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INTRODUCTION 

The process of leading the Ongehoord editorial board towards a final, 
complete issue is one of much creativity and, of course, chaos. After all, 
most of our meetings in 2020-2021 had to take place on Teams, and that 
has been quite the challenge. That is exactly why we are extra proud of this 
issue. This issue is also a special collaboration between the previous 
editorial board and the new one. The 2020-2021 editorial board put in 
some amazing work setting up this issue, and our new 2021-2022 board 
was here to pick up where they left off. With so many of our previous 
editors having graduated this past year, the new editorial board is full of 
fresh faces. As such, we can be grateful to many editors for this wonderful 
issue! We hope you will enjoy reading these articles as much as we did. 
 
With chaos having been such a big theme this past year, Monice Tobi’s 
article about the origins of the word in classical mythology serves as a 
suitable article to kick off this issue. After that, Max Trommelen introduces 
us to the Mabinogi and Welsh cultural heritage. On a rather different note, 
Joja Bos presents us with a little big history of metaphors of menstruation. 
This same topic of menstruation will be highlighted in an interview 
conducted by Patrick van Oosterom, with two members of the Period 
Project group. Ronneke Nieuwenhuis then takes us to the world of the 
popular game “Piano Tiles”, looking at it from a musicology perspective. 
And, finally, Teun van Kasteel takes us through the events of the 
“Donetsbekkenrevolutie”. All in all, a set of very diverse but all incredibly 
interesting topics! 
 
Let this issue serve as a lovely reminder of our previous board, and an 
introduction to all our new editors as well! 
 
Board IV: Thirza van Hofwegen, Sjaak Fonville, Anne Visser, Max 
Trommelen, Nina Saelmans, Maaike Roodenburg, Esmee Woltring, Sterre 
van der Pijl, Jasmijn ter Haar, Patrick van Oosterom 
Board V: Alma Hunnik, Flora Lehman, Jakub Dutkiewicz, Katinka 
Hoogenboom, Koen de Boer, Lauren van der Spuy, and Sabrina Botasheva, 
and Esmee Woltring  
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Monice Tobi 

I N  T H E  B E G I N N I N G ,  T H E R E  W A S  C H A O S :  
A  L I T E R A T U R E  R E V I E W  O F  C H A O S  I N  C L A S S I C A L  

M Y T H O L O G Y  

Introduction 
Void, lifeless, infinite. These are just some of the many interpretations of 
chaos. Spelled ‘χαος’, the word finds its origin in ancient Greece. It translates 
to “(infinite) space, chasm, infinite time and darkness”.1 Right next to the 
general meaning, is the phrase ‘the first state of existence’. This definition 
refers to Chaos, capitalized, as a deity. For many concepts in classical culture, 
the general definition is rooted in the myth attached to it. Accordingly, the 
roots of chaos as a concept can be traced back to Chaos as a god. Since the 
word embodies something so abstract, its meaning can be interpreted in 
many different ways. Even though it has not changed much linguistically, the 
word has lost some of its meaning over the ages. This literature review aims 
to retrace Chaos in Greek and Roman mythology by comparing and 
contrasting different interpretations of Chaos. By considering three of the 
most significant interpretations, Hesiod, Virgil and Ovid, and analysing them 
in order of publication, I ask the following question: How is Chaos portrayed 
as a mythological concept in classical literature?  
 
In the search of an answer, I will consider both the translation and the 
original Greek and Latin texts. I will focus mostly on Chaos as a mythological 
being, but simultaneously consider the general word itself, since the 
mythology of Chaos is what led to its ordinary use. By composing a grand 
narrative for the centuries-old origin story of Chaos, I hope to clarify the 
usage the word in the present. 

 
1 Henry George Liddell, Greek-English Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 1863), 1593. 
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Chaos according to Hesiod  
Chaos makes its first appearance in classical literature in 800 BC, at the hands 
of Hesiod.2 This Greek poet arguably wrote not only the earliest, but also the 
most cohesive and complete documentation of cosmology, in which Chaos 
plays a large role. In fact, his work is only preceded by Homer’s Iliad and 
Odyssey, the oldest preserved works of Greek mythology. Both Homer and 
Hesiod lived around the time the Greek alphabet first circulated, laying a 
foundation for classical mythology in literature. Homer described a rather 
distorted version of Greek mythology, only shedding light on aspects 
relevant to his narration of the Trojan war. Hesiod finished what Homer had 
started; he gives a structured and connected overview of the creation and 
preservation of the universe.3 The Theogony, which literally translates as ‘the 
birth of gods’, is a cohesive philosophical cosmology that narrates the 
creation of the world in chronological order.4 In a sense, Hesiod displays how 
the entire world is built on gods, gods emerging from nothing. That nothing, 
that void, is Chaos.  
 
Chaos is the beginning, the void space between the world and Hades, the 
Underworld. Remarkably, classical mythology considers the physical world 
to be made up of emotions and sensations, just as much as sensible and 
material elements. Love and time emerged the same way as earth did, 
forming the foundation for the entire world. Hesiod accounts to each of 
these forces, one giving birth to the next, in a paragraph titled ‘the first gods’:  
 

“In the beginning there was only Chaos, the Abyss,  
But then Gaia, the Earth, came into being,  
Her broad bosom the ever-firm foundation of all,  
And Tartaros, dim in the underground depths,   
And Eros, loveliest of all the Immortals, who  
Makes their bodies (and men’s bodies) go limp,  

 
2 Rupert Sheldrake, Terence McKenna, Ralph Abraham. Chaos, Creativity, and Cosmic 
Consciousness (New York: Simon and Schuster, 2001), 51.  
3 Purdue University, Anthology of Classical Myth: Hesiod, 129. 
4 Andrew Gregory, Ancient Greek Cosmonogy (Bristol: Bristol Classical Press, 2008), 
22.  
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Mastering their minds and subduing their wills.  
From the Abyss were born Erebos and dark Night.  
And Night, pregnant after sweet intercourse  
With Erebos, gave birth to Aether and Day”5 

 
According to Hesiod, Chaos is the beginning of everything. Though empty of 
itself, it resulted in the creation of everything we perceive and know. There 
is a maternal tone to the verses that narrate this creation. The universe didn’t 
just appear; it was born. An alternative translation of the aforementioned 
passage illustrates this more evidently: “Chaos was born first and after her 
came Gaia (…) Chaos gave birth to Erebos and black Night; then Erebos 
mated with Night and made her pregnant”.6 Hesiod refers to Chaos as ‘the 
Abyss’ at times, emphasizing its voidness. Chaos is essentially the space in 
which the universe is created; nothing more, nothing less. Once Chaos has 
been replaced by worldly deities, the tone shifts from neutrality to romantic 
as Hesiod calls on the muses: 
 

“From the Heliconian Muses let us begin to sing, who hold the 
great and holy mount of Helicon, and dance on soft feet about 
the deep-blue spring and the altar of the  
almighty son of Cronos (…) their fair, lovely dances upon highest  
Helicon and move with vigorous feet.”7 

 
The creation of the universe is described like a dance, a fruitful blooming 
from the soil of Chaos. Instead of depicting Chaos as a negative state, Hesiod 
considers it to be the source of something lively and beautiful: something 
that is meant to be celebrated. Throughout the entire Theogony, Hesiod 
considers Chaos to be a void, empty thing, and doesn’t regard it with any 

 
5 Hesiod, Theogonia, p.135 (Translation: Stephen M. Trzaskokma, R. Scott Smith, 
Stephen Brunet. Anthology of Classical Myth: Primary Sources in 
Translation (Indianapolis: Hackett Publishing, 2016)). In this essay I use page 
numbers to refer to cited passages in Trzaskoma's translation of Hesiod's Theogonia.  
6 Hesiod, Theogonia, lines: 135, 141-45 (Translation: A. Athanassakis, Hesiod: 
Theogony, Works and Days (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983)).  
7 Hesiod, Theogonia ,lines 1-9 (Translation: H. G. Evelyn-White, (London: William 
Heinemann, 1914)). 
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other feelings. No disorder. Chaos is responsible for the creation of the 
universe and can only be judged by its outcome.  

Chaos according to Virgil 
In a Trojan prince’s journey, Chaos strives to stray him from his path. The 
Aeneid follows Aeneas through the Trojan war and to the eventual founding 
of the city of Rome. Written by Roman poet Publius Vergilius Maro, the 
Aeneid consists of twelve books and mirrors the style of Homer’s epics. 
Chaos, although not mentioned regularly, is of great relevance to the story. 
As the world was born from ultimate Chaos, it has left its mark in the many 
chaotic events Aeneas is confronted with. In Virgil’s poems, chaos is mostly 
expressed as unpredictability. The tale revolves around the distortion of 
reality through war. Virgil shifts the balance between chaos and order: 
Chaos, expressed through violence and war, is balanced out by plans and 
peace.8 Gift giving is another element of chaos: it either symbolizes peace or 
overthrows it, as was the case with the infamous Trojan horse.9  
 
Even though such themes rarely have anything to do with the god Chaos on 
the surface, they can each be traced back to Chaos as a deity. At some point 
in the story, for example, Venus tells Aeneas that gods are responsible for all 
chaos.10  This could be interpreted in two different ways. First, the gods 
literally emerged out of Chaos at the creation of the universe. According to 
this theory the gods all carry traces of their primeval mother Chaos, causing 
them to spread chaos in the world. Second, gods brought violence and war 
into the world: something that evidently represents chaos throughout the 
Aeneid. Chaos is present in the story even when it’s not mentioned in divine 
form. Overall, Virgil describes Chaos as more than just an abstract deity. He 
often associates it with negative attributes, speaking through the character 
of Aeneas. He pleads to the gods, as if he’s blaming them:  
 

 
8 Hillary Gatlin, Bearing Gifts: Reciprocity and the Chaos/Order Opposition in Virgil’s 
Aeneid (University of Mary Washington, 2009), 2. 
9 Gatlin, Bearing Gifts, 45. 
10 Gatlin, Bearing Gifts,46.  
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“You gods, whose is the realm of spirits, and you, dumb shadows, 
and Chaos, Phlegethon,  
wide silent places of the night, let me tell what I have heard: by 
your power, let me reveal  
things buried in the deep earth, and the darkness.”11 
 

In this passage, Aeneas uses words such as ‘umbraeque’, shadows or spirits, 
and ‘caligine’, darkness, while addressing Chaos, therefore giving it a sinister 
and dark character.12 Not only that, but Chaos is mentioned right before 
Phlegethon, one of the rivers flowing into Hades, the Underworld. By 
mentioning Chaos among the infernal gods, the connotation of the word 
becomes far from neutral. 
Another one of Virgil’s most significant works, the Georgics, contains chaotic 
themes as well. Within the Georgics, four books containing didactic poetry 
on farming, Chaos is only mentioned sparingly.13 Nonetheless, Chaos adds a 
layered complexity to seemingly straight-forward content. One of the few 
examples comes from the fourth book: “Among these Clymene was telling of 
Vulcan’s baffled care, of the wiles and stolen joys of Mars, and from Chaos 
on was rehearsing the countless loves of the gods.”14 Since Chaos existed 
before Eros did, Virgil has Clymene mention the love of gods, only after Chaos 
ceased to exist. In poems about farming, a negative connotation with Chaos 
is not surprising. Darkness and distortion are, after all, a danger to a 
successful harvest. The tone of the Georgics, however, is far from pessimistic. 
Addressing the farmer, Virgil writes: 'We are able to predict storms in an 
uncertain sky'.15   
 

 
11 Virgil, Aeneid 6.264-267(Translation: A.S. Kline, Virgil – The Aeneid (Poetry In 
Translation, 2000)). 
12 Harm Pinkster, Woordenboek Latijn/Nederlands tweede herziende druk 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2000), 128, 1111, 1112. 
13 William Batstone, Virgilian didaxis: value and meaning in the Georgics (Cambridge 
University Press, 2006), 141. 
14 Virgil, Georgics, 4.347 (Translation: H. Rushton Fairclough (trans.) and G.P. Goold 
(ed.), Eclogues. Georgics. Aeneid: Books 1-6 (Cambridge: Harvard University Press, 
2015).  
15 Batstone, Virgilian didaxis, 137. 
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Virgil sees Chaos as the time before the gods, however remaining in the form 
of war and corruption. Life is chaotic, and order is the antidote.16 Throughout 
Virgil’s work, Chaos is interpreted as the dark beginning, the effects of which 
are still present in everyday actions of chaos, in Aeneas’ life and many others. 

Chaos according to Ovid 
The world didn’t just emerge from Chaos, but it was transformed by it as 
well. This emergence of the universe is mentioned in the first book of the 
Metamorphoses, the most significant work of Roman poet Ovidius Publis 
Naso. Ovid, who lived from 43 till 17 BC, narrates the shapeshifting and 
transformations of gods and nymphs in ten books, starting at the beginning 
of the world and ending with his own time. The first book starts with the 
world before Chaos, Ovid writes the following: 
 

“Before there was earth or sea or the sky that covers 
everything, 
Nature appeared the same throughout the whole world: 
What we call chaos: a raw confused mass,  
nothing but inert matter, 
Badly combined discordant atoms of things confused in one 
place. 17 

 
Immediately, Ovid takes a detailed approach to describing Chaos. He 
describes it as weighing something — as being something. Ovid’s epos is 
known for its playful tone and witty irony, and his description of Chaos is no 
exception. Chaos is described as being raw, untouched and lifeless. He refers 
to it as being a collection of distortions, or indifferences.18 Ovid writes about 
Chaos as if writing about a character; he mentions that it is black, for 
example, quite literally giving it more colour.19 In doing so, Ovid gives a 
remarkable amount of depth to a phenomenon that is essentially empty.  

 
16 Batstone, Virgilian didaxis, 133.  
17 Ovid, Metamorphoses,1.5-9 (Translation: A.S. Kline, The Metamorphoses - 
Ovid (Poetry In Translation, 2000)).  
18 Ovid, Metamorphoses 1,21.  
19 Ovid, Metamorphoses 1, 23-24. 
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Furthermore, Ovid mentions Chaos to have existed at the creation of the 
world, referring back to that time in the second book: “If the sea and the land 
and the kingdom of the heavens are destroyed, we are lost in ancient 
chaos!”20 It is a primal force that disarrays and distorts, keeping things from 
their rightful place. Ovid describes what the world looked like at this 
moment, with Chaos as its designer:  

“Though there was land and sea and air,  
it was unstable land, unswimmable water, 
air needing light. Nothing retained its shape,  
one thing obstructed another, because in the one body, 
cold fought with heat, moist with dry,  
soft with hard, and weight with weightless things.”21 
 

The very first metamorphosis was that of time itself: from Chaos, Chronos 
emerged. Chronos is the god of time, a ‘god of milder nature’ in Ovid’s words, 
who brought structure to the world.22 He distinguished the earth from the 
Underworld, tamed the seas and pulled the coastlines together. From Ovid’s 
writing, Chaos appears to have been an untouchable, dangerous force, until 
Kronos brought order into the universe.  

Conflict & common ground 
Since Chaos marks the beginning of the world, it is indirectly omnipresent in 
every myth that follows. As the term bends to the will of each story, 
differences occur in its telling. The vagueness of the concept leaves plenty of 
room for interpretation, which is a tempting quality to poets and writers. 
Between Hesiod, Virgil and Ovid, Chaos is defined in many different ways.  
Firstly, the description of Chaos varies. In fact, some interpretations conflict 
with each other. Hesiod’s description of Chaos is rather neutral — stressing 
the emptiness of the word. He generally describes Chaos as being an empty 
space, whereas Ovid states that it is everything at once, just out of order. In 

 
20 Ovid, Metamorphoses 2, 298-299. 
21 Ovid, Metamorphoses 1, 15-20. 
22 Ovid, Metamorphoses 1, 21-23. 
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the Metamorphoses, Chaos is given a lot of character by vivid, yet abstract, 
descriptions. This different degree of characterization brings forth another 
difference: negativism or neutrality. Hesiod is neutral in emphasizing the 
void aspect of Chaos. His telling of cosmology is poetic and romantic at times, 
resembling a love song to some extent. Virgil and Ovid, on the other hand, 
introduce a negative connotation with the word. Ovid achieves this by playful 
description, Virgil through expression. In Virgil’s epics, chaos makes an 
appearance through whatever themes are present in the story.. In the 
Aeneid, war (chaos) is a threat to peace (stability). In the Georgics, darkness 
is a threat to harvest. 
 
