin de binnenste groef van de 
plaat cirkelen.

Aan de B-kant schuilden inspirerende aan-
biddingen van verschillende manifestaties 
van de duivel, metroritjes naar de hel, zo-
mers in New York, tot het in Andros gerezen 
Atlantis. Piet spinde tevreden. De zeemeeu-
wen in de achtergrond van ‘Happiness and 
sunshine’ voerden mij naar de kust van Nas-
sau, waar ik een paar tranen liet. Tony Mc-
Kay overleed hier in 1997 op 54-jarige leef-

tijd. Hoewel hij heeft samengespeeld met 
beroemde musici, onder wie Nina Simone, 
lijken betrekkelijk weinig mensen hem en 
zijn wonderbaarlijke muziek te kennen. In 
‘Exuma’s Reincarnation’, het laatste num-
mer, zinspeelde hij al op een mogelijke te-
rugkeer naar aarde. Inmiddels heeft hij zo-
wat een kwart eeuw de tijd gehad om terug 
te komen als de lucht, een leeuw, elf, be-
dwants of kattenvlo. Ik geloof dat Exuma er 
sowieso is geweest. Hij zal er vast altijd al 
zijn geweest. Toen de bibliothecaris terug-
kwam van vakantie, waren Piet en ik onder-
hand beste vrienden geworden. 
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D e coronapas zou op dezelfde ma-
nier als bij Joden tijdens de Twee-
de Wereldoorlog vrijheid ontne-

men. Het doet denken aan de beginfase van 
het naziregime, waarbij op een glijdende 
schaal de maatregelen toenemen. Als de 
coronapas hetzelfde is als de Jodenster, dan 
zou de coronapas even moreel verwerpe-
lijk zijn als de Jodenster en moeten worden 
afgeschaft. In hoeverre is er sprake van de 
veronderstelde overeenkomst tussen de 
coronapas en de Jodenster? Gaat de ana-
logie tussen de coronapas en de Jodenster 
daadwerkelijk op? Om nieuwe inzichten te 
brengen in deze discussie, zal ik dit op een 
foucaultiaanse wijze analyseren. Foucault 
focust op het analyseren van machtsprak-
tijken. Macht is overal en altijd gevaarlijk, 
daarom is een dergelijke analyse belangrijk. 
 
Besmettelijken
Wanneer twee dingen met elkaar worden 
vergeleken is er altijd de kans dat de vergelij-
king ergens ophoudt. Daar aangekomen zijn 
er twee mogelijkheden: dat de vergelijking 
niet helemaal opgaat, of dat de vergelijking 
in zoverre opgaat dat er bijkomende elemen-
ten zijn. Een vergelijking gaat op als er tussen 
de bijkomende elementen een overeenkom-
stige ‘kern’ te vinden is. Als de coronapas en 
de Jodenster dezelfde kern bevatten met een 
paar bijkomende elementen, dan gaat de ver-
gelijking op. Knokploegen, concentratiekam-
pen en de Endlösung zijn dan zogeheten bij-
komstige elementen, die niet tot de kern van 

de vergelijking behoren. Het kunnen slechts 
gevolgen zijn van een overkoepelend ‘fascis-
me’. Een foucaultiaans perspectief focust op 
de machtsuitoefening van praktijken. Alleen 
wanneer er sprake is van dezelfde machts-
uitoefening, kan er tussen de coronapas en 
de Jodenster een goede vergelijking gemaakt 
worden. 

Belangrijk om te weten is dat Foucault 
‘macht’ niet simpelweg ziet als iets dat door 