Furthermore, the limits of Chaos are debatable. Though unanimously 
considered as infinite, the scale of Chaos differentiates between authors. 
Hesiod and Virgil refer to Chaos as a specific time and space. In Ovid’s words, 
Chaos is an appointed quality or state, one that is non-progressive. When it 
is not interfered with, Chaos thrives without changing.23 Ovid argues that 
only gods could put an end to this, fighting chaos with order. This contrasts 
with Virgil’s epics, in which Chaos has a lasting effect on the world as gods 
leave traces of distortion and corruption. This way, chaos is still present on 
some level, much like today’s use of the word. 
 
Another particularly curious difference concerns the gender of Chaos. Some 
sources argue that Chaos is a feminine force, others refer to it as nonbinary. 
It’s not uncommon for Greek mythology to assign gender to a deity; the 
linguistic gender of the word is often used to determine the gender of the 
personification of the concept. The same goes for sexuality; Eros, for 
example, is unanimously considered to be a bisexual being. 
Some sources portray Chaos as having no gender, while others argue that 
Chaos is female. Virgil and Ovid do not gravitate to either option, leaving it 
up to imagination. Hesiod, however, lands somewhere in the middle. In his 
Theogony, he occasionally narrates the cosmology as the giving of birth, a 
feminine attribute.24 He even gives Chaos a female pronoun, according to 

 
23 The assumption that Chaos is non-progressive is also supported by writer and 
philosopher Plato. See: Gregory, Ancient Greek Cosmonogy.  
24 Athanassakis, Hesiod: Theogony, Works and Days, 18. 
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some translations: “Chaos, after her (…)”. This wavering feminine association 
is especially interesting because the word ends on ‘-ος’, suggesting a 
masculine gender. The article ‘το’, however, is nonbinary. The discussion on 
the gender of Chaos has little evidence backing up either side, so it is not 
likely to ever be resolved.  
 
Despite numerous differences, there is common ground to be found 
between the various descriptions of Chaos. First and foremost, Chaos is an 
untouchable, untameable force. Additionally, it is unanimously considered 
to be the beginning of the world, and the cause of other concepts like time, 
love, and night. There was not one creator of the universe, but rather an 
order of divine beings, being the product of one another. It is something us 
humans can’t comprehend; a dust only gods can get to settle– or stir up, for 
that matter. Furthermore, Chaos is inanimate. Like the other primal forces, 
it is not personified the way the Olympic gods are. Chaos is an abstract 
element, not attached to a certain character or appearance.25     

Modern Chaos  
Chaos is everything and nothing, all at once. It is where things begin, where 
they evolve and eventually dissolve. The word ‘chaos’ has earned a negative 
connotation over the centuries, but anything other than neutral would stray 
from the original definition— something empty cannot be good or bad. The 
source of this negativism, I believe, stems from the fear of Chaos itself. There 
is a fine line between unpredictability and danger: both things people are not 
accustomed to. We are threatened by Chaos, because it challenges the order 
we cling to. The whole concept of mythology seems to be the product of the 
same fear — fear of the inexplicable, the unpredictable. Whenever 
something happened that humanity could not comprehend, something 
unexpected, an explanation was sought in mythology. There are a stories 
explaining the echo in caves, the lightning, and the change of seasons. One 
could argue that these details can form a paradox; mythology attempts to 
make sense of the world, even though it’s essentially the product of ultimate 
Chaos.  

 
25 Sheldrake, Chaos, Creativity and Cosmic Consciousness. 
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Although we stopped using myths to explain natural phenomenon, the basic 
ideas underpinning classical cosmology still reflect the ways we deal with 
chaos. As argued in classical cosmology, everything essentially emerged from 
from the great void called Chaos. The one thing that brought structure to this 
Chaos was Chronos time. This reflects our the modern attempts to overcome 
chaos. Things become chaotic when we cannot oversee or comprehend 
them. In such situations, we use time to keep track of things and create 
order. We organise the chaotic multitude of events by placing them on a 
timeline. In other words: with time we remedy chaos by planning our future 
and organizing our past.  
Taking the various interpretations of Chaos into consideration, there seems 
to be one thing they all have in common: Chaos is a lack of order or structure. 
It is something without any sense of direction, that cannot be bound down 
or organized. The aforementioned differences between attributes, limits and 
gender only prove this point: there is no simplicity, no rulebook for Chaos. In 
this review I have tried to clarify a concept that defies all structure, to 
document the undocumented. In a whirlwind of differences, all of the 
interpretations start the same: in the beginning, there was Chaos. 
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Max Trommelen 

R E M E M B E R I N G  T H E  L A N D S  O F  T H E  M A B I N O G I  

A  S T U D Y  O N  C U L T U R A L  M E M O R Y ,  T H E  F O U R  B R A N C H E S  
O F  T H E  M A B I N O G I ,  A N D  T H E  L A N D S C A P E  O F  W A L E S  

When the formation of national identities gained currency in the eighteenth 
century, a search for forms of intangible cultural heritage, that is to say the 
practices, representations, knowledge and skills recognized as being part of 
a group’s cultural heritage, to support this newfound national identity with, 
took off.1  In Western Europe this quest also encompassed the need for 
national literature from earlier times. It is in this period that Lady Charlotte 
Guest came with her Mabinogion, a collection of nine medieval Welsh prose 
tales translated into English. Though in popular memory these tales are seen 
as a unity, it is widely accepted amongst academics that these tales do not 
belong with one another in the same collection.2 Guest makes two groupings 
within her translation: a quartet dubbed the Four Branches of the Mabinogi 
(Welsh: Pedeir Keinc y Mabinogi), and a quintet grouped as the native tales. 
The grouping of the five native tales was invented by Guest but experts agree 
that the Four Branches originally belonged together, based on similarities in 

 
1 For brevity’s sake, the definition of “intangible cultural heritage” used here is an 
abbreviated version of the definition used by UNESCO. The full definition can be 
found in the UNESCO Text of the Convention for the Safeguarding of Intangible 
Cultural Heritage. UNESCO - Text of the Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage, article 2.1, ich.unesco.org, 
https://ich.unesco.org/en/convention, accessed 5 June 2020. 
2 To further muddy the waters, it should be noted that while Guest’s Mabinogion 
contains nine tales, modern editions of the collection instead contain eleven tales. Of 
the nine tales in Guest’s translation, Hanes Taliesin (The Tale of Taliesin), grouped 
under the Native Tales, is often omitted in modern editions of The Mabinogion. The 
tale is centuries younger than the other tales and not present in the manuscripts the 
other tales were found in and thus does not fit. The remaining eight stories are 
complemented by a third artificial grouping known as the Three Welsh Romances, 
consisting of Owain, neu Iarlles y Ffynnon (Owain and the Lady of the Fountain), 
Peredur fab Efrog (Peredur son of Efrawg), and Geraint ac Enid (Geraint and Enid). 
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structure and style as well as the final sentence “and so ends this branch of 
the Mabinogi.”3 
 
This paper will set out to analyse how the Four Branches have influenced 
Welsh cultural memory, specifically cultural memory regarding the Welsh 
landscape. First a general theoretical framework will be established to 
explain how literature and cultural memory are interwoven. In this 
discussion extra attention will be paid to the context in which the Four 
Branches were originally translated. Secondly, this paper will go more in 
depth into how cultural memory and landscape synergise into what French 
historian Pierre Nora has called lieux de mémoire, sites of memory. Nora 
postulates that since the milieux de mémoire –  the real environments of 
memory – are gone, popular cultural memory has refocused itself on 
maintaining these lieux de mémoire, locations where the remembrance of 
memory runs thick.4 As a consequence, the cultural landscape is the subject 
of a renewed surge of interest. To tie the two previously discussed topics 
together, the final part of this paper will focus on how some of the places 
found in the Four Branches have become sites of memory in modern Wales. 
Throughout this paper I will use the definition of cultural memory as devised 
by Aleida and Jan Assmann: 
 

“The concept of cultural memory comprises that body of reusable texts, 
images, and rituals specific to each society in each epoch, whose 

`cultivation´ serves to stabilize and convey that society's self-image. Upon 
such collective knowledge, for the most part (but not exclusively) of the 

past, each group bases its awareness of unity and particularity.”5 

 
3 As Sioned Davies notes in her translation of the Mabinogion, Guest mistakenly used 
the word “Mabinogion” rather than “Mabinogi” in her translation. Wherever in this 
essay the word “Mabinogion” is used, I refer to the complete collection of tales 
whereas “Mabinogi” refers to the Four Branches specifically. Davies, Sioned, 
translator. The Mabinogion, Oxford University Press, pp. x 
4 Nora, Pierre. “Between Memory and History: Les Lieux de 
Mémoire”. Representations, nr. 26, 1989, pp. 7. Crossref, doi:10.2307/2928520. 
5 Assmann, Jan, and John Czaplicka. “Collective Memory and Cultural Identity.” New 
German Critique, no. 65, 1995, pp. 132. JSTOR, www.jstor.org/stable/488538. 
Accessed 17 May 2020. 
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Literature, memory and The Mabinogion 
Literature is, perhaps more so than other cultural artefacts, an ideal tool to 
create and shape cultural memory. The effectiveness of literature as a source 
for cultural memory is, following Astrid Erll, due to the fact that literature 
shows similarities with other symbolic forms like history writing while also 
being markedly different from these forms in other aspects.6 These symbolic 
forms all rely on the creation of representations of reality and are similar in 
three aspects: condensation, narration, and genre. For my purposes it is 
condensation that is the most important of the three, for it compresses 
“several complex ideas, feelings or images into a single, fused or composite 
object” and as such impacts the formation of the cultural memories that 
national identities are based on more explicitly than genre and narration.7  
 
Condensation gives a symbolic form, say a story, the ability to represent 
multiple disparate factors, something that, in the context of cultural 
memory, is compounded by one of the differences between literature and 
other symbolic forms, namely what Wolfgang Iser calls “fictionalizing acts”.8 
In this process, elements of reality are repeated as a sign instead of being 
repeated for their own sake, thus creating a chasm between “real” reality on 
the one hand and reality as depicted in literature on the other. At the same 
time, the “imaginary” is molded: that which was previously undetermined 
has now been set in a specific shape. The end result is a symbolic form where 
reality and the imaginary are closely interwoven.  
 
It is clearly visible that Lady Charlotte Guest’s Mabinogion is a work of 
literature that shows signs of fictionalization as well as condensation. The 
heroic and noble deeds performed by the characters have become a sign: 

 
6 Erll, Astrid. ‘Literature as a Medium of Cultural Memory’. Memory in Culture, by 
Astrid Erll, Palgrave Macmillan UK, 2011, pp. 144–45. DOI.org (Crossref), 
doi:10.1057/9780230321670_6. 
7 Erll, Astrid. ‘Literature as a Medium of Cultural Memory’. Memory in Culture, by 
Astrid Erll, Palgrave Macmillan UK, 2011, pp. 145-148. DOI.org (Crossref), 
doi:10.1057/9780230321670_6. 
8 Erll, Astrid. ‘Literature as a Medium of Cultural Memory’. Memory in Culture, by 
Astrid Erll, Palgrave Macmillan UK, 2011, pp. 149. DOI.org (Crossref), 
doi:10.1057/9780230321670_6. 
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these attributes have for Guest become major features of the Welsh identity. 
Indeed, the dedication of her first volume of the Mabinogion pays special 
attention to the natural beauty of Wales and its language while expressing 
the wish that her sons grow up with the same exalted honour and noblesse 
the Welsh “have ever been celebrated for”.9 In other writings Lady Charlotte 
Guest has been equally vocal about changing the international opinion on 
Wales: rather than Wales being considered a rural backwater, it should 
instead be viewed as a region that was important in European literary 
history.10 In translating the tales that would become the Mabinogion, Guest, 
perhaps, inadvertently tied an ancient work of literature – full of its own 
conceptions of reality and condensed memories – to contemporary ideals 
and a contemporary cultural context to reshape Welsh cultural memory. 

Lieux de mémoire and the loss of tradition 
Condensation of memory, however, does not solely occur in literature. Just 
as literary signs can become imbued with certain values, so too can physical 
locations and landscapes become sites of memory where cultural memories 
condense.11 This is the main point of departure for Pierre Nora in his seminal 
work on the lieux de mémoire, sites of memory. Nora’s work is a lamentation 
on the inexorable march of history and the loss of collective traditions, the 
so-called milieux de mémoire, that is tied to this.12 It should be noted that 
Nora states that history and memory are polar opposites: “memory is life, 
borne by living societies founded in its name” while history is “the 

 
9 Drury, Annmarie. ‘Idylls of the King, The Mabinogion, and Tennyson’s Faithless 
Melancholy’. Translation as Transformation in Victorian Poetry, by Annmarie Drury, 
Cambridge University Press, 2015, pp. 63. 
10 “Drury, Annmarie. ‘Idylls of the King, The Mabinogion, and Tennyson’s Faithless 
Melancholy’. Translation as Transformation in Victorian Poetry, by Annmarie Drury, 
Cambridge University Press, 2015, pp. 62. 
11 Erll, Astrid. ‘Literature as a Medium of Cultural Memory’. Memory in Culture, by 
Astrid Erll, Palgrave Macmillan UK, 2011, pp. 146. DOI.org (Crossref), 
doi:10.1057/9780230321670_6. 
12 Nora, Pierre. ‘Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire’. 
Representations, no. 26, University of California Press, 1989, pp. 9. JSTOR, JSTOR, 
doi:10.2307/2928520. 
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reconstruction, always problematic and incomplete, of what is no longer”.13 
He goes on to state that memory “installs remembrance in the sacred”.14 The 
sanctity of memory should not be taken literally but it very much brings 
home the importance placed in memory. It is no small wonder that people 
will turn to lieux de mémoire when the milieux have gone. Indeed, Nora 
states that lieux can only be formed when “an immense (…) fund of memory 
disappears, surviving only as a reconstituted object beneath the gaze of 
critical history”.15 Periods like these are marked by an increased interest in 
heritage as well. As a consequence, intangible traditions that have been lost 
in living memories are connected to physical heritage sites, thus elevating 
these sites to lieux de mémoire, places where memory is condensed and runs 
thick. 
 
To put this in a Welsh context we need only look at the translation of the 
Four Branches of the Mabinogi. The Four Branches are set in a past long gone 
from popular memory, where nobility and the intricacies of the Welsh 
language played a large role.16  After the Acts of Union that made Wales 
officially part of England, the Welsh language and Welsh oral and written 
traditions were outlawed. Native Welsh nobility was also slowly vanishing 
from Welsh culture. Thus, the role of two major aspects of the tales in living 
Welsh popular tradition had greatly diminished by the time of Guest 
translating the Mabinogion. Now, it should be said that the Four Branches 
were originally oral tales and that we are in no way able to tell to what extent 
knowledge of these tales still circulated in Welsh popular culture. This oral 

 
13 Nora, Pierre. ‘Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire’. 
Representations, no. 26, University of California Press, 1989, pp. 8. JSTOR, JSTOR, 
doi:10.2307/2928520. 
14 Nora, Pierre. ‘Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire’. 
Representations, no. 26, University of California Press, 1989, pp. 8-9. JSTOR, JSTOR, 
doi:10.2307/2928520. 
15 Nora, Pierre. ‘Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire’. 
Representations, no. 26, University of California Press, 1989, pp. 11-12. JSTOR, JSTOR, 
doi:10.2307/2928520. 
16 An interesting study has been done on the role of status and the Welsh language in 
the Four Branches by T.M. Charles-Edwards. See: Charles-Edwards, T. M. “Honour 
and Status in Some Irish and Welsh Prose Tales.” Ériu, vol. 29, 1978, pp. 123–
141. JSTOR, www.jstor.org/stable/30007769. Accessed 7 June 2020. 
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tradition, while probably keeping the tales alive in some areas, was not 
strong enough to reintroduce the Mabinogi in national cultural memory.  
Translations, starting with Guest’s, showing a lost milieu de mémoire, were 
accessible to a larger public and thus were key in the formation of the 
cultural memories surrounding the Mabinogi. 

A storied landscape 
While Lady Charlotte Guest published the Mabinogion to put Wales on the 
map, in the context of cultural memory and lieux de mémoire, for us it is 
interesting to put the Four Branches of the Mabinogi on the map of Wales. 
Though the medieval world depicted in these tales has long gone, traces of 
them are still found in the Welsh cultural landscape where the adoption of 
the Four Branches into cultural memory has led these tales to condense in 
certain places. A prime example is the island of Anglesey (Welsh: Ynys Môn) 
which has become the site of the events of the Second Branch of the 
Mabinogi. In the Second Branch, Branwen, sister of Bendigeidfran, king of 
the Island of the Mighty, marries Matholwch, king of Ireland.17 Rather than 
bringing peace, the marriage between Branwen and Matholwch brought 
war. This war ended with Ireland completely depopulated except for five 
pregnant women, the whole Welsh army dying except for seven soldiers, 
Bendigeidfran dying of a poisoned spear, and Branwen dying of a broken 
heart when she hears the bad news. 18  Go North Wales, a tourist 
organisation, advertises Anglesey as a place of “legends of Princes and 
Princesses, and tragic lovers”, almost certainly referring to the events of the 

 
17 The Island of the Mighty refers to the island of Britain. It should be noted that the 
past presented in the Four Branches predates the Roman invasions. As such, 
Brythonic peoples still ruled over the whole of Britain. Davies, Sioned, translator. 
‘The Second Branch of the Mabinogi’. The Mabinogion, Oxford University Press, pp. 
23, 233 
18 Lovesickness, and dying thereof, is a common theme in Celtic mythology. Culhwch 
ac Olwen (How Culhwch won Olwen) is another tale collected in the Mabinogion 
where this theme plays a prominent role. For the full story, see: Davies, Sioned, 
translator. ‘The Second Branch of the Mabinogi’. The Mabinogion, Oxford University 
Press, pp. 22-34. 
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Second Branch. 19  Cadw, a Welsh organisation that focuses on heritage, 
similarly connects Branwen’s story to various locations on Anglesey.20 One 
such place is Ynys Bronwen, a spot near the river Alaw, the supposed burial 
site of Branwen ferch Llyr (Branwen, daughter of Llyr).21 Though the location 
has since been excavated and has turned out to be a Bronze Age grave site 
dating back to 2140-1730 BC, an account from 1821 claimed that the location 
was reminiscent of a phrase in the Mabinogi, while an account from 1833 
got rid of all doubt and stated outright the grave was proof that the Mabinogi 
were real history.22 Both accounts refer to a line at the end of the Second 
Branch of the Mabinogi, after Branwen dies of heartbreak: “And they make 
a four-sided grave for her and bury her there on the banks of the Alaw.”23 
Despite the place name being inaccurate, the name has stuck around.  
 
The connection between the Mabinogi and the landscape of Wales as a 
whole is strengthened even more by John K. Bollard’s translation of the 
Mabinogion where he, together with photographer Anthony Griffiths, adds 
photographs of the landmarks mentioned in the Mabinogi alongside the 

 
19 ‘Explore Anglesey | Anglesey Tourist Information’. Go North Wales, 
https://www.gonorthwales.co.uk/explore/regions/anglesey. Accessed 7 June 2020. 
20 ‘Heroes and Heroines of Wales: Branwen Ferch Llyr’. Cadw, 
https://cadw.gov.wales/sites/default/files/2019-05/Branwen_EN.pdf. Accessed 7 
June 2020. 
21 Ynys Bronwen (“islet of Branwen”) is also known as Bedd Branwen (“Branwen’s 
grave”). The grave uses an older form of Branwen’s name, namely “Bronwen” 
(meaning “white breast”). Bedd Branwen, Llanddeusant’. Land of Legends, 
http://www.landoflegends.wales/location/bedd-branwen-amlwch. Accessed 7 June 
2020.; Davies, Sioned. ‘“Venerable Relics”? Re-Visiting the Mabinogi’. Writing Down 
the Myths, edited by Joseph Falaky Nagy, vol. 17, Brepols Publishers, 2012, pp. 157–
58. DOI.org (Crossref), doi:10.1484/M.CURSOR-EB.1.100851. 
22 Davies, Sioned. ‘“Venerable Relics”? Re-Visiting the Mabinogi’. Writing Down the 
Myths, edited by Joseph Falaky Nagy, vol. 17, Brepols Publishers, 2012, pp. 157–58, 
175. DOI.org (Crossref), doi:10.1484/M.CURSOR-EB.1.100851. Both the account from 
1821 and the account from 1833 speak of the Mabinogion. This is noteworthy 
because Charlotte Guest’s translation, popularly assumed to be the origin of the 
misleading name “Mabinogion”, was only published in 1838. This seems to suggest 
that the misnomer predates Guest. I do not know what the truth of this situation is. 
23 Davies, Sioned, translator. ‘The Second Branch of the Mabinogi’. The Mabinogion, 
Oxford University Press, pp. 33. 
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medieval Welsh tales.24 Though the condensation of memory is not as clearly 
of a physical nature here as in the case of Ynys Bronwen, we can still see the 
importance that the landscape has come to play in passing on the cultural 
memory that are the Four Branches. Bollard comes to the same conclusion 
and states that locations accrue meanings and names through human 
interaction, thus becoming places. 2526  The conclusion he comes to, that 
ancient remains gained a new meaning once tales set in their environs came 
to life, is aimed at the Mabinogi in their original medieval context, but can 
easily be transplanted to a modern context.27  The Fourth Branch of the 
Mabinogi exhibits a wealth in place names that for the most part are located 
in North Wales. Indeed, during his travels to collect the photographs Griffiths 
notes that while working at one place, he would be able to see the next place 
to be photographed already.28 North Wales, specifically Arfon, seems to be 
a region where the landscape has become a lieu de mémoire through the 
sheer density of cultural memories embedded in the landscape. 

Conclusion 
Cultural memory and the landscape are closely interwoven in Wales on 
multiple levels. On the first level, that of literature, we can see that memory-
making is a process of condensation and fictionalization. An aspect of reality 
once captured in a literary work, intermingles with the imaginary captured 
in that same work so that what once was real has become a sign. In the Four 
Branches of the Mabinogi, we see this in the characterisation of Wales and 
the Welshmen. The real aspect of these examples has become less 

 
24 Bollard, John K. The Mabinogi: Legend and Landscape of Wales. Gomer, 2006. 
25 It is important to note that Bollard defines locations as areas that can be 
objectively defined by their place on earth while a place is a location that has gained 
a name, and thus meaning. Bollard, John K. ‘Landscapes of The Mabinogi’. 
Landscapes, vol. 10, no. 2, Nov. 2009, pp. 40. DOI.org (Crossref), 
doi:10.1179/lan.2009.10.2.37. 
26 Bollard, John K. ‘Landscapes of The Mabinogi’. Landscapes, vol. 10, no. 2, Nov. 
2009, pp. 42. DOI.org (Crossref), doi:10.1179/lan.2009.10.2.37. 
27 Bollard, John K. ‘Landscapes of The Mabinogi’. Landscapes, vol. 10, no. 2, Nov. 
2009, pp. 47. DOI.org (Crossref), doi:10.1179/lan.2009.10.2.37. 
28 Bollard, John K. ‘Landscapes of The Mabinogi’. Landscapes, vol. 10, no. 2, Nov. 
2009, pp. 54. DOI.org (Crossref), doi:10.1179/lan.2009.10.2.37. 
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important. Instead these examples have gained in value as a symbol for 
heroicness, honourability, and bravery, positive values that people like 
Charlotte Guest work to reintroduce into Welsh cultural memory. On a 
second level we see that memories can become tied to physical sites when 
the living tradition the memories originated from dies. Lieux de mémoire 
crystallize: places where the physicality reminds of an intangible cultural 
memory. In Wales we can see this in the naming of places and the tourist 
industry surrounding these places. It is also present in the landscape as a 
whole, where in certain regions the antiquity that inspired and was 
integrated in the Four Branches of the Mabinogi is still clearly visible. As such, 
the landscape of Wales and its features have obtained a double role. It is at 
the same time an intangible symbol for the innate qualities that made the 
Welsh people, that is to say their honourable and noble nature, as well as 
the physical setting of where these qualities were formed. And so ends this 
branch of the Mabinogi. 
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Joja Bos 

M E N S T R U A T I E  A L S  M E T A F O O R :  
E E N  ‘ L I T T L E  B I G  H I S T O R Y ’  

In 1946 bracht Walt Disney in samenwerking met het maandverband merk Kotex een 
educatieve animatie uit over menstruatie, namelijk: ‘The Story of Menstruation.’1 De 
animatiefilm laat verschillende aspecten van menstruatie zien. Zo gaan de eerste zes 
minuten in op de biologische processen van de menstruatiecyclus en worden in de 
daaropvolgende laatste vier minuten tips gegeven voor de omgang met menstruatie. 
De gegeven tips verschillen van ‘in beweging blijven,’ tot ‘blijven lachen en de 
menstruatie je niet neerslachtig laten maken.’ Dit laatste onder de redenering: ‘No 
matter how you feel, you have to live with people.’2 Een aantal zaken vallen op aan de 
film. Allereerst wordt het lichaam vaag gerepresenteerd, zonder geslachtsorganen en 
met wit in plaats van rood menstruatiebloed. Eveneens wordt er niet gesproken over 
voortplanting noch voorbehoedsmiddelen. Ook wordt er een taboe in stand gehouden 
op ernstige klachten die met menstruatie mee kunnen komen door te stellen ‘dat er 
gelachen moet blijven worden, ook bij negatieve gevoelens en pijn.’ Deze 
representatie van menstruatie lijkt misschien niet een noemenswaardig gegeven 
totdat er nog een aspect bij betrokken wordt: 95 miljoen Amerikaanse vrouwen 
hebben dit filmpje gezien als voorlichting over menstruatie van 1946 tot eind 1960, en 
hebben deze boodschappen hierover meegenomen en gereproduceerd.3  
 
Menstruatie wordt in de van Dale gedefinieerd als ‘maandelijkse bloeding uit het 
baarmoederslijmvlies bij geslachtsrijpe vrouwen.’4 Wat exact deze bloeding is, blijft 
vaag in deze definitie. Period Power (2019) van Maisie Hill geeft daar een meer 
adequaat antwoord op. Het boek begint met het uitleggen over de ‘The notorious 
v.a.g.’5 om vervolgens de menstruatiecyclus te verklaren met daarbij de verschillende 
hormonen die een cruciale rol spelen. Een menstruatiecyclus is simpelweg het 
opbouwen en afbreken van de baarmoederwand waarbij er in een korte tijd 
mogelijkheid tot bevruchting bestaat.6 Als deze bevruchting plaatsvindt, veroorzaakt 

 
1 In dit artikel wordt de volgende annotatiestijl gebruikt: Chicago Manual of Style: Shortened 
notes. YouTube, “Walt Disney- The Story of Menstruation.” 
2 Ibid., minuut 7. 45 
3 Brumberg, “Something Happens to Girls,” 124.  
4 Van Dale, “menstruatie.”  
5 Hill, Period Power, 11-25. 
6 Hill, Period Power, 31, 32. 
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het een breuk in de menstruatiecyclus.  Wanneer er geen bevruchting heeft 
plaatsgevonden wordt het menstruatieproces in werking gesteld, waarbij de 
progesteron- en oestrogeen-waarden kelderen vlak voor de menstruatie.7 Het dalen 
van deze hormonen brengt het vrijkomen van ‘prostaglandinen’ (hormoonachtige 
stoffen) op gang wat weer zorgt dat de cellen in de wand van de baarmoeder te weinig 
zuurstof krijgen waardoor ze afsterven. 8  Dit afvoeren van de afgestorven 
baarmoederwandcellen is het menstruatie-proces. 9  De vele verschillende 
hormoonwisselingen (in de rest van de cyclus zijn er weer andere hormonen 
werkzaam dan hierboven genoemd) en het afstoten van de baarmoederwand is de 
grootste oorzaak van klachten rondom menstruatie.10 
 
De bovenstaande biologische beschrijving van menstruatie opereert als de 
dominante, alomvattende definitie. Deze definitie bevat echter niet de culturele 
betekenissen. Katie Hasson stelt: ‘[m]enstruation, as a “natural” bodily process, seems 
self-evident; this allows it to work as an enduring and central marker of difference in 
essentialist conceptions of sex and gender.’11 Als we de definitie van de van Dale erbij 
pakken is menstrueren expliciet aan ‘vrouwen’ voorbehouden. Dit gaat er, aldus 
Hasson, vanuit dat wel of geen menstruatie essentieel is voor het begrip ‘vrouw’ en 
‘man’ waardoor menstruatie fungeert als een plaats van productie van gender en 
sekse. 12  Ze vervolgt dat technologische middelen zoals ‘de pil’ een expliciete 
heronderhandeling van de definitie van menstruatie geeft en hierdoor ook de sociale 
constructie van menstruatie weergeeft evenals de relatie hiervan tot de belichaming 
van gender.13 Menstruatie kan dus gezien worden als knooppunt van verschillende 
processen: ‘[m]enstruation unites the personal and the political, the intimate and the 
public, and the physiological and the socio-cultural.’14 Tegelijkertijd is taalgebruik rond 
menstruatie niet onschuldig: taal is niet een weergave van de realiteit maar een 
machtsinstrument waarin betekenis in een bepaald discours wordt geconstrueerd.15 
Oftewel: menstruatie is meer dan een biologisch proces maar fungeert ook als 
metafoor voor verschillende cultuurbepaalde waarden, dit gebeurt in diverse 
dimensies waarin menstruatie geconstrueerd wordt. Om de constructie van sekse en 
gender te benadrukken zal in dit artikel ‘man’ en ‘vrouw’ tussen haakjes worden gezet. 

 
7 Hill, Period Power, 32. 
8 Ibid.  
9 Ibid.  
10 Hill, Period Power, 1, 32. 
11 Hasson, “Not a “real” period?,” 959. 
12 Hasson, “Not a “real” period?,” 962. 
13 Hasson, “Not a “real” period?,” 965. 
14 Winker, “Introduction: Menstruation as Fundamental,” 9.  
15 Hunt, “Introduction,” 17.  
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In dit paper wordt de sociaal geconstrueerde definitie van menstruatie onderzocht en 
staat de symbolische wereld van taal centraal, specifiek de metaforen die gebruikt 
worden rond menstruatie. Hieruit vloeit dan ook de onderzoeksvraag: welke 
metaforische waarde heeft menstruatie in westerse culturen door de tijd heen? Om 
dit te onderzoeken wordt er gebruik gemaakt van een Little Big History. In deze 
methode wordt een fenomeen/artefact onderzocht, in dit geval menstruatie, op de 
tijdlijn van Big History die 13,8 miljard jaar. In dit paper wordt dan ook zowel de pre-
humane en de menselijke geschiedenis behandeld.  Als eerste wordt menstruatie als 
metafoor onderzocht in de achttiende en negentiende eeuw in West-Europa door 
middel van cultuurgeschiedenis. Dit wordt als vertrekpunt genomen vanwege een 
ingrijpend nieuwe manier van denken over menstruatie die in die tijd plaatsvindt in 
Westerse culturen. Vervolgens wordt de happening, Interior Scroll van Carolee 
Schneemann gebruikt als voorbeeld van Menstruation Art in de jaren zestig en 
zeventig in de Verenigde Staten. Dit werk is een counternarrative op de menstruatie 
metaforen die in de eeuwen daarvoor zijn opgebouwd. Hierbij wordt de discipline 
kunstgeschiedenis gebruikt. Tot slot wordt een nieuwe menstruatie metafoor 
onderzocht aan de hand van de kosmologische Multiverse Theory van Martin Rees. 
Hiermee is dan ook de cirkel rond: aan de ene kant zien we hier pre-humane 
geschiedenis terugkomen met de oerknal, aan de andere kant wordt de toekomst van 
menstruatie als metafoor hier onderzocht.  
 
Wanneer over metaforen en lichamen wordt geschreven kan niet om Susan Sontags 
(1933- 2004) invloedrijke essays heen gegaan worden: ‘Illness as Metaphor’ (1977) en 
‘AIDS and Its Metaphors’ (1988). In dit paper zal de definitie van metafoor in 
bovengenoemde essays aangehouden worden. Zij ontleent die definitie van 
Aristoteles: ‘[m]etaphor […] consist in giving the thing a name that belongs to 
something else.’16 Sontag erkent dat dit zo omvattend is dat men ook niet kan denken 
zonder metaforen te gebruiken. Zoals ze de lezer op het hart drukt: ‘that does not 
mean there aren’t some metaphors we might well abstain from or try to retire.’17 
Oftewel: Sontag spoort ons als lezer aan om kritisch te heroverwegen welke 
metaforen we gebruiken om fenomenen mee te adresseren. 