één persoon wordt uitgeoefend. We hebben 
eerder te maken met een complex mechanis-
me, waarbij technieken en methodes macht 
uitoefenen, zowel zichtbaar als onzichtbaar. 
Zoals eerder gezegd is er altijd en overal 
sprake van machtsuitoefening. Een van deze 
vormen van macht is disciplinering. In Disci-
pline, Toezicht en Straf beschrijft Foucault ter 
illustratie van disciplinering de pestuitbraak 
in de Franse stad Vincennes die leidde tot 
een volledige lockdown in de zeventiende 
eeuw. Karakteristiek aan de zogenaamde 
peststad is opsluiting (iedereen moet thuis-
blijven), inspectie (iedereen werd gecheckt), 
registratie (iedereen werd geteld) en grondig 
reinigen van huizen. Deze kenmerken van 
macht kunnen we ook terugvinden in het 
nazi-beleid van de Tweede Wereldoorlog. In 
mei 1940 werd Nederland door de Duitsers 
bezet. Al gauw werd het anti-Joodse beleid 
strenger en werden Joden geweerd van plek-
ken zoals dierentuinen, bioscopen en mark-
ten. In 1941 werd de Joodse Raad opgericht, 
een organisatie die diende als bemiddelaar 
tussen de Duitse bezetters en de Joodse be-
volking. Al snel kwam de Joodse Raad voor 
lastige dilemma’s te staan, doordat er maat-
regelen moesten worden ingevoerd die juist 
tegen de Joden waren. In april 1942 werd 
namelijk de Jodenster ingevoerd. De ster had 
als functie om Joden van niet-Joden te onder-
scheiden. Het niet dragen van een Jodenster 
was levensgevaarlijk, en er werd regelmatig 
gecontroleerd. Iedereen van Joodse afkomst 
kreeg de ‘J’ van Jood in zijn persoonsbewijs 

De coronapas als Jodenster? – 
een foucaultiaanse analyse

 Met de opkomst van de coronapas werd er in verschillende media de vergelijking met 
de Jodenster gemaakt. Coronademonstranten droegen tijdens protesten een Jodenster 

en doken zo in de rol van gediscrimineerde Joden. Deze controversiële performance van 
de demonstranten moest duidelijk maken dat ongevaccineerden langzaam in dezelfde 

ondergeschikte positie als de Joden terechtkomen. Ook Thierry Baudet, fractievoorzitter 
van Forum voor Democratie, maakte op Twitter de vergelijking tussen de coronapas en de 

Jodenster, en noemt de coronapas regelmatig een ‘apartheidspas’.
Tekst /// Brenno Mulder    Beeld /// Fieke de Groot 
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gedrukt. In de Tweede Wereldoorlog werd 
een ‘Joods-zijn’ je tegen je wil opgelegd.. Ken-
merkend voor de anti-Joodse maatregelen is 
dus opdeling door de Jodenster (onderscheid 
tussen Jood en niet-Jood), inspectie (burgers 
werden gecontroleerd), en registratie (alle 
Joden werden geregistreerd). 

In dit geval gaat de vergelijking tussen een 
coronapas en de Jodenster op in zoverre er 
sprake is van opdeling, inspectie en registra-
tie. Deze machtsuitoefening komt in abstrac-

tie overeen, want de opdeling, inspectie en 
registratie van de peststad en nazi-Duitsland 
was van een andere aard dan van de coro-
napas. Maar het klopt dat er een opdeling 
ontstaat tussen gevaccineerde en ongevac-
cineerden, of beter gezegd: ‘besmettelijken’ 
en ‘onbesmettelijken’. De coronapas zorgt er-
voor dat onbesmette en besmette personen 
niet met elkaar in contact komen. Ongevac-
cineerden krijgen immers een tijdelijke coro-
napas wanneer ze zich negatief laten testen. 
Het gaat om het weghouden van potentiële 

dragers van corona van mensen die dat niet 
zijn. Hierdoor ontstaat er een hiërarchie 
waarbij de ene groep meer toegang heeft tot 
niet-essentiële winkels zoals zwembaden en 
theaters. Gevaccineerden en mensen met een 
negatief testresultaat komen hierdoor min-
der in aanraking met potentiële besmette-
lijke personen. Ook is er sprake van inspectie 
bij elke plek waar een coronapas verplicht is: 
iedere bezoeker wordt met een QR-scanner 
gecheckt op een werkende QR-code. Boven-
dien is er registratie: iedereen die is gevac-

cineerd krijgt een bewijs van vaccinatie, met 
een bijbehorende QR-code. 