Gezondheid en ziekte als metafoor voor menstruatie 
Thomas W. Laqueur (1945) beargumenteert in zijn boek ‘Making Sex’ dat er in de 
negentiende eeuw een fundamentele verschuiving heeft plaatsgevonden over het 

 
16 Sontag, “AIDS and Its Metaphors,” 93. 
17 Sontag, “AIDS and Its Metaphors,” 93. 
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begrip van ‘mannen-’ en ‘vrouwenlichamen’: waar eerst het one-sexed model centraal 
stond veranderde dit naar het two-sexed model.18 Tot eind achttiende eeuw was er 
een dominant idee in medische teksten dat de lichamen van ‘mannen’ en ‘vrouwen’ 
qua structuur vergelijkbaar waren.  Laqueur noemt dit het one-sexed model.19 In dit 
model zijn mannen en vrouwen sociaal gezien niet gelijk maar qua anatomie wel, 
waarbij ‘vrouwen’ de naar binnen gedraaide ‘mannen’ zijn.20 Deze  
opvatting werd bekritiseerd in de negentiende eeuw, mede door liberaal 
gedachtegoed, omdat de superioriteit van mannen onder vuur kwam te liggen door 
deze gedeeltelijke gelijkwaardigheid tussen de verschillende lichamen. 21  Als 
tegenantwoord hierop kwam er vanuit de biologie een two-sexed model dat stelt dat 
mannen en vrouwen wel degelijk biologische verschillen hebben en dat sociale rollen 
vastlagen in de natuur van het lichaam. 22  Er is in de eind achttiende en begin 
negentiende eeuw dus een duidelijke overgang zichtbaar in het denken over mannen- 
en vrouwenlichamen in biologische termen. 
 
Emily Martin (1944) beargumenteert dat aan deze modellen ook metaforen rond 
menstruatie verbonden waren. Ze stelt dat in het one-sexed model menstruatiebloed 
als vies en onrein werd gezien maar menstruatie zelf als gezond werd beschouwd.23 
Dit veranderde met de opkomst van het two-sexed model: ‘Whereas in earlier 
accounts the blood itself may have been considered impure, now the process itself is 
seen as a disorder.’24 Oftewel: menstruatie werd gepathologiseerd in het two-sexed 
model. Naast dit pathologiseren van menstruatie zijn er dominante metaforen in 
medische boeken uit de 19e eeuw zichtbaar volgens Martin. Als eerste het hormoon-
informatiesysteem, wat structureel wordt beschreven als een hiërarchisch systeem in 
plaats van een feedbacksysteem. Martin stelt dat deze hiërarchische rangschikking 
gerelateerd is aan die van de samenleving waarbij systemen veelal verticaal in plaats 
van horizontaal geordend worden. 25  Als tweede de beschrijvingen rondom 
menstruatie als ‘mislukte bevruchting.’26 
 
Julie-Marie Strange stelt dezelfde pathologisering van menstruatie vast als Martin in 
de negentiende eeuw en onderzoekt de constructie hiervan. Ze concludeert dat 

 
18 Martin, “Medical Metaphors of Women’s Bodies.” 
19 Martin, “Medical Metaphors of Women’s Bodies,” 237. 
20 Ibid.  
21 Martin, “Medical Metaphors of Women’s Bodies,” 239. 
22 Ibid. 
23 Ibid.  
24 Martin, “Medical Metaphors of Women’s Bodies,” 241. 
25 Martin, “Medical Metaphors of Women’s Bodies,” 244,245. 
26 Martin, “Medical Metaphors of Women’s Bodies,” 248. 
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medische discours de ficties van sociale en culturele waarheden over menstruatie, en 
wat een vrouw was, en zou moeten zijn, naturaliseerde.27 In deze discours werden 
vrouwen als ‘voortbrenger’ voorgesteld en werd menstruatie, evenals bij Martins 
analyse, als een ‘mislukking’ en ‘teleurstelling’ beschouwd.28 Kortom: aan de hand van 
medische kennis over menstruatie werd sekse geconstrueerd en tegelijkertijd 
voortgebracht als iets essentieels aan vrouw zijn. Aan deze essentie waren 
gepathologiseerde en afkeurende metaforen gebonden. 
 
Judith Butler (1956) onderstreept deze constructie van sekse die als een biologisch 
gegeven wordt voorgesteld. Ze stelt dat sekse een normatief en zoals Foucault stelt 
een ‘regulerend ideaal’ is, waarbij het lichaam gelijktijdig wordt gecontroleerd en de 
betekenis wordt geproduceerd. 29   Sekse wordt gecreëerd in herhaling van dit 
regulerend ideaal waarbij lichamelijke kenmerken worden gebruikt om sekse te 
lokaliseren en materialiseren in het lichaam. 30  Dit zorgt ervoor dat lichamen als 
natuurlijke en statische beschrijving van ‘wat men is’ worden gezien terwijl deze 
beschrijven eigenlijk geconstrueerd worden en  binnen een normatief kader opereren. 
Tegelijkertijd benadrukt Butler ‘once “sex” itself is understood in its normativity, the 
materiality of the body will not be thinkable apart from the materialization of that 
regulatory norm.’ 31  Oftewel: sekse is een normatief en regulerend ideaal dat 
gematerialiseerd wordt in het lichaam en is verbonden aan machtsverhoudingen. 
Lichamen worden geproduceerd en op waarde geschat binnen deze verhoudingen, 
zodoende worden verschillende lichamen op verschillende waarden gesteld. Hierbij 
stelt Butler dat (h)erkenning van levensbelang is: ‘recognition becomes a site of power 
by which the human is differentially produced. This means that to the extent that desire 
is implicated in social norms, it is bound up with the question of power and with the 
problem of who qualifies as the recognizably human and who does not.’32 Menstruatie 
kan hierbij gezien worden als (h)erkenning van ‘vrouw-zijn’ binnen de sociale norm. 
Binnen deze sociale en regulerende norm wordt menstruatie als uiting van sekse 
gezien en tegelijkertijd niet (h)erkent als een regulerende norm waar 
pathologiserende en afkeurende metaforen aan worden gegeven. 

 
27 Strange, “Menstrual fictions,” 607. 
28 Strange, “Menstrual fictions,” 610.  
29 Butler, “Bodies that Matter: introduction,” xi, xii. 
30 Butler, “Bodies that Matter: introduction,” xii. 
31 Ibid.  
32 Butler, “Undoing Gender: Introduction,” 2.  
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Interior Scroll als metafoor voor menstruatie 
Het concept gendered blood verwijst naar de notie dat biologisch bloed niet 
gegendered is maar sociaal gezien wel.33 Menstruatiebloed staat in westerse context 
metafoor voor vrouwelijk, vies en schaamtevol. Bloed van Christus en in de oorlog 
verloren bloed wordt gezien als mannelijk en daarom verheerlijkt.34 Door menstruatie 
te zien als gendered blood zijn wederom de regulatory ideals terug te zien en dezelfde 
metaforen rondom menstruatie zoals in het vorige hoofdstuk besproken.  
 
Menstruation art kan als counternarrative op deze pathologiserende metaforen 
worden gezien. Kunstenaars die zich hiermee bezighouden gebruiken menstruatie als 
middel van verzet tegen seksisme, promoten feminisme en normaliseren 
bloedverlies.35 Menstruatie als thema in de kunst is groot geworden in de tweede golf, 
westers feminisme. Van der Tuin verklaart dat deze tweede golf hoogtij vierde tussen 
1965 en 1980 waarbij het verschil tussen mannen en vrouwen op de voorgrond werd 
gezet om expliciet ‘het vrouwelijke te herwaarderen en/of te ontwikkelen.’36 In de 
kunstwereld werd een ‘vrouwelijke’ beeldtaal ontwikkeld, en werden bestaande 
voorstellingen toegeëigend aan het ‘vrouwelijke’ domein.37 In het ontwikkelen van 
deze beeldtaal speelde menstruatie een prominente rol en werd het door tweede golf 
feministen en kunstenaars voor het eerst in het kunstdomein geplaatst.38  
 
Carolee Schneemann (1939-2019) was een van de voorlopers en gevierd artiest van 
deze menstruation art in de tweede feministische golf. Schneemann was onderdeel 
van de high- en avant-garde kunstwereld in New York in de jaren zestig en zeventig.39 
Typisch voor deze tijd hield ze zich onder andere bezig met het maken van happenings, 
waar haar werk Interior Scroll een voorbeeld van is. Susan Sontag typeert happenings 
als een opvoering waarbij materiaal centraal staat en personen ook veelal als 
materiaal worden gepresenteerd.40 Happenings zijn een protest tegen de accumulatie 
van kunstkapitaal en de notie dat het de taak van de kunstenaar is om werk te maken 
wat bewaard en gekoesterd kan worden.41 Happenings staan in de surrealistische 
traditie waarbij de conventionele betekenis van kunst wordt vernietigd, nieuwe 
betekenissen en counter-meanings worden gemaakt door middel van ‘radicale 

 
33 Green-Cole, “Painting Blood,” 787. 
34 Ibid.  
35 Fahs, “Smear It on Your Face,” 107.  
36 Van der Tuin, “Feminisme als strijdtoneel,” 23. 
37 Lehmann, “De opstanding van Maria Magdalena,” 243.  
38 Green-Cole, “Painting Blood,” 787. 
39 Rose, “Carolee Schneemann.” 
40 Sontag, “Happenings,” 267. 
41 Sontag, “Happenings,” 268.  
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tegenstelling.’ 42  Dit is exact waar Schneemann mee werkt in haar verschillende 
opvoeringen van Interior Scroll. Hieronder zal de tweede opvoering (1977) van 
Schneemann worden besproken, die qua tekst en locatie verschilt van eerdere en 
latere opvoering. De happening gaat als volgt: Schneemann staat naakt op een tafel 
en trekt een opgekruld stuk papier uit haar vagina, vervolgens neemt ze verschillende 
modellen poses aan terwijl ze de tekst van het papier voorleest.43 Deze tekst is een 
denkbeeldige dialoog tussen een kunstcriticus die Schneemanns films niet wilde zien 
vanwege de obsceniteit en de kunstenaar zelf:44 
 
“I met a happy man // a structuralist filmmaker  
-but don’t call me that // It’s something else I do-  
he said we are fond of you // you are charming 
but don’t ask us // to look at your films 
we cannot // there are certain films 
we cannot look at // the personal clutter 
the persistence of feelings // the hand-touch sensibility 
the diaristic indulgence // the painterly mess 
the dense gestalt // the primitive techniques  
(I don’t take the advice // of men who only talk to themselves)  
PAY ATTENTION TO CRITICAL// AND PRACTICAL FILM LANGUAGE 
IT EXISTS FOR AND IN ONLY // ONE GENDER  […].’45 
 
Schneemann verklaarde zelf over dit werk dat ze de onzichtbare, gemarginaliseerde 
en onderdrukte geschiedenis van de vagina wilde visualiseren.46 Voor haar stond de 
vagina symbool als ‘powerful source of orgasmic pleasure, of birth, of transformation, 
of menstruation, of maternity […].’47 Ze noemde dit zelf de vulvic space.48  
 
Er zijn meerdere interpretaties uit dit werk te halen. Ten eerste de symboliek die 
Schneemann hanteert door een tekst uit haar vulvic space te halen. Dit kan duiden op 
de mogelijkheid van ‘vrouwen’ om teksten te ‘baren,’ ofwel te produceren. Ten 
tweede het letterlijk, voor publiek, presenteren van de vulvic space als krachtig 

 
42 Sontag, “Happenings,” 269, 270.  
43 Tate, “Carolee Schneemann.”  
44 Rose, “Carolee Schneemann.” 
45 Schneemann, Unforgivable.   
46 Moreland, “Forty Years of Carolee Schneemann’s “Interior Scroll”.” 
47 Schneemann in Moreland, “Forty Years of Carolee Schneemann’s “Interior Scroll”.” 
48 Moreland, “Forty Years of Carolee Schneemann’s “Interior Scroll”.” 
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symbool waar iets (papier, kinderen, bloed) uit komt.  Ten derde verwerpt 
Schneemann in haar tekst de opvatting dat haar werk ‘vrouwelijk’ is en daarmee het 
niet waard is om bekeken te worden, ze gebruikt juist haar vrouwelijke ‘personal 
clutter,’ ‘feelings’ en ‘sensibility’ om haar statements te maken. Tot slot, is de ‘radicale 
tegenstelling’ terug te zien als statement. Schneemann contrasteert haar werk door 
zelf naakt op een tafel te staan en modellen poses aan te nemen. Hiermee 
seksualiseert ze, als subject en object van de happening, haar eigen lichaam terwijl ze 
tegelijkertijd de tekst uit haar vulvic space haalt en daarmee een empowering 
handeling maakt als ‘vrouw.’ Door deze handelingen op hetzelfde moment uit te 
voeren en daarmee als ‘radicale tegenstelling’ weer te geven eist ze haar eigen 
lichaam op: Schneemann is de beeldmaker en tegelijkertijd het beeld, ze seksualiseert 
haarzelf door de poses maar neemt ook een machtspositie in door middel van haar 
zelfgeschreven tekst voor te dragen uit de vulvic space. 
 
Oftewel: Schneemann veranderde de vulvic space in iets wat tentoongesteld mag 
worden. Deze vulvic space kan metafoor staan voor menstruatie en de tekst die 
Schneemann uit haar vulvic space haalt kan gezien kan worden als gendered blood. 
Schneemann zet zich af tegen de notie dat deze lichamelijkheid iets vies en 
beschamends is. Tegelijkertijd erkent ze dat dit een ervaring is die gebeurt bij de 
toeschouwer, juist doordat ze zich hiertegen af zet. Hiermee neemt ze afstand van de 
notie dat haar kunstenaarschap iets typisch ‘vrouwelijk’ is. Schneemann maakt de 
vulvic space tot iets wat gevierd mag worden, een opvatting die kenmerkend is voor 
een tweede generatie feminist. Er wordt dan ook metaforisch gebruikt gemaakt van 
de vulvic space als viering van ‘vrouw’ zijn en daarmee als viering van menstruatie. 
Hierbij zet ze zich af tegen essentialistische kenmerken van ‘vrouw’ zijn en creëert ze 
counter-meanings die typerend zijn voor happenings. Wel is er nog een erg sterke 
binaire indeling tussen ofwel ‘man’ ofwel ‘vrouw’ zichtbaar in Schneemanns werk.  
 
Butler stelt hierover dat ‘a restrictive discourse that insists on the binary of man and 
woman as the exclusive way to understand the gender field performs a regulatory 
operation of power that naturalizes the hegemonic instance and forecloses the 
thinkability of its disruption.’49 Schneemann rekte dus aan de ene kant de betekenis 
van ‘vrouwelijkheid’ op, maar doordat ze binnen een binair kader bleef stond 
menstruatie metafoor voor ‘vrouwelijkheid’ in een hegemonische indeling die gender 
als binair ziet. Zodoende blijft sekse ook een normatief en regulerend ideaal waarbij 
menstruatie als (h)erkenning wordt gezien van het ofwel ‘vrouw-‘ of ‘man -zijn.’  

 
49 Butler, “Gender Regulations,” 43. 
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Multiverse als metafoor voor menstruatie 
Tot dusver staat menstruatie metafoor voor voornamelijk het zieke, het vieze en het 
vrouwelijke in westerse context. Kunstenaars zoals Schneemann en vele met haar 
hebben in de jaren zestig en zeventig geprobeerd dit pathologische stigma te breken. 
Maar menstruatie blijft tot dusver symbool staan voor en fungeren als marker voor 
‘vrouw-zijn.’ Dit verandert met de opkomst van Queer Theory.50  Queer theoretici 
baseren zich op poststructuralistisch gedachtegoed waarbij onder andere binaire 
identiteiten worden geproblematiseerd, gelokaliseerd en gedeconstrueerd.51 Taal- en 
machtsverhoudingen spelen hierbij een cruciale rol.52 Vanuit een Queer invalshoek 
zou menstruatie niet meer metafoor staan voor ‘vrouw-zijn.’ Door menstruatie te 
ontdoen van deze marker voor vrouwelijkheid ontdoet het zich, gedeeltelijk, van de 
andere metaforen over ziekte en mislukking en problematiseert het de regulerende 
idealen ten opzichte van sekseconstructie waarover Butler spreekt. Tegelijkertijd stelt 
Sontag dat mensen niet zonder metaforen kunnen nadenken.53 Er zijn dus nieuwe 
metaforen voor menstruatie nodig om het te ontdoen aan de problematische binaire 
constructie waar het sinds de negentiende eeuw in heeft gefungeerd. Hieronder 
wordt een voorbeeld van een mogelijke nieuwe metafoor behandeld: de multiverse 
theory van Martin Rees (1942).  
 
De multiverse theory stelt dat er meerdere universums zijn, ontstaan door triljoenen 
oerknallen door een eeuwig lange tijd. 54  Deze theorie kan als metafoor voor 
menstruatie dienen. De term ‘multiverse’ is populair geworden dankzij Martin Rees. 
Het uitgangspunt van deze theorie is dat er veel meer is dan de fysieke realiteit die 
met telescopen kan worden waargenomen.55 Naast de ruimte die in ‘ons’ universum 
niet waar is genomen zijn er ook andere universums in andere ‘regionen.’56 Als dit zo 
is, kan dit betekenen dat de natuurwetten die momenteel als universeel worden 
aangenomen misschien enkel lokale wetten zijn in dit meervoudige universum, dit zou 
betekenen dat er andere algemene natuurwetten zijn in de verschillende 
universums.57 Rees stelt dat de mensheid  toevallig in dat universum leeft waarin een 
oerknal, qua natuurwetten, de juiste goldilocks omstandigheden heeft gecreëerd om 
complexiteit te laten ontstaan. 58  In deze theorie zijn er mogelijk ook oerknallen  

 
50 Buikema en Plate, “Glossarium,” 399. 
51 Hoogland, “Seksualiteit als strijdtoneel,” 149. 
52 Ibid.  
53 Sontag, “AIDS and Its Metaphors,” 93. 
54 Cox, Ince & Reachem, “How to Build a Universe,” 8.  
55 Rees, “How are Multiple Universes Generated?”  
56 Ibid.  
57 Ibid.  
58 Cox, Ince & Reachem, “How to Build a Universe,” 9, 10.  
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geweest in andere omstandigheden waaruit geen universum is gekomen of geen 
complexiteit heeft kunnen ontstaan.59 
 
De multiverse theory kan als metafoor voor menstruatie dienen. In deze metafoor kan 
het geheel van verschillende universums als lichaam worden gezien wat wordt 
geregeerd door algemene wetten. De verschillende oerknallen waaruit géén complexe 
universums zijn ontstaan staan dan metafoor voor menstruatie.  Oerknallen waaruit 
dat wél is gebeurd staan metafoor voor een bevruchte eicel met de mogelijkheid, mits 
onder de juiste goldilock omstandigheden, om leven te laten ontstaan. Deze metafoor 
staat symbool voor menstruatie als niet-sekse specifiek en als een van de grootste 
krachten achter het ontstaan van mogelijk leven en complexiteit. Hierbij is 
menstruatie geen mislukking, maar bevindt zich in een oneindigheid aan tijd en 
mogelijkheid in een wetenschap die momenteel nog te complex is om waar te nemen.   

Conclusie 
Waar voor de achttiende eeuw menstruatie nog als gezond werd beschouwd in 
medische teksten in westerse context, veranderde dit in de negentiende eeuw. 
Menstruatie werd gepathologiseerd en gezien als een stoornis. Daarbij stond zowel 
voor als na de negentiende eeuw menstruatie metafoor voor ‘vrouw-zijn’ en werden 
hier vanaf de negentiende eeuw pathologiserende en afkeurende metaforen aan 
verbonden. In de menstruation art in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
werd menstruatie van deze afkeurende en pathologiserende metaforen ontdaan en 
vervangen door meer empowering metaforen. Echter staat menstruatie nog steeds 
metafoor voor ‘vrouwelijkheid.’ Queer Theory problematiseert deze binaire 
constructie en de regulerende en normatieve idealen die hiermee samengaan. Er zijn 
andere metaforen nodig voor menstruatie om van de marker van menstruatie als 
‘vrouw-zijn’ en daarmee de hegemonische en binaire indeling van sekse af te komen. 
De multiverse-metafoor is hier een voorbeeld van. 
 
Sontag stelt dat men kritisch moet blijven op de metaforen die we hanteren. De 
afkeurende, pathologiserende en sekse-construerende metaforen rondom 
menstruatie zijn die metaforen waar Sontag ons voor waarschuwt. Hoewel taalgebruik 
misschien onschuldig lijkt te zijn en de definitie van menstruatie als enkel biologisch 
gegeven wordt geconstrueerd, hebben deze vergaande gevolgen over hoe we 
nadenken over menstruatie en vrouwelijkheid.  Door deze negatieve metaforen te 
veranderen in empowering én niet sekse specifieke metaforen, kunnen we ons begrip 
van menstruatie tevens veranderen, verbreden en vieren.  

 
59 Ibid.   
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Picture of the Period Project group, posted on the University’s Instagram. 
You can follow this group at @periodproject.uu on Instagram! 
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Patrick van Oosterom 

T H E  P E R I O D  P R O J E C T :  C O N T E S T I N G  T H E  
S T I G M A T I Z A T I O N  O F  M E N S T R U A T I O N  

A N  I N T E R V I E W  W I T H  T H E R E S A  R A U C H  &  M A D E L E I N E  W A L K E R   

Would you like to introduce yourself first? 
T: I’m Theresa, I’m from Austria, 22, and I’m a second-year History BA student doing 
the Honours Programme.  
M: I’m Madeleine, 20 years old, I’m from Hong Kong and also doing the BA History 
degree and the Honours programme.  
 
What is the period project about?  
T: Well, we’ve started the Period Project for the Honours Research Seminar. We had 
quite a lot of liberty with what we wanted to research, and Maddy and I started it 
because we wanted to do something tangible and get a lot of people to work with. 
Then we found menstruation, which is a heavily stigmatized topic, and there are a lot 
of taboos around it. It can be hard to talk about. There’s a lot of shame involved, and 
a lot of misrepresentation and misinformation. That’s what our background was in 
doing it. We found four other group members, and we started doing a literature 
review to get a grasp of the subject. Now we are turning it into a journal featuring six 
original pieces of work, and we are turning it into a public service announcement that 
we filmed with menstruators about their periods. We also have an Instagram account. 
 
M: Within the journal we’ve all created one piece, including essays, poems, graphic 
design, etc. We’ve also collaborated on one joint piece because we all specialized in 
one specific topic, and we’ve combined those parts together in one piece. 
 
What were your personal specializations?  
M: I focused on menstruation in India, poverty, and the sustainability movement. 
There’s a divergence between people who have the ability to use normal sanitation, 
and those who can’t, so that creates a divide within the community. For my final piece 
I rebranded a menstruation company, and created and designed new pads, tampon 
boxes, and menstrual cup boxes. The latter can be used for education purposes, to 
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reassure people and cover things that aren’t really discussed (symptoms, colour of 
your blood, etc.) to make pre-teens and first menstruators more comfortable.  
 
T: Mine is actually related to Maddy’s research, since I research menstrual product 
advertising. I found that it is often either beautified or securitized, or carries some 
weird connotations with it, none of which represent menstrual experiences like 
menstruators know them. I looked into the paradigms of menstrual product 
advertising and it started with focusing on security and solving a hygienic crisis, which 
was like in the 80s and 90s. In the 2000s it changed, and it became more like some 
kind of liberating event, and it is presented as something liberating and joyful. That’s 
still unrealistic, even though it might be perceived as more empowering. I looked into 
what could be more adequate paradigms for advertising and talking about 
menstruation that takes the pain and the more inconvenient sides into account. I 
turned this into an opinion piece in the booklet. 
 
Do you have a preferred paradigm? 
T: I think to begin with it is important to acknowledge that there will always be 
problems in menstrual product advertising, because by nature they are selling 
something and they are there to create profit so there’s always this tension like how 
much responsibility can companies carry, or are we going to give them in educating 
people in menstruation. But, I found a paradigm by two scholars and they suggested 
menstrual crankiness as a new paradigm. It leaves space for pain, menstrual health, 
talking about injustice (period poverty, accessibility, and affordability), gender 
dysphoria, body dysphoria (for people who don’t identify as women but who bleed). 
This crankiness, where you talk about the period in an accountable and emphatic way 
without pathologizing it and treating it like this disease or fundamental  
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Figure 2: Post by periodproject.uu on instagram. The description reads:  

“Menstrual Product Advertising significantly impacts how we perceive the period. 
While - throughout the last decades - ads have been focussed on selling "protection" 
and "security" by perpetuating menstrual shame, they have now moved towards 
"period positive" ideas. However, this is often a mere appropriation of feminist 
discourses, and does not translate to a healthy, inclusive and representative manner 
of portraying menstruation.”  



45 
 

difference between man and women, that was my favourite paradigm, but it’s yet to 
be incorporated into any widespread discourse.  
 
M: That is probably the stage most scholars on this subject are in right now; they’ve 
created different things and, well, it’s impossible to get it into normal, day-to-day 
conversation. That’s the struggle we’re at currently. All these things are like 
recognized in the scholarly world, and it’s like, how do we take these things from 
academic work and educate people on them without it being ‘’here’s all this 
knowledge, here’s all this information, read it, understand it, you need to know it’’ but 
make it a casual learning process. So that it’s just something people know.  
 
What was the most enlightening conversation you have had because of 
this project? 
M: I originally began working with students in New Delhi, India. I didn’t interview 
them, but I had this e-mail group with them. I spoke to a professor, a couple of PhD 
students, and one high school student. I sent them my literature review about the 
belief systems in India and how they transpired into common day policies. They didn’t 
know that that’s where these policies originated, and I think that’s probably the most 
interesting conversation I had. Obviously talking about people’s experiences is super 
interesting, but I was really shocked by that because it's such a strong taboo and 
stigma in India. So few of them were aware of that, and most of them had this notion 
that ‘’Oh my mum said this, so I believe that.’’ 

 
T: For me, it was especially the beginning. We are a group of six people, with five 
bleeders, and we started talking about it a bit more at it at the beginning, and we 
exchanged our menstrual experiences. It was so insightful and comforting to have 
these people there who at times could completely relate to you. 
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Let’s talk about language and periods – is there a difference between the 
language that some people currently use versus the language that they 
should ideally use when talking about period? In other words, is there an 
‘out-dated’ way to talk about periods and is there a more ‘progressive and 
ideal’ way?  
T: Currently, a lot of language surrounding periods is outdated and pervasive, like it’s 
very, very there, and very hard to crack. There are a lot of misunderstandings and 
forceful associations to menstruation. One of the most pervasive ones is femininity. It 
is very much associated with womanhood, but that is not true, since that is not what 
it is. Not all women bleed, and not all bleeders are women. We are talking about a 
more genderqueer inclusive and transinclusive discourse here of being aware that it 
is not a feminine thing. In order to decouple menstruation and femininity we decided 
very early on to not refer to menstruators as ‘women’ or ‘girls’ but rather exclusively 
use the words ‘menstruators’ and ‘bleeders,’ to include people that are so 
marginalized in this debate. One thing I found really interesting is that we call it 
‘feminine hygiene products,’ but it is not even ‘feminine’ which is inaccurate, and the 
hygiene is also problematic, since it is not dirty. It is a normal bodily function, which 
does not inherently demand a hygienic solution. It makes people think of periods as 
being dirty and that it needs to be taken care of in a sanitary way. Another important 
way is just calling it by its name; not ‘auntie flow,’ not just ‘that time of the month,’ 
but calling it a period or menstruation. It normalizes it, and that is that it is. If we 
remove this protective layer of humor, it opens up a lot more space for conversation. 
We don’t need to be funny about it. We can talk about it for what it is, and what we 
experience. 
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Figure 3: Post by the Period Project on Instagram. The description reads: A quick 
guide to how we can use language to destigmatise the period: 
 
1. Say it. Rather than using euphemisms and metaphors like "Auntie Flow" or "Shark 
Week," call menstruation by its name to normalize talking about it in an open way. 
 
2. Be inclusive. Not all people who bleed are women, and not all women bleed. The 
terms "menstruator" or "bleeder" include anyone who experiences menstruation and 
forms a more inclusive (and accurate) discourse. 
 
3. Decouple it from "dirtiness." Menstrual blood is not dirty or unsanitary, nor do only 
women have to deal with it. Replace "feminine hygiene products" with "menstrual 
products." It's literally what they are. 
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Those are all very strong examples, but it made me wonder – why are they 
there? Why are they there in the first place?  
M: In terms of what I’ve researched, certain terms and using humor to describe it 
stems from a lot of different religious backgrounds, and having this barrier up and this 
kind of taboo. It makes people more comfortable talking about it, since they’re not 
addressing what is really happening. If the stigmas in advertising, in literature carry 
on, we’re never changing the language that we’re really going to use. It just keeps 
going, and until that wall is broken down it won’t change. You can only get so far, until 
you need all the big corporations that lead the industry, as sad as that is, it is an 
industry, and it is led by Always and Cotex and all these companies. Until they break 
barriers, people aren’t going to question it because they were taught that in school, 
by their parents, by these companies or religions. They need to be led by example.   
  
What do you find most fascinating about the science/cultural myths 
surrounding periods, bleeders, and menstruation? 
T: From the top of my head I’m going to say, I find it really interesting how young 
bleeders deal with it. I remember this very well from when I had my own first period, 
from when I was thirteen, maybe twelve. It’s such a tense kind of issue; you don’t want 
to get because it seems like such a hassle and you don’t want to be a ‘woman’ or want 
to grow up and it's just scary. But you also want to have it because you also want to 
be part of the group, because it comes with so many social complications, especially 
at that age. I remember very much the excitement of talking to friends about it, and 
never saying the words ‘tampon’ or ‘pad.’ My first bleeding years were marked by this 
kind of dichotomy between wanting and not-wanting to have it, not knowing what it 
means, not knowing the biological aspects about it. We just throw these young 
menstruators out there, and deal with it on themselves. Everyone can use a bit more 
guidance and education and especially empathy.   
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Ronneke Nieuwenhuis 

D E  I D E O L O G I E  V A N  P I A N O  T I L E S  

Piano Tiles 2 is een app die in verschillende 
vormen en maten op vele telefoons 
gedownload is geweest na de eerste release, 
Don’t Tap the White Tiles in 2014. 1 In een 
eerste oogopslag is de app een interessante 
en interactieve manier om mensen kennis te 
laten maken met klassieke muziek door de 
illusie te wekken dat de muziek door de 
gebruiker zelf wordt gespeeld. Deze illusie is 
in de game- en appwereld niet onbekend, 
denk aan Guitar Hero, Rock Band of Tap Tap 
Revenge. Fragmenten van bekende 
muziekstukken, zoals in Piano Tiles 2: ’Ode 
an die Freude’ van Beethoven, ‘Dans van de 
suikerfee’ van Tsjaikovski en Eine kleine 
Nachtmusik van Mozart worden gebruikt in 
de app. Inmiddels zijn er vele spin-off versies 
te vinden waar vooral populaire muziek als basis voor deze spelletjes wordt gebruikt. 
Waarom is dit spelletje in eerste instantie zo’n groot succes geweest en hoe gaat de 
ontwikkelaar, Cheetah Mobile, om met de gebruikers? Wat zorgt ervoor dat deze 
gebruikers deze app blijven gebruiken en hoe komt het dat het format van de game 
zo goed aanslaat? 

 
1 Cheetah Technology Corporation Limited. “Piano Tiles 2.” Apple App Store, versie 3.9.8 
(2020). “Now Trending: Piano Tiles 2’s Rise on the Global Stage.” App Annie, laatst gewijzigd 9 
maart, 2016, geraadpleegd 20 januari 2021, https://www.appannie.com/en/insights/top-
trending-apps/piano-tiles-2-now-trending-global-rise/. 

Figuur 1: Screenshot Piano Tiles 2 
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In dit essay zal ik vooral focussen op de gameplay en de achterliggende kapitalistische 
ideologie van Piano Tiles 2,2 de opvolger van Piano Tiles, gelanceerd in 2016. In eerste 
instantie lijkt de app een waardevolle toevoeging in de gigantische berg van 
muziekapps en biedt de app gebruikers klassieke muziek aan. Dit essay begint met het 
uitpluizen van muziekapp zelf waarin gefocust wordt op wat de app communiceert en 
presenteert. In het tweede gedeelte van het essay wordt gekeken naar interactiviteit 
van gameplay en schijncontrole. In het laatste gedeelte wordt dieper ingegaan op 
synchronisatie. Dit wordt onderzocht door te analyseren hoe belangrijk de 
synchronisatie van beeld en geluid is voor de betekenis van (de boodschap van) de 
app. Op deze manier kunnen we misschien dichter bij de ware, kapitalistische aard 
van Piano Tiles komen. 

Een kapitalistische grondslag 
De wereld van game-apps is niet zo rooskleurig als deze in eerste instantie lijkt. 
Reclames, ongevraagde updates, pushmeldingen voor premium versies, het kopen 
van levens of munten, het zijn maar een paar voorbeelden hoe makkelijk geld wordt 
verdiend aan een appgebruiker. Ook al is een app gratis te downloaden, betekent dit 
nog niet dat een uitgever het beste met de gebruikers voor heeft of hoopt dat de 
gebruiker gewoon een leuke tijd heeft met het spelen van het spelletje. Game-apps 
worden vaak met een winstoogmerk gepubliceerd. Desondanks zijn deze apps vaak 
gratis te downloaden en worden verschillende reclametrucs gebruikt waar veel geld 
mee verdiend kan worden. Van al deze trucs wordt het meest profijt gemaakt als een 
game vaker en langer wordt gespeeld. Hoewel dit allemaal bij veel gebruikers bekend 
is, lopen apps hier niet mee te koop en proberen ze graag een ander beeld te 
communiceren. Als gebruiker geef je niet graag toe dat je wordt gebruikt, dit maakt 
het communiceren van een consumentvriendelijke illusie makkelijker voor de 
uitgevers. Uitgevers van game-apps spelen dus met de blindheid en goedgelovigheid 
van gebruikers. Het inspelen op de mentale gesteldheid van de uitgevers is te 
herleiden naar het in 1980 gepubliceerde communicatiemodel van de linguïst Roman 
Jakobsons; de ogenschijnlijke boodschap van game-apps is plezier, terwijl de 

 
2 In dit essay wordt kapitalisme gezien als een systeem waar investering van geld dient als 
generator voor winst. 
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onderliggende context een winstoogmerk is.3 Deze dubbele boodschap is ook terug te 
vinden in Piano Tiles 2. De appontwikkelaar communiceert in eerste instantie via deze 
app een uitnodiging tot plezier voor muziekliefhebbers, terwijl er een duidelijke 
context van winstoogmerk achter zit. De app zit vol met reclames en de enige 
mogelijkheid om hier vanaf te komen is door de premium versie aan te schaffen.  