Deze machtsuitoefening is niet per se slecht, 
zoals coronademonstranten en complotden-
kers veronderstellen. Volgens Foucault is 
macht nooit louter goed of slecht, maar re-
pressief of productief. Macht produceert na-
melijk betere vormen van gedrag bij mensen. 
Elke vorm van machtsuitoefening is zowel 
productief als repressief, zo stelt Foucault in 
Discipline, Toezicht en Straf: ‘We moeten op-
houden de effecten van de macht steeds in 
negatieve termen te omschrijven’.  De coron-
apas kan zorgen voor ‘uitsluiting’, ‘overheer-
sing’ of ‘onderdrukking’, maar kan het effect 
hebben dat mensen hun handelingen veran-
deren en zich bijvoorbeeld laten vaccineren.

Vanuit een biopolitiek oogpunt is dit gunstig: 
hoe meer gevaccineerden, des te beter voor 
de volksgezondheid. Met ‘biopolitiek’ bedoelt 
Foucault een politiek die of beleid dat gaat 
over leven. Het gaat om een vorm van macht 
die betrekking heeft op levende mensen, 
wat het voorvoegsel ‘bio-’ verklaart. Biopo-
litieke keuzes zorgen voor classificaties van 
‘normaal’ of ‘abnormaal’. In het geval van de 
coronapas worden ongevaccineerden geclas-
sificeerd als abnormaal. Een biopolitiek be-
leid heeft als doel de volksgezondheid te re-
guleren. Zo luidt ook in Nederland het devies 
dat de coronamaatregelen nodig zijn voor 
de gezondheid van het volk. De regulerende 
macht van de biopolitiek probeert de popu-
latie vatbaar te maken met statistieken, denk 
aan besmettingscijfers, ziekenhuisopnames 
en het vaccinatiegehalte. De machtsuitoefe-
ning van de coronapas zorgt inderdaad voor 
opdeling, inspectie en registratie, maar deze 
macht is niet louter slecht, en al helemaal niet 
hetzelfde als de Jodenster.

De vergelijking tussen de coronapas en de 
Jodenster loopt namelijk stuk op een funda-
menteel verschil tussen de Joden en onge-
vaccineerden: de geschiedenis van de Joden 
eindigde in genocide. Joden werden vervolgd 
op basis van hun afkomst, ongevaccineerden 
niet. Ongevaccineerden hebben in tegen-
stelling tot Joden wél een keuze. Wel of niet 
vaccineren is een vrije keuze, Joden hadden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog geen keuze. 
Ongevaccineerden mogen nog naar buiten, 
naar de supermarkt, naar studie en werk, en 
krijgen toegang tot niet-essentiële winkels 
met een negatief testbewijs. Iedereen heeft 
recht op een coronapas, terwijl een Joden-
ster alleen werd gedragen door iemand van 
Joodse afkomst. De coronapas is eigenlijk 

een soort omgekeerde Jodenster, waarbij de 
afwezigheid ervan nadelig is. Als Jood is de 
Jodenster voor het leven, de coronapas geldt 
maar voor een bepaalde tijd, afhankelijk van 
de regels per land. Joden hadden geen alter-
natieven. Joden werden namelijk niet alleen 
buitengesloten, maar ook opgepakt, vervolgt, 
gevangengezet, verhongerd, neergescho-
ten of vergast. ‘Iedereen die die vergelijking 
maakt, is eigenlijk ziekelijk bezig’, stelt Ron-
nie Tafnatiel, voorzitter van het Centraal 
Joods Overleg bij PowNed. 

Glijdende schaal
Een tegenargument zou zijn dat het nazi-
regime ook begon met kleine maatregelen, 
waarbij het langzaam erger werd. In dezelfde 
trant zouden ongevaccineerden uiteindelijk 
ook worden vastgezet, vervolgd of zelfs ver-
moord, oftewel ‘dat stapje voor stapje op-
voeren van totalitaire staatscontrole’ waar 
Baudet het op Twitter over heeft. Maar dit 
‘glijdende schaal’ argument is eigenlijk een 
drogreden, omdat demonstranten de uiter-
ste conclusie van vervolging van ongevacci-
neerden baseren op de huidige situatie van 
het 3G-beleid. Het is ongerechtvaardigd om 
uit de gewijzigde wetvoorstellen en de co-
ronapas af te leiden dat dit leidt tot extreme 
situaties zoals bij het naziregime. Nederland 
heeft geen naziregime; de rassenwetten van 
Neurenberg zullen nooit de Tweede Kamer 
doorkomen. In nazi-Duitsland verschaften 
de rassenwetten een juridische basis voor 
het ontnemen van rechten van Joden. Deze 
wetten bestonden onder andere uit het ver-
bieden van seksuele relaties tussen Duitsers 
en niet-Duitsers, het bepalen wie Duits is en 