Om de kans zo groot mogelijk te maken dat er veel geld wordt verdiend aan elke 
gebruiker, moet de gebruiker aangemoedigd worden om zo lang mogelijk de app 
gebruiken. Hoe meer pushmeldingen de gebruiker namelijk te zien krijgt, hoe groter 
de verleiding om daadwerkelijk iets te kopen. Hierbij speelt de fatische functie, zoals 
in het model van Jakobson, een grote rol.4 De fatische functie van een medium is alles 
wat er voor zorgt dat een medium functioneert. Zo is bijvoorbeeld de fatische functie 
van televisie uit te leggen als de zendtoren die elektrische signalen tot aan de speakers 
en het beeldscherm van de televisie zelf stuurt - en alle technische stappen er 
tussenin.5 Hetgeen dat bij een game-app het medium laat functioneren is is appflow. 
Het begrip flow is niet iets nieuw. Het wordt al decennia geassocieerd met media, zo 
is het begrip (televisie)flow is uitgebreid behandeld door onder andere de schrijver en 
cultuurcriticus Raymond Williams en de auteur Rick Altman. Waar Williams 
beargumenteerde dat flow gelijk is aan de televisie-ervaring zelf, breidde Altman dit 
uit door te schrijven dat flow afhankelijk is van specifieke culturele praktijken van 
televisie en dat deze hand in hand gaat met ‘household flow’; de flow van hoe een 
huishouden dagelijks functioneert, beweegt en reageert op externe factoren zoals 
bijvoorbeeld televisiegeluiden.6 Altman benoemde daarnaast dat flow verwant is aan 
de commodificatie van de kijker in een vrij en kapitalistisch systeem, zodat competitie 
tussen zenders voor zo hoog mogelijke kijkcijfers in het kapitalistische systeem 
gewaarborgd wordt. 7  Zenders strijden dus voor meer kijkers, waardoor 
reclameblokken voor hogere prijzen kunnen worden verkocht en er meer geld 
verdiend kan worden per kijker. Tussen apps heerst eenzelfde soort competitie waar 

 
3 Ronald Rodman,“Towards an Associative Theory of Tel 
evision Music,” in Tuning in: American Narrative Television Music. (Oxford; New York: Oxford 
University Press, 2010), 22-23. 
4 Rodman, “Towards an Associative Theory of Television Music,” 22-23. 
5 Rodman, “Towards an Associative Theory of Television Music,” 24. 
6 Rick Altman, “Television/Sound,” in Studies in Entertainment : Critical Approaches to Mass 
Culture, door Tania Modleski. (Bloomington en Indianapolis: Indiana University Press, 1986), 40. 
7 Altman, “Television/Sound,” 40. 
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appuitgevers (in plaats van televisiezenders) strijden voor de aandacht van 
telefoongebruikers (in plaats van de televisiekijkers) om zoveel mogelijk geld te 
verdienen. Daar waar televisieflow draait om de kijker op dezelfde zender te houden, 
zorgt appflow voor immersie en het blijven spelen van dezelfde app. Er is onderzocht 
dat immersie of flow wordt opgewekt door concentratie op directe taken, gevoel van 
controle, het samenvoegen van actie, bewustzijn en het verliezen van zelfbewustzijn.8 
In een app als Piano Tiles 2, waar je als gebruiker de directe taak en gevoel het van 
controle hebt over de muzikale output, is een logisch gevolg dat de gebruiker in een 
soort game-flow terecht komt waardoor spelers langer dezelfde app blijven 
gebruiken. Als gevolg hiervan wordt er op deze gebruiker meer winst gemaakt en 
heeft de uitgever zijn doel bereikt.  

Media- en cultuurtheorist John Fiske schreef in 1987 over de sociale codes en 
conventies van televisie die nu ook (net als de theorie van Altman) toepasbaar zijn op 
game-apps.9 Fiske beschreef dat televisie meerdere gedecodeerde levels bevat.10 Het 
eerste level: realiteit, bevat alledaagse waarnemingen zoals geluid, expressie en 
gedrag. Deze waarnemingen worden vervolgens technisch gecodeerd door middel van 
bewerking, licht-, en geluidseffecten, tot het level van representatie. De manier hoe 
iets wordt gerepresenteerd, wordt volgens Fiske bepaald door een onderliggende 
ideologie. In het geval van Piano Tiles 2 is het level van realiteit vertegenwoordigd 
door klassieke muziek en pianogeluid wat vertaald wordt naar een representatie van 
geknipte muzikale fragmenten, weergegeven door zwarte blokjes met een 
lichtgevende achtergrond die zorgen voor een intensere speelervaring. Aan de 
grondslag van game-apps zou een educatieve ideologie kunnen liggen als de 
representatie bekeken wordt vanuit de muziekfragmenten. Alle reclames, pop-ups en 
pushberichten suggereren echter een kapitalistische ideologie. 

Headbangen op Beethoven 
Flow wordt dus bewerkstelligd door gevoel van controle, verlies van direct 
zelfbewustzijn en concentratie op directe taken. Dit wordt bij muziek-apps op 
verschillende manieren bereikt. Karen Collins beschrijft bijvoorbeeld dat een gevoel 

 
8 Mihaly Csikszentmihalyi, “Toward a Psychology of Optimal Experience,” in Flow and the 
Foundations of Positive Psychology. (Springer, Dordrecht, 2014). 
9 Rodman, “Towards an Associative Theory of Television Music,” 26. 
10 Rodman, “Towards an Associative Theory of Television Music,” 26-27. 
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van controle zorgt voor interactiviteit. Zelf geproduceerde geluiden kunnen namelijk 
zorgen voor een betere gameplay.11 De connectie tussen fysieke actie en muzikale 
reactie is vele malen sterker als het klinkende geluid door een eigen actie, of druk op 
de knop, is veroorzaakt.12 Daarnaast wordt beargumenteerd dat controle over de 
muziek, zeker als deze muziek al bekend is bij de speler, goed is om spelfrustraties te 
overkomen en een sterkere immersie te creëren.13 Deze controle vinden we ook terug 
bij Piano Tiles 2. De meer bekende klassieke fragmenten (zoals bijvoorbeeld het 
fragment van Ode an die Freude, waar alleen een herhaling van het allerbekendste 
koorstukje wordt gebruikt) worden hoorbaar door de fysieke actie van het tikken op 
het voorbij bewegende blokje waardoor de speler zelf (deels) in controle is over de 
muzikale output.  

Collins beargumenteert daarnaast dat gamegeluiden die dienen als feedback voor de 
speler een belangrijke rol hebben voor interactiviteit bij games. Ze beschrijft zeven 
manieren waarop geluid zorgt voor auditieve feedback waaronder: bevestigingsgeluid 
(je hebt actie ondernomen), statusfeedback (je bent actie aan het ondernemen), 
navigatie (waar je bent in een level) en beloning- of strafgeluiden.14 Deze auditieve 
feedback is ook aanwezig bij Piano Tiles 2. Het bevestigingsgeluid is hier heel direct, 
op het moment dat een tegel wordt ingedrukt komt er een noot van de geselecteerde 
melodie uit. De statusfeedback en navigatie is te merken aan het tempo en snelheid. 
Tijdens het spelen van de melodie wordt namelijk langzaam het tempo opgevoerd 
waardoor het signaal wordt gegeven dat het spelletje moeilijker wordt en je meer 
punten scoort. Dat hierdoor het hele klassieke stuk uit context wordt getrokken is een 
ander interessant fenomeen dat buiten de strekking van dit essay valt. Het 
overdonderend gejuich van een staande ovatie aan het eind van elk level dient als 
beloningsgeluid. Piano Tiles 2 bevat dus zowel de controle over, als de feedback van 
geluid en bereikt hiermee interactiviteit en immersie.  

 
11 Karen Collins, “Implications of Interactivity: What Does it Mean for Sound to be 
‘Interactive’?,” in The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics, geredigeerd door John 
Richardson, Claudia Gorbman en Carol Vernallis. (New York: Oxford University Press, 2013), 
580. 
12 Collins, “Implications of Interactivity: What Does it Mean for Sound to be ‘Interactive’?”, 580. 
13 Collins, “Implications of Interactivity: What Does it Mean for Sound to be ‘Interactive’?”, 581. 
14 Collins, “Implications of Interactivity: What Does it Mean for Sound to be ‘Interactive’?”, 578-
579. 
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Kiri Miller schrijft uitgebreid over de werking van de grote broer van Piano Tiles 2: 
Guitar Hero en de werking van Schizophonic Performance; de samensmelting van 
vooraf opgenomen muziek en hoe de fysieke bewegingen van een speler die een live 
muziekoptreden nabootst tot immersie leidt.15 Miller beschrijft hoe Guitar Hero zorgt 
voor muzikale ervaringen bij gebruikers waarbij het proces van het leren lezen van 
Guitar Hero tabulatuur en echte muzieknotatie een duidelijke overlap heeft.16 Volgens 
Miller wordt immersie in games versterkt door het koppelen van game-bewegingen 
aan het intenser beluisteren van de muziek uit de game. Doordat de muziek beter en 
intenser beluisterd wordt door de speler, schakelt het lichaam over op de 
automatische piloot waardoor de speler compleet vergeet dat de desbetreffende 
bewegingen op de muziek worden uitgevoerd en er alleen maar na wordt gedacht 
over de muziek, een fenomeen dat ook terug te vinden is in dansgames.17 Hoewel 
Guitar Hero nog een fysiek, al dan niet plastic, instrument heeft, moet Piano Tiles 2 
het doen met de mogelijkheden van het touchscreen. Toch zit er in de interactiviteit 
duidelijk overlap. In zekere zin heeft de speler van Piano Tiles 2 ook te maken met 
Schizophonic Performance omdat er sprake is van een samensmelting van vooraf 
opgenomen muziek en bewegingen. Het grote verschil tussen deze twee games zit 
echter in de vorm van de beweging. Waar Guitar Hero een echt gitaar optreden 
nabootst, is dit bij Piano Tiles 2 niet het geval. Piano Tiles 2 is niet een app waar sprake 
is van uitgebreid headbangen, serieuze concertblikken of ambitieuze 
wiebelbewegingen op de pianokruk tijdens het spelen van de game. In acht nemend 
dat tegenwoordig ook veel livemuziek wordt gemaakt met technologie, schermpjes en 
drukken op knoppen, zoals met de audiosoftware Ableton Live, zou hier toch een, ver 
gezochte, parallel kunnen worden getrokken. Met (een hele rijke) fantasie kan de 
Piano Tiles 2 speler dus ook op een groot podium staan en aan het eind van het level 
een staande ovatie krijgen en Schizophonic Performance ervaren.  

De link tussen beter luisteren en beweging die Miller beschrijft is sterker aanwezig bij 
Piano Tiles 2 dan de daadwerkelijke podiumervaring. Gebruikers kunnen immersie 
ervaren door niet meer met de bewegingen zelf, het aantikken van de tegels, bezig te 
zijn, maar kunnen zich compleet focussen op de muziek. Dit fenomeen is steeds 

 
15 Kiri Miller, “Schizophonic Performance: Guitar Hero, Rock Band, and Virtual Virtuosity,” 
Journal of the Society for American Music vol 3, nr. 4 (2009): 401. 
16 Miller, ““Schizophonic Performance: Guitar Hero, Rock Band, and Virtual Virtuosity,” 409-410. 
17 Miller “Schizophonic Performance: Guitar Hero, Rock Band, and Virtual Virtuosity,” 411. 
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duidelijker aanwezig door de constant versnellende tegels waardoor er überhaupt 
geen tijd is om na te kunnen denken over de desbetreffende vingerbewegingen. Door 
de constante versnelling van de muziekfragmenten wordt het echter ook lastig, al dan 
niet onmogelijk, om de tegels op de maat van de muziek aan te blijven tikken omdat 
de constante versnelling zorgt voor een niet constant ritme waardoor de speler uit de 
muzikale immersie, en daarmee uit de gameflow, gehaald kan worden. 

Onzin tabulatuur 
Belangrijk voor immersie is de samenwerking tussen beeld en geluid. Een bekende 
audiovisuele analyse is die van Michel Chion. Een belangrijke term in zijn analyses is 
forced marriage: de samensmelting van een random muziekfragment zal altijd 
synchronisatiepunten bevatten met het beeld. 18  Ook bij games waar bestaande 
muziekfragmenten worden gebruikt is er sprake van forced marriage; de 
muziekfragmenten worden op een interface met een algoritme geplakt waardoor er 
nieuwe synchronisatiepunten ontstaan. Chion omschrijft daarnaast dat de 
synchronisatie van beeld en geluid zowel preciezer als losser kan worden ingezet en 
dat de kijker (of de gamer) zich in het geval van lossere synchronisatie wat meer 
vergevingsgezind opstelt en dit wel accepteert als syncrese.19 Dit houdt in dat wij als 
gebruiker ook een niet perfecte synchronisatie van beeld en geluid accepteren als een 
vorm van synchronisatie. Met een losbandigere synchronisatie doelt Chion echter niet 
op verkeerde synchronisatie, iets wat bij Piano Tiles 2 wel gebeurt. In het schema in 
figuur 2 is te zien dat het algoritme van Piano Tiles 2 niet altijd de meest logische 
synchronisatiekeuzes genereert. Zo is in maat 4 een dubbele aanslag aangeven in de 
app, terwijl er maar drie noten in de maat zitten (dit zelfde fenomeen is aanwezig in 
maat 8, 12, 13 en 15). Daarnaast is het in het in Piano Tiles 2 niet mogelijk om achtste 
noten te spelen. De achtste noten worden tegelijkertijd weergegeven terwijl als de 
speler deze tegelijkertijd indrukt, de noten wel na elkaar te horen zijn. Een ander punt 
waar Piano Tiles 2 afzwakt in de verbintenis tussen beeld en geluid is de notatie. In de 
gekozen tegels als tabulatuur zit ogenschijnlijk geen structuur. Er is geen consequente 

 
18 Michel Chion,“ Introduction to Audiovisual Analysis,” in Audio-Vision: Sound on Screen, 
vertaald door Claudia Gorbman. (New York; Chichester: Columbia University Press, 1994), 188. 
19 Michel Chion, “Introduction to Audiovisual Analysis,” in Audio-Vision: Sound on Screen, 
vertaald door Claudia Gorbman. (New York; Chichester: Columbia University Press, 1994), 64-
65. 
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keuze waarom tegels worden gekozen en identiek muzikaal materiaal wordt elke keer 
anders afgebeeld, zoals bij maat 1, 5 en 13. Dit probleem wordt alleen maar groter 
doordat er elke keer een ander patroon wordt geladen wanneer de speler het 
fragment opnieuw wil spelen. Er is dus geen constante of logische tabulatuur ter 
verantwoording van de muzikale output. Hierdoor wordt niet bijgedragen aan de 

Figuur 2: Schematische weergave van één van de versies van Ode an die Freude gebruikt in 
Piano Tiles 2 en een versimpelde muzieknotatie van het muzikale fragment. 
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muzikale ervaring van het spelletje, waar een vergelijkbare leercurve van echte 
muzieknotatie als gametabulatuur meespeelt.20 

Er is dus een duidelijke hiërarchie aanwezig tussen media zoals beeld en geluid in 
game-apps, er is altijd wel één medium dat als belangrijker wordt gezien. Nicholas 
Cook noemt dit fenomeen primacy.21 Dit kan er toe leiden dat één medium als de bron 
van betekenis wordt gezien, er wordt niet gekeken naar een nieuw herrezen betekenis 
(ontstaan door de samensmelting van media) maar naar één al bestaande betekenis, 
afkomstig van het dominante medium. 22  Hij stelt dat interpretaties van 
samengesmolten media ervoor kan zorgen dat interpretaties veranderlijk kunnen zijn 
doordat de kijker kan kiezen welk medium de belangrijkste drager van betekenis is.23 
Bij muziekapps is er ook sprake van primacy. Als je als speler vooral de visuele 
aspecten van de app als bron van betekenis ziet, heb je te maken met ofwel de 
kapitalistische ofwel de educatieve ideologie. Als vooral de muzikale fragmenten de 
bron van betekenis zijn, kan de combinatie van gekozen fragmenten of fragmenten an 
sich, leiden tot een emotionelere onderliggende betekenis. Bij Piano Tiles 2 wordt 
duidelijk de game-app als prioriteit gezien door de uitgevers, er kan immers ook  
zonder geluid gespeeld worden. Doordat de visuele aspecten dominanter zijn, vervalt 
de gehele betekenis van het begrip piano en pianomuziek. De synchronisatiefouten, 
constante herhaling van dezelfde zestien maten en de continue versnelling van elk 
muziekfragment, zet de muziek als onderdanig aan het beeld van de app. Voor mensen 
die muzikaler zijn aangelegd, zou het spelletje misschien zelfs makkelijker te spelen 
zijn zonder geluid om irritaties te voorkomen. De betekenis van de app Piano Tiles 2 is 
dan niet alleen: Een leuke muziekapp, maar ook een nastreven van de kapitalistische 
ideologie waar klassieke muziek als lokmiddel wordt gebruikt om zo veel mogelijk geld 
te verdienen zonder daadwerkelijk een educatief verschil te maken.   