wie niet en het verbieden van huwelijken van 
mensen die geen ‘genetisch gezond’ nage-
slacht kunnen voortbrengen. Allemaal wet-
ten die probeerden Joden van Duitsers weg 
te houden, en ervoor moesten zorgen dat het 
Arische ras ‘zuiver’ zou zijn. De coronapas 
als biopolitiek is uit op volksgezondheid en 
veiligheid, niet op etnische zuiverheid. De 
gevreesde glijdende schaal is dus onterecht: 
coronademonstranten gebruiken de vergelij-
king slechts als retorisch middel. Ze grijpen 
naar extreme voorbeelden van zes miljoen 
doden om het wantrouwen tegenover de co-
ronapas te rechtvaardigen. Er is meer sprake 
van een biopolitiek beleid dan een fascistisch 
beleid. Daar de coronapas onder dit beleid 
valt, gaat de vergelijking tussen de biopoli-
tieke coronapas en de fascistische Jodenster 
niet op. 

Misvatting 
In deze discussie lijkt er een misvatting te 
zijn over twee rollen: enerzijds is er de on-
gevaccineerde die een coronapas wordt ont-
zegd, en anderzijds de Jood die een Jodenster 
krijgt opgelegd. Overigens weet ik niet hele-
maal of ‘rol’ het juiste woord is, je zou het ook 
identiteit of persoonlijkheid kunnen noemen. 
De rol waarin Joden in de Tweede Wereld-
oorlog werden gedwongen kwam deels door 
registratie en uitsluiting via de Jodenster. De 
rol van de ongevaccineerde is daarentegen 
een gekozen rol, of tenminste een rol die 
niet wordt opgelegd op basis van afkomst. 
De meeste ongevaccineerden kiezen er in ze-
kere zin zelf voor om geen vaccin te nemen, 
dat is hun goed recht. Maar de ongevacci-
neerde kan niet zomaar de rol van Jood op 
zich nemen. De twee rollen hebben te maken 
met fundamenteel andere machtsrelaties: 
vervolgde Joden hadden te maken met de 
rassenwetten van nazi-Duitsland, ongevac-
cineerden met het biopolitieke coronabeleid. 

Het is daarom onzinnig om te zeggen dat de 
coronapas een herhaling is van de geschiede-
nis van de Tweede Wereldoorlog. Het gaat bij 
een foucaultiaans perspectief altijd om de si-
tuatie analyseren zoals ze nu is. Zo stelde 
Foucault in De geboorte van de biopolitiek [Se-
curité, territoire, populaition - red.] epidemie-
en van de pest of lepra nooit aan elkaar gelijk, 
doordat hij inzag hoe machtsuitoefening al-
tijd per situatie verschilt. Nog te vaak ligt er 
aan dit soort vergelijkingen de veronderstel-
ling ten grondslag dat macht louter slecht is. 
We zouden altijd moeten oppassen wanneer 
er een waardeoordeel wordt gegeven aan 
macht. Foucault herinnert ons hieraan. 

Er is meer 
sprake van 
biopolitiek 
dan van 
fascistisch 
beleid
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MOKUM

T egenwoordig is het misschien moeilijk voor te stellen dat je 
voor een romantische komedie of dramatische tranentrek-
ker de deur uit moet. Toch is het eeuwenlang niet anders ge-

weest. Als je je wilde verliezen in een verhaal, ging je naar het theater. 
Voor veel mensen is de schouwburg nu een plek waar je af en toe 
eens komt; met kerst, de jaarlijkse familiedag of als er toevallig een 
cabaretier langskomt waar je fan van bent. Maar zeker in ons eigen 
Amsterdam speelde het theater lange tijd een grote rol in het dage-
lijks leven, en ook nu is het nog een bruisende plek vol verrassingen.

Het oudste podium van Nederland
In januari 1638 opende de Amsterdamse Schouwburg – toen nog niet 
aan het Leidseplein, maar aan de Keizersgracht – haar deuren voor 
het publiek. In zijn boek Podium van Europa onderzoekt Frans Blom, 
docent aan de Universiteit van Amsterdam, de geschiedenis van de 
Schouwburg, die de eerste in haar soort was voor het Nederlandsta-
lige gebied. Voor de feestelijke opening creërde Joost van den Vondel, 
bekend dichter en toneelschrijver, het stuk Gijsbrecht van Aemstel. 
Misschien heb je je (net als ik) voor je leeslijst op de middelbare 
school met moeite door dit Oudnederlandse script heen geworsteld, 
maar destijds was het stuk een ware sensatie. Het bevat meer actie 
en geweld dan de gemiddelde Spiderman-film van tegenwoordig en 
werd volgens Blom ‘een lieveling van het publiek en […] het succes-
volste repertoirestuk van het Amsterdamse stadstheater’. Misschien 
toch een gevalletje: bijzijn is meemaken.

Gijsbrecht trok in elk geval een groot aantal bezoekers die tot alle la-
gen van de samenleving behoorden. Blom zegt dat ‘iedereen die maar 
een kaartje kon betalen welkom was’, en als die kaartjes beginnen 
bij vier stuivers per bezoek, is het niet gek dat ook het ‘gewone’ volk 
massaal de Schouwburg bezocht – natuurlijk wel onder minder luxe 
omstandigheden dan de rijke burgers. Even ter vergelijking: als je nu 
naar de Schouwburg aan het Leidseplein wilt, betaal je al snel € 45 
voor een kaartje, hoewel je als student gelukkig flinke korting krijgt. 
In kleine theaters kun je een voorstelling bijwonen voor aanzienlijk 
minder geld, maar zo toegankelijk als het theater toen was, is het nu 
helaas niet meer.

In de zeventiende eeuw was het theater namelijk niet alleen een plek 
om je culturele horizon te verbreden, het was ook een broedplaats 

voor opbloeiende romances. Wie op zoek was naar een liefje hoefde 
slechts een tactische avond uit te kiezen om de Schouwburg te bezoe-
ken. Blom beschrijft hoe uitvoeringen van romantische stukken ook 
de romantiek in de zaal aanspoorden, want ‘het spel op het toneel 
bespoedigt het spel in de werkelijkheid’. Mocht je liefdesleven dus 
stokken na eindeloze wandeldates met snel afkoelende koffie-to-go 
in je hand: probeer het theater eens!

Actie en reactie
De originele Schouwburg aan de Keizersgracht was dus een belang-
rijk element in het stedelijke leven van de zeventiende en achttiende 
eeuw. Maar de Amsterdamse Schouwburg zoals we die nu kennen, 
aan het Leidseplein, werd pas in 1894 geopend, nadat het pand aan 
de Keizersgracht meermaals afbrandde.

Een tijdlang bleef het in de Nederlandse theaterwereld relatief rustig, 
maar na een aantal decennia blijkt dat cultuur en maatschappij onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn. Steeds meer jongeren begonnen 
zich in de jaren 60 af te zetten tegen het heersende gedachtegoed van 
de oudere generatie en de studenten aan de Amsterdamse Toneel-
school waren hierop geen uitzondering. Ze vonden het theaterland-
schap te elitair en verweten acteurs dat zij ‘zonder maatschappelijke 
inzet’ speelden, rapporteert het Limburgsch Dagblad in januari 1970. 
De jonge generatie wilde artistieke vrijheid, ruimte voor experimen-
ten en wilde politiek engagement op het toneel zien. In 1969 start-
ten ze hiervoor een ludiek protest: Aktie Tomaat. De boze studenten 
schaarden zich in het publiek van verschillende voorstellingen, en als 
die te stoffig of ‘bourgeois’ aandeden, werden de acteurs bekogeld 
met rotte tomaten. Dit fenomeen beperkte zich niet tot Amsterdam, 
maar verspreidde zich ook naar steden als Den Haag, waar – geheel 
in het kader van artistieke vrijheid – met rotte eieren werd gegooid.