 
20 Miller, “Schizophonic Performance: Guitar Hero, Rock Band, and Virtual Virtuosity,” 409-410. 
21 Nicholas Cook, “Models of Multimedia,” in Analysing Musical Multimedia. (Oxford: Oxford 
University Press, 1998), 107. 
22 Cook, “models of Multimedia,” 115. 
23 Cook, “Models of Multimedia,” 111. 
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De vernedering van de canon 

De appontwikkelaars hebben duidelijk goed nagedacht over de gameflow en immersie 
van de app waarmee, op een niet al te subtiele manier, winst gemaakt wordt met de 
gebruikers. De immersie wordt veroorzaakt door al bekende muzikale fragmenten te 
gebruiken en gebruikers een gevoel van controle te geven over de muziek. Door de 
gebruiker de bewegingen gedachteloos uit te laten voeren en alleen maar aan de 
muziek te laten denken, wordt de immersie nog verder versterkt. Dit gevoel van 
immersie wordt echter weer onderuit gehaald doordat er te weinig aandacht is 
besteed aan de muzikale illusie van het spelletje. Er is geen structuur te vinden in de 
volgorde van de tegels. Het niet creëren van een constant tempo en het compleet 
negeren van de betekenis van de pianomuziek, dragen daarnaast ook bij aan het 
immersielek in de app. Spelers met meer affiniteit voor muziek of met een beter 
muzikaal begrip kunnen dan ook sneller uitgekeken zijn op de app omdat zij deze 
problematische muzikale fouten sneller opmerken. 

!  
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Teun van Kasteel 

D E  D O N E T S B E K K E N R E V O L U T I E :  
E E N  B E S C H O U W I N G  V A N  D E  D O N E T S B E K K E N R E V O L U T I E  V A N  
2 0 1 4  T O T  H E D E N  A A N  D E  H A N D  V A N  S T R U C T U R A L I S M E  E N  

V O L U N T A R I S M E  

De Tweede Koude Oorlog. Daar waarschuwen talloze opiniestukken in 
kwaliteitskranten als de Volkskrant, Trouw en het NRC al jaren voor. De spanningen 
tussen Oost en West, Rusland tegen de NAVO, lijken nog alomtegenwoordig: de 
kranten koppen enkele keren per jaar over provocaties aan beide kanten. De Koude 
Oorlog werd gekenmerkt door haar proxy wars, zoals de oorlogen in Korea en 
Vietnam, waarbij de NAVO als het Warschaupact indirect tegenover elkaar stonden. 
Beschouwen we de huidige geopolitieke situatie als een Tweede Koude Oorlog, dan 
kan ook het conflict in Oost-Oekraïne in dit rijtje van proxy wars worden geschaard. 
Terwijl de Maidanrevolutie die de Russisch-georiënteerde Janoekovitsj afzette 
openlijk gesteund werd door het Westen, worden de separatisten in Oost-Oekraïne 
gesteund door Rusland. Dat leidt ertoe dat er in de media veelvuldig wordt gesproken 
over pro-Russische rebellen die een Russische annexatie trachten te bewerkstelligen. 
De term revolutie wordt niet gebruikt. Waarom niet? 
 
Cambridge Dictionary’s  definitie van revolutie is als volgt: ‘a change in  
the way a country is governed, usually to a different political system and often using 
violence or war’.1 Oekraïne kreeg in 2014 na lange, gewelddadige demonstraties – als 
gevolg van Russische in plaats van Europese toenadering door president Janoekovitsj 
– een nieuwe regering. Sindsdien waait er een eurofiele, sterk nationalistische wind in 
Oekraïne. Als onderdeel hiervan kwam de Russische identiteit, waaronder de taal, 
onder druk te staan.2 Dit terwijl het grootste deel van Oost-Oekraïne Russischtalig is. 
Russisch-georiënteerde betogers bezetten niet veel later overheidsgebouwen in het 

 
1 Cambridge Dictionary, ‘revolution’, 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revolution (geraadpleegd op 29 maart 
2019). 
2 Ian Bateson, ‘Ukraine’s Battle with Russia Moves to the Classroom’ (versie 19 september 
2017), https://codastory.com/disinformation/armed-conflict/ukraine-s-battle-with-russia-
moves-to-the-classroom/ (geraadpleegd op 29 maart 2019). 
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Donetsbekken, een regio aan de Russische grens waarvan de grootste steden Donetsk 
en Loehansk zijn. Hier riepen zij op tot onafhankelijkheidsreferenda, die op 11 mei 
2014 gehouden werden. Als gevolg hiervan werden de – door de internationale 
gemeenschap niet-erkende – Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk 
uitgeroepen, die tot op de dag van vandaag in oorlog zijn met de Oekraïense staat. De 
Russisch-georiënteerde volksrepublieken kunnen mijns inziens dus zeker als 
revolutionaire bewegingen geduid worden. Hoewel het gaat om twee aparte 
volksrepublieken, zijn er sterke overeenkomsten. Ik hanteer in deze paper dan ook de 
term Donetsbekkenrevolutie als verwijzing naar het grijpen van de macht en het 
uitschrijven van referenda door beide volksrepublieken. 
 
Maar hoe kan het ontstaan van deze revoluties verklaard worden? De historiografie 
omtrent het ontstaan van revoluties blijft gekenmerkt door onenigheid. Verschillende 
stromingen botsen met elkaar, maar bouwen ook op elkaar voort. Een van deze 
botsingen is tussen het structuralisme en het voluntarisme, waarbij enerzijds gesteld 
wordt dat de focus op structuren de sleutel tot het begrijpen van het ontstaan van 
revoluties is. Anderzijds stellen voluntaristen dat het niet structuren, maar ideeën en 
individuele actoren zijn die de hoofdrol spelen in het ontstaan van revoluties.3 In deze 
paper belicht ik beide kanten om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het 
ontstaan van de Donetsbekkenrevolutie, die tot op de dag van vandaag loopt.4 Hierbij 
zal ik extra aandacht schenken aan de referenda van 11 mei 2014. Deze referenda 
kunnen als cruciaal in de Donetsbekkenrevolutie gezien worden, omdat zij voor de 
separatisten als basis van legitimatie golden voor de zelfverklaarde volksrepublieken. 
 
In de structuralistische stroming in de historiografie omtrent revoluties is een hoofdrol 
weggelegd voor Theda Skocpol. In States and Social Revolutions introduceert zij haar 
alternatief op de bestaande theorieën omtrent het ontstaan van revoluties. Ze 
bekritiseert hier de teleologische Whig-historiografie en marxistische theorieën 
enerzijds, de recentere aggregate-psychological theories, systems/value consensus 

 
3 Deze definities doen denken aan het structure-agency debat. De vakliteratuur gebruikt de 
termen structuralisten en voluntaristen, dus deze zal ik aanhouden. 
4 Omdat de Donetsbekken zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft en nog niet afgesloten is, 
is er nog relatief weinig academische literatuur over het ontstaan van deze revolutie. Ik maak in 
deze paper dan ook veelvuldig gebruik van persberichten vanuit de Westerse wereld, Rusland 
en de volksrepublieken zelf. Deze zijn vaak politiek gekleurd. Ik ben mij hiervan bewust en 
probeer hier zo objectief mogelijk mee om te gaan. 
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theories en political-conflict theories anderzijds. Deze drie moderne theorieën leggen 
de nadruk op respectievelijk de psychologische motivatie van individuen om zich in te 
laten met politiek geweld, het onevenwicht tussen sociale waarden en sociale 
systemen als basis voor revolutie, en politieke macht als twistpunt tussen regering en 
politieke bewegingen. Skocpol doet in de eerste plaats afstand van het dominante 
voluntarisme in de historiografie: ‘revolutions are not made, they come’.5 Daarnaast 
betoogt zij dat de historiografie meer aandacht aan de internationale context van 
revoluties zou moeten schenken. Structurele economische, technologische en 
militaire achterstanden op het internationale speelveld zijn daarin cruciaal.6 Ook stelt 
Skocpol dat de staat niet als arena voor politieke groeperingen of instrument van de 
heersende klasse gezien moet worden, maar als onafhankelijke actor. De zwakte van 
de staat speelt hier tevens een rol. Ten slotte neemt Skocpol ook het belang van 
sociale klassen, dat in het marxisme centraal staat, mee in haar analyse over het 
ontstaan van sociale revoluties.7 
 
In de eerste plaats zou de nadruk op internationale context in het skocpoliaanse 
structuralisme ingezet kunnen worden om de referenda van 11 mei in de uitgeroepen 
volksrepublieken te verklaren. In een interview met denktank Center on Global 
Interests in juli 2014 stelde Denis Pushilin – staatshoofd van de Volksrepubliek Donetsk 
– dat de Maidanrevolutie in een reeks van Amerikaanse pogingen van 
‘democratisering’ lag. Pushilin noemde de desastreuze gevolgen in Irak, Libië en 
Joegoslavië als voorbeelden. In zijn optiek is de Oost-Europese regio een arena van 
geopolitieke strijd tussen de Verenigde Staten en Rusland geworden.8 Het belang van 
internationale ontwikkelingen wordt dus niet alleen door Skocpol, maar ook door de 
separatisten zelf benadrukt. 
 
Het ontstaan van de volksrepublieken hangt logischerwijs samen met de annexatie 
van de Krim door Rusland. Hoewel de ontwikkelingen op de Krim als nationaal 

 
5 Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and 
China (Cambridge 1979) 17. 
6 Skocpol, States and Social Revolutions, 23. 
7 Ibidem, 5. 
8 Center on Global Interests, ‘“We want to join a Russian Empire:” Discussion with the Leader of 
the Donetsk People’s Republic’ (versie 8 juli 2014), http://globalinterests.org/2014/07/08/we-
want-to-join-a-russian-empire-discussion-with-the-leader-of-the-donetsk-peoples-republic/ 
(geraadpleegd op 25 maart 2019). 
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beschouwd kunnen worden, ben ik van mening dat ook dit onder de internationale 
context zoals bedoeld door Skocpol geschaard kan worden. Voorafgaand aan deze 
annexatie werd door de pro-Russische autoriteiten een referendum gehouden dat ter 
legitimatie zou dienen. Ook de zelfverklaarde volksrepublieken in het Donetsbekken 
hielden, nog geen twee maanden later, een referendum. Hoewel beide referenda 
door Westerse instanties – waaronder de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) – al bij voorbaat onwettig werden verklaard, golden 
beide referenda als legitimatie voor de afscheiding van Oekraïne. 9  Internationale 
ontwikkelingen zoals geformuleerd door Skocpol kunnen mijns inziens dan ook breder 
getrokken worden om regionale revoluties zoals die in het Donetsbekken te verklaren. 
 
De annexatie van de Krim geldt tevens als illustratie voor de rol van een zwakke staat 
in het ontstaan van revoluties volgens het skocpoliaans structuralisme: Oekraïne was 
in rep en roer. Niet alleen de situatie op de Krim zorgde voor een verdeelde en zwakke 
centrale autoriteit, vooral de andere gevolgen van de Maidanrevolutie speelden een 
rol. Zo zijn toch al zwakke staatsstructuren, waaronder een incapabel leger, in stand 
gebleven en viert corruptie in Oekraïne, ondanks de onvrede omtrent de 
Maidanrevolutie, nog steeds hoogtij. Bovendien werd de Oekraïense staat in de 
afgelopen jaren geteisterd door interne politieke strijd tussen gematigde, prowesterse 
politici en radicalere ultranationalisten.10 
 
Wat deze politici echter wel met elkaar gemeen hebben, is een sterke afkeer jegens 
Rusland en pro-Russische sentimenten in Oost-Oekraïne. In de krant van een 
centrumrechtse volkspartij werd het Donetsbekken in 2005 al afgeschilderd als het 
afvoerputje van Oekraïne, waar men bang moest zijn voor ‘Russisch nazisme’ als men 
de Oekraïense taal sprak. Het zou van belang zijn om de levensstandaard in het 
‘technologisch achterlijke’ Donetsbekken te verhogen.11  De feiten weerspreken de 
auteur: het Donetsbekken is door de zware industrie altijd van groot economisch 

 
9 Thomas D. Grant, Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility and International Law 
(New York 2015) 29. 
10 Valeriy Akimenko, ‘Ukraine’s Toughest Fight: The Challenge of Military Reform’ (versie 22 
februari 2018), https://carnegieendowment.org/2018/02/22/ukraine-s-toughest-fight-
challenge-of-military-reform-pub-75609 (geraadpleegd op 25 maart 2019). 
11 Oliver Schmidtke en Serhy Yekelchyk, Europe’s Last Frontier? Belarus, Moldova, and Ukraine 
between Russia and the European Union (Basingstoke 2008) 103. 
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belang geweest en heeft een voor Oekraïne bovengemiddeld BNP. 12  Hoewel het 
Donetsbekken onder het postcommunistische Oekraïne zijn economische grootsheid 
ten tijde van de Sovjet-Unie is kwijtgeraakt, blijft het gebied relatief welvarend. 
Skocpols stelling dat structurele economische en technologische achterstand een 
cruciale rol speelt in het ontstaan van revoluties is in dit geval dus niet vol te houden. 
 
Eenzelfde oordeel is te vellen over de rol van sociale klassen in het ontstaan van de 
Oost-Oekraïense revolutie. Skocpols nadruk op de boeren als revolutionaire klasse is 
niet toepasbaar in het zwaar geïndustrialiseerde Donetsbekken.13  De separatisten 
genieten voornamelijk steun in de industrie-stedelijke gebieden van Donetsk en 
Loehansk. Een aanzienlijk deel van de separatisten beroept zich dan ook op 
marxistische beginselen; er zijn niet enkel communistische partijen in die 
volksrepublieken, maar ook bataljons van internationalisten die inspiratie halen uit de 
leuzen van revolutionaire vrijwilligers tijdens de Spaanse Burgeroorlog. 14  Deze 
radicaallinkse groeperingen legitimeren hun deelname aan de revolutie als strijd tegen 
Amerikaans imperialisme en extreemrechtse elementen in Kiev.15 Hoewel Skocpols 
visie op klassenstrijd dus niet als oorzaak van de revolutie gezien kan worden, ligt de 
marxistische benadering van klassenstrijd wel aan de basis van de ideologische 
overtuigingen van een deel van de separatisten voor het uitroepen van een 
volksrepubliek. 
 