Hoe bizar dit protest ook lijkt, het had wel effect. In 1970 werd de ac-
tie opgeheven en in de jaren daarna ontstond er steeds meer ruimte 
voor kleine, experimentele theatergezelschappen. Ook de overheid 
luisterde naar het protest – blijkbaar kon dat toen nog – en richtte in 
1965 het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk 
op waarmee ze cultuur toegankelijker wilden maken voor een breed 
publiek.

Een zeer kleine geschiedenis 
van een heel groot podium
We leven in een tijd waarin we overspoeld worden met vermaak. Op Pathé Thuis, Netflix en 
Videoland springen nieuwe series en films als paddenstoelen uit de grond; YouTube is een 

oneindig zwart gat van amusement – elke malloot met een microfoon maakt een podcast over 
zijn obscure hobby’s of visie op spiritualiteit – en voor degenen die écht back to basics willen 
bestaat er altijd nog zoiets als een boek. Kortom: meer dan genoeg redenen om op je bank te 
blijven liggen. Maar voor wie na deze lockdown toch weer een keer de benen wil strekken, is 

er natuurlijk nog één vorm van ultiem, live entertainment: het theater.
Tekst /// Sonja Buljevac    Beeld /// Jolan Lammertink 

The show must go on
Het zal niemand ontgaan zijn dat theaters, net als andere culturele instellingen, het vooral de af-
gelopen jaren zwaar te verduren hebben gehad. Waar de Theaterkrant in 2019 rapporteerde dat 
theaterbezoeken in het voorgaande jaar juist met acht procent waren toegenomen, betekenden de 
coronajaren 2020 en 2021 een ramp voor de hele culturele sector. Met name de schrikbarend lage 
waarde die de overheid aan cultuur toekent is aan het licht gekomen. Toen zo’n zeventig theaters 
op 19 januari van dit jaar hun zalen beschikbaar stelden als kapsalon om te protesteren tegen de 
coronamaatregelen waarin cultuur continu het onderspit delft, stond handhaving in no time op de 
stoep. Terwijl een jaar eerder mocht een menigte voetbalfans in Deventer ongestraft hossen en 
brullen, omdat de burgemeester op voorhand al aangaf niet in te zullen grijpen.

Gelukkig voor makers en toeschouwers mogen de schouwburgen sinds de nieuwste versoepelin-
gen weer open. Maak dus eindelijk gebruik van je studentenkorting en ga eens naar een voorstel-
ling. Wie weet hou je er nog een leuke date aan over. 



De regisseuse 
en de zandloper
Tekst /// Kevin Hoogeveen    Beeld /// Bob Foulidis 

Het tikken van de klok geeft het zand een stem
dat door de nauwe loper valt tot het op is.
Leeg is het bovenste lichaam, leeg de huls,
vol het onderste, verzadigd met de laatste korrel.

Ze zit voor het raam en ziet zonsopkomst en -ondergang
zonder te kwijnen, zonder al te veel pijnen.
Haar zuster leeft, ook ongeveer een eeuw,
ver weg, haar enige verwante.

Ongeduldig wacht ze op de laatste korrel,
waarmee het doek valt, het licht dooft.
Van wie moet ze door, voor wie?
Wie heeft het zand verdeeld, wie heeft
zo’n wreed grote hoeveelheid toebedeeld?

De lach van alledag is welkom,
er wordt gezongen, vreugd gedeeld.
Herinneringen aan een lang leven
vullen de kamer in object en klank.

‘Ik ben niet ziek genoeg en nog te vrolijk,’ 
vat zij het artsenoordeel samen.
Dagelijks uit zij haar wens:
‘Vandaag mag het klaar zijn, 
morgen hoeft niet te komen.’

Morgen blijft komen
totdat zij dan eindelijk
ook van de arts
zelf beslissen mag.

Rust zacht.
.