Skocpol ziet ideologische bewegingen enkel als uitbaters van revolutionaire crisis, niet 
als factoren in het ontstaan van revoluties.16 Mijns inziens is het bij de revoluties in 
Oost-Oekraïne echter cruciaal om ook ideologische bewegingen mee te nemen in een 
verklaring van hun ontstaansgeschiedenis. Hiervoor geldt het werk van historicus 
William H. Sewell als bruikbare theorie. In Ideologies and Social Revolutions: 

 
12 Staatsstatistiekdienst Oekraïne, Bruto Regionaal Product, 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vrp/vrp2008_u.htm (geraadpleegd op 
25 maart 2019). 
13 Skocpol, States and Social Revolutions, 13. 
14 ‘INTERUNIT/Интернациональное отделение бригады "Призрак" 
[ENG\SPA\ITA\DEU\SWE\BUL\TR]’ (versie 5 oktober 2015), https://youtu.be/B_ez5GnArmE 
(geraadpleegd op 28 maart 2019). 
15 Greg Butterfield, ‘Class struggle rages in Donbass, Ukraine and Moldova’ (versie 20 november 
2015), https://www.workers.org/2015/11/20/class-struggle-wages-in-ukraine-moldova/ 
(geraadpleegd op 28 maart 2019). 
16 Skocpol, States and Social Revolutions, 17. 
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Reflections on the French Case neemt Sewell het skocpoliaanse structuralisme als 
uitgangspunt, maar gaat tegen Skocpols verwerping van ideologie als oorzaak van 
revoluties in. In plaats daarvan stelt hij dat ideologieën zowel in het ontstaan als in de 
uitkomsten van revoluties een belangrijke plek innemen. 17  Aan de hand van dit 
‘sewelliaans structuralisme’ zijn er enkele interessante bevindingen te doen. Kijkt de 
historicus naar het artikel van Sewell, dan vindt hij enkele overeenkomsten tussen de 
rol die Sewell ideologie in de Franse Revolutie toekent en de rol van ideologie in de 
Donetsbekkenrevolutie.  
 
Sewell stelt ten eerste dat de Franse Revolutie, naast de structuralistische factoren 
zoals benoemd door Skocpol, voortkwam uit de verlichtingsideologie. Deze ideologie, 
gekenmerkt door het naturalisme en de ratio van het verlichtingsdiscours, zou een 
leidende factor zijn geweest in het ontstaan van de Franse Revolutie. De maatschappij 
zou in zijn geheel hervormd moeten worden tot een reflectie van de natuurlijke orde, 
zonder eeuwenoude privileges.18  
 
Deze ideologie viel volgens Sewell uit elkaar tijdens de Franse Revolutie en 
verschillende groepen – denk aan de jakobijnen en sans-culottes – probeerden deze 
in te vullen. De Donetsbekkenrevolutie toont eenzelfde patroon. Hoewel er 
verschillende politieke stromingen binnen de separatistische beweging zijn, delen 
allen een ideologie gestoeld op russofilie, euroscepticisme en federalistisch 
separatisme. Deze ideologie botst sterk met de russofobe en eurofiele post-
Maidanregeringen in Kiev. Evenals de verlichtingsideologie geldt deze russofiele 
ideologie als verbindingsfactor voor verschillende groeperingen. Het verrast dan ook 
niet dat, net zoals bij de jakobijnen en sans-culottes in de Franse Revolutie het geval 
was, verschillende groeperingen invulling trachten te geven aan deze ideologie sinds 
de onafhankelijksheidsreferenda van 11 mei. De politiek in het Donetsbekken kwam 
na deze referenda in het teken te staan van de eerste presidentsverkiezingen van de 
zelfverklaarde volksrepublieken in november 2014, waaraan in Donetsk slechts twee 

 
17 William H. Sewell, ‘Ideologies and Social Revolutions: Reflections on the French Case’, The 
Journal of Modern History 57 (1985) 1, 57-85, aldaar 84. 
18 Sewell, ‘Ideologies and Social Revolutions’, 65. 
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partijen meededen: Donetskaya respublika (Republiek Donetsk) en Svobodnyy 
Donbass (Vrij Donetsbekken).19  
 
De partijen hebben echter geen uniforme politieke filosofie. Zo zaten er namens 
Republiek Donetsk enkele communisten in de volksraad en zijn er enkele 
communistische groeperingen in de Volksrepubliek Loehansk, maar vechten er ook 
uitgesproken fascistische milities mee met de separatisten.20 Ook over de toekomst 
van Oost-Oekraïne zijn de separatisten het niet eens: enerzijds over een mogelijke 
unie in het historisch-gegronde Novorossiya, anderzijds – ondanks de 
onafhankelijkheidsreferenda van 11 mei – over aansluiting bij Rusland of de creatie 
van een Russisch rijk.21  
 
Sewell stelt daarnaast vast dat de Terreur ten tijde van de Franse Revolutie een gevolg 
was van ideologische radicalisering als gevolg van de buitenlandse dreiging en 
klassenstrijd. 22  Ook hier zijn mijns inziens vergelijkingen te maken met de 
Donetsbekkenrevolutie. Hoewel de schaal van de Franse Terreur ongeëvenaard blijft, 
blijkt uit een rapport van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties uit 2018 dat 
ook de volksrepublieken geen schone lei hebben. Zo zouden Jehova’s getuigen in de 
volksrepublieken onderdrukt worden en zouden de veiligheidsdiensten van de 
volksrepublieken martelen en de rechtsgang belemmeren. 23  De rechtsgang in de 
volksrepublieken zelf spreekt al boekdelen over de waarde die gehecht wordt aan 
mensenrechten: een verdachte van verkrachting werd in 2014 op ‘democratische 

 
19 Lily Hide, ‘Eastern Ukraine’s Fake State Is About to Elect a Fake Prime Minister’ (versie 29 
oktober 2014), https://foreignpolicy.com/2014/10/29/eastern-ukraines-fake-state-is-about-to-
elect-a-fake-prime-minister/ (geraadpleegd op 29 maart 2019). 
20 Vladimir Dergachev, ‘Коммунисты Донбасса просят защиты у Зюганова’ (versie 20 mei 
2016), https://www.gazeta.ru/politics/2016/05/19_a_8254373.shtml (geraadpleegd op 29 
maart 2019). 
21 Center on Global Interests, ‘“We want to join a Russian Empire:” Discussion with the Leader 
of the Donetsk People’s Republic’ (versie 8 juli 2014), 
http://globalinterests.org/2014/07/08/we-want-to-join-a-russian-empire-discussion-with-the-
leader-of-the-donetsk-peoples-republic/ (geraadpleegd op 25 maart 2019). 
22 Sewell, ‘Ideologies and Social Revolutions’, 74. 
23 Human Rights Council, ‘Report on the human rights situation in Ukraine’ (15 maart 2018), 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session37/Documents/A_HRC_37_
CRP_1.docx (geraadpleegd op 28 maart 2019). 



69 
 

wijze’ – met handopsteken – door de aanwezigen in de rechtszaal ter dood 
veroordeeld.24 
 
Aan de hand van Sewells theorie kan geconcludeerd worden dat de historicus ook 
vanuit structuralistisch perspectief baat heeft bij het meenemen van ideologieën in 
zijn analyse. De structuralistische opvattingen – zowel die van Skocpol als die van 
Sewell – zijn niet onomstreden: voluntaristen stellen dat ideeën en actoren centraal 
staan in het ontstaan van revoluties, niet structuren. Een van deze theoretici is de 
socioloog Eric Selbin. In Revolution in the Real World: Bringing agency back in pleit hij 
voor een combinatie van structuren en actoren, met een nadruk op culturele 
aspecten.25 
 
Selbin stelt dat de historicus zou moeten kijken naar de rol van symboliek in het 
ontstaan van revoluties.26 De eerdergenoemde russofilie van de Oost-Oekraïners kan 
beter worden verwoord als een nostalgie naar de Sovjet-Unie, iets wat de 
onafhankelijke Oekraïense staat van meet af aan verdeeld heeft. Dit is onder andere 
terug te zien in vergelijkende onderzoeken naar identiteitsbeleving van West- en Oost-
Oekraïners, waaruit blijkt dat de communistische achtergrond van het land voor Oost-
Oekraïners belangrijker is dan de in 1991 uitgeroepen onafhankelijkheid.27 Het is dan 
ook geen toeval dat communistische bewegingen nog steeds veel invloed hebben. Die 
nostalgie is terug te zien in het straatbeeld: terwijl standbeelden van Lenin in grote 
gedeeltes van Oekraïne tijdens en na de Maidanrevolutie massaal vernietigd werden, 
blijft het Leninplein in Donetsk het middelpunt van de stad.28 Deze Sovjetsymboliek is 
alomtegenwoordig: van de titel ‘volksrepubliek’ tot het wapen op de vlag van de 

 
24 Tom Parfitt, ‘Rebels in Ukraine 'post video of people’s court sentencing man to death'’ (versie 
31 oktober 2014), 
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11201446/Rebels-in-Ukraine-
post-video-of-peoples-court-sentencing-man-to-death.html (geraadpleegd op 29 maart 2019). 
25 Eric Selbin, ‘Revolution in the Real World: Bringing agency back in’, in: Foran (ed.), Theorizing 
Revolutions (London 1997), 123-136, aldaar 123-124. 
26 Selbin, ‘Revolution in the Real World’, 127. 
27 Yaroslav Hrytsak, ‘National Identities in Post-Soviet Ukraine: The Case of Lviv and Donetsk’, 
Harvard Ukrainian Studies 22 (1998), 263-281, aldaar 271. 
28 Charlotte Alfred, ‘Leninopad, Ukraine’s Falling Lenin Statues, Celebrated As Soviet Symbols 
Toppled Nationwide’ (versie 6 december 2017), https://www.huffpost.com/entry/leninopad-
falling-lenins-statues-ukraine_n_4847364 (geraadpleegd op 29 maart 2019). 
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Volksrepubliek Loehansk, een rode ster omringd door bundels graan.29 Interessant is 
de combinatie tussen symboliek uit de Sovjet-Unie en het moderne internet: websites 
uit de volksrepublieken kennen vaak het achtervoegsel ‘.su’.30 
 
Naast de nostalgische symboliek van de Sovjet-Unie kent Oost-Oekraïne een 
uitzonderlijk separatistisch verleden. Zo werd het hedendaagse zuidelijke Oekraïne na 
de verovering van het Russische Keizerrijk op de Kanaat van de Krim in de achttiende 
eeuw omgedoopt tot Nieuw-Rusland: Novorossija.31 Het is dan ook geen toeval dat de 
hedendaagse separatisten nog steeds gebruik maken van deze term. Ook na de 
Russische Revolutie van 1917 kende Oost-Oekraïne een sterke 
onafhankelijkheidsdrang, waaruit de kortstondige Sovjetrepubliek Donetsk-Krivoy 
Rog voortvloeide.32 De hedendaagse zelfverklaarde volksrepublieken bedienen zich 
van deze lange geschiedenis van separatisme ter legitimatie van de afscheiding van 
Kiev. 33  Selbins notie van revolutionaire traditie als oorzaak van het ontstaan van 
revoluties kan dus goed op de Donetsbekkenrevolutie worden toegepast. 
 
Ten slotte is het, als aansluiting op de culturele focus van Selbin, interessant om een 
klein deel van Foucaults theorieën omtrent talen aan te halen. Foucaults focus op 
talen sluit niet alleen goed aan op het verband tussen taal en macht, maar ook op de 
tweedeling in taligheid in Oekraïne.34 Het is in de eerste plaats interessant om te zien 
hoe taal ingezet wordt om beleid te legitimeren: door de vijand te beschuldigen van 
fascisme – zoals dat ook in de Sovjet-Unie gebruikelijk was – trachten beide zijden in 
het conflict omtrent het Donetsbekken hun politiek en militair beleid te legitimeren.35 

 
29 Lugansk Media Centre, ‘LPR's Zolotoye checkpoint remains closed until agreement reached in 
Minsk – Pasechnik’ (versie 23 maart 2019), http://en.lug-info.com/news/one/lprs-zolotoye-
checkpoint-remains-closed-until-agreement-reached-in-minsk-pasechnik-19977 (geraadpleegd 
op 29 maart 2019). 
30 Onder andere websites als https://novorossia.su/ en staatswebsite https://dnronline.su/.  
31 Ivan Katchanovski e.a., Historical Dictionary of Ukraine (Lanham 2013) 392. 
32 Katchanovski e.a., Historical Dictionary of Ukraine, 136. 
33 Maxim Edwards, ‘Symbolism of the Donetsk People’s Republic’ (versie 9 juni 2014), 
https://www.opendemocracy.net/en/odr/symbolism-of-donetsk-peoples-republic-flag-
novorossiya/ (geraadpleegd op 29 maart 2019). 
34 Hrytsak, ‘National Identities’, 269. 
35 Vostokcable, ‘Ideology in the time of the Donbass war: “fascism” and “fascist anti-fascism”’ 
(versie 20 mei 2015), https://vostokcable.wordpress.com/2015/05/20/ideology-in-the-time-of-
the-donbass-war-fascism-and-fascist-anti-fascism/ (geraadpleegd op 29 maart 2019). 
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In de tweede plaats spelen de Oekraïense en Russische talen een grote rol in het 
conflict in het Donetsbekken, wat eveneens terug te zien is in de referenda van 11 mei 
2014. 36  Deze werden in het Russisch aangekondigd en gehouden: een duidelijk 
voorbeeld van de separatistische russofilie.37 
 
De theorieën van Skocpol, Sewell en Selbin blijken allen in zekere mate van toepassing 
op het ontstaan van de Donetsbekkenrevolutie. In het geval van Skocpol zien we 
duidelijke structurele verklaringen in de internationale betrekkingen en de zwakte van 
de Oekraïense staat. Kijken we naar het betrekken van klassenstrijd en structurele 
economische en technologische achterstanden in haar analyses, dan zien we dat deze 
niet van toepassing zijn op de Donetsbekkenrevolutie. Skocpol ziet daarnaast niet het 
belang van ideologische bewegingen in, terwijl de volksrepublieken hier duidelijk door 
gekenmerkt worden. Om het structuralisme niet buitenspel te zetten is het daarom 
handig om Sewell te betrekken, die wel degelijk naar de invloed van ideologieën op 
het ontstaan van revoluties kijkt. Aan de hand van Sewells theorie kan gesteld worden 
dat ideologie een van de leidraden van revolutionaire actie door separatisten is 
geweest. Ideologie blijkt daarnaast ook een rol te spelen in de internationale 
ontwikkelingen: zonder de pro-Russische ideologie hadden de internationale 
ontwikkelingen – Oekraïne als speelveld van geopolitieke strijd tussen de Verenigde 
Staten en Rusland – hoogstwaarschijnlijk minder impact gehad op het Donetsbekken. 
Aangezien het belang van ideologie – en dus ideeën – belangrijk blijkt, is het handig 
om Selbins culturele benadering toe te passen. Revolutionaire traditie en symboliek 
blijken eveneens een leidraad in het ontstaan van de Donetsbekkenrevolutie: 
nostalgie naar de Sovjet-Unie in botsing met een rechtse, prowesterse Oekraïense 
regering blijkt leidend te zijn geweest in het ontstaan van de Donetsbekkenrevolutie. 
Omdat Selbins culturele benadering niet ingaat op taal, is het handig om Foucaults 
focus hiervoor aan te halen. Ook taal blijkt een oorzaak van het ontstaan van de 
revolutie. 
 

 
36 Donetsk News Agency [Донецкое Агентство Новостей], ‘Russian language is Donetsk’s great 
weapon in identity fight – DPR head’ (versie 6 juni 2017), https://dan-news.info/en/politics-
en/russian-language-is-donetsks-great-weapon-in-identity-fight-dpr-head.html (geraadpleegd 
op 29 maart 2019). 
37 Slavgorod, ‘С датой и вопросом определились: в Славянске начинается масштабная 
подготовка к референдуму’ (versie 25 april 2014), http://slavgorod.com.ua/news/article/893 
(geraadpleegd op 29 maart 2019). 
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Hoewel er interessante bevindingen te doen zijn aan de hand van het skocpoliaanse 
en sewelliaanse structuralisme, is de culturele benadering van Selbin – aangevuld met 
het taalcomponent van Foucault – het voornaamste instrument om de 
Donetsbekkenrevolutie te verklaren. Hierbij is het wel belangrijk om te begrijpen dat 
de historicus nog geen conclusies kan trekken, aangezien er vanzelfsprekend nog grote 
ontwikkelingen in de regio zullen zijn. 
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If you enjoyed this issue, you can already start getting excited 
for the next issue! This, too, will be a true collaboration 
between the old editorial board and the new one! 

What’s more, we will have an overlapping theme based on 
which we collected our articles: identity! It will feature and 
article by our lovely HHP teacher, Dr Martine Veldhuizen about 
the identities of female saints as “truth-tellers”. We will also 
present you with some articles by our own editors. Alma 
Hunnik wrote a piece about the Instagram-bot Lilmiquela and 
her gender identity, and Esmee Woltring wrote an essay about 
the importance of African American Vernacular English (AAVE) 
in the book The Color Purple by Alice Walker. And this is only 
the beginning! 

We are still collecting more articles, and on top of that, there 
will also be two podcast episodes to accompany our next issue. 
One will be a podcast with Ester van Twillert and Johanna 
Eichler about gender in political speeches. The second one will 
remain a surprise for now! 

In the meantime, you can follow us by subscribing to our 
website blog on www.ongehoordjournal.com. Of course, you 
can also follow us on our social media, also linked on the 
webpage!  
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