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Dear reader,

I am happy to announce that, for the last time this academic year, 
Ongehoord Journal is coming to you with another set of five wonderful 
articles written by members of our honours community! This time, all 
our articles relate to storytelling, which is why our lovely designers, 
Lauren van der Spuy and Sabrina Botasheva, have made this 
wonderfully romantic design with which to decorate these wonderful 
contributions.

Firstly, Samuel van der Loo tells us something about the future of digital 
storytelling, where he explores interactive methods of storytelling in the 
online world. After that, Geertje van Vliet explores the world of TikTok 
with us, informing us about the ins and outs of the platform’s 
affordances, and its downsides. This will be followed by an article by 
Linsey Hermsen, who takes us through a genderqueer reading of the 
beloved classic Little Women. Diving back into the world of digital 
narration, Louana Bellletini takes us into the world of Facebook and the 
construction of identity. And, lastly, as our honourable contribution from 
an exchange student outside the honours community, Gabrielle Fath 
explores the famously bad Scottish poet William McGonagall, and his 
hidden political talent.

So, from the old to the new, this issue takes us through all sorts of stories 
and analyses. Hopefully, there’ll be something for everyone!

Happy reading!

Esmee Woltring, Chair of Ongehoord



You are the kindest thing
that ever happened to me,

even if that is not how our tale is told. 

When everyone else told me I was
destined to be a forgotten nymph

that nurtured flowers and turn meadows gold,

you saw that the ic hor that resides in me
demanded itS own throne.

You showed me

how a love like ours can turn
even the darkest, coldest realm

into the happiest of homes. 

PERSEPHONE TO HADES
-NIKITA GILL-
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De Toekomst van Digitale Verhaalvertelling
Het Dynamische, Interactieve en Grensoverschreidende Karakter van Nieuwe 

Vormen van Verhaalvertellende Media
-Samuel van der Loo-

Inleiding
In een boek staat zwart op wit, woord voor woord, 
het verloop van het hele verhaal uitgeschreven. In 
een film ontwikkelt het verhaal zich met elke 
seconde weer een stapje verder door middel van 
beeld en geluid. In een videospel wordt het verhaal 
door beeld en geluid spelenderwijs duidelijk 
gemaakt. In dit artikel wordt getracht antwoord te 
geven op de vraag hoe de toekomst van 
verhaalvertellende media eruit kan zien in de 
hedendaagse digitale samenleving. Om dit te doen 
zal er gekeken worden naar een drietal 
non-traditionele digitale vertellingsvormen waarin 
een verhaal verteld kan worden op nieuwe en 
innovatieve manieren: creatieve profiele op sociale 
netwerken, Let’s Plays (LPs), en Alternate Reality

Games (ARGs). Eerst wordt er gekeken naar de productie van ‘creatieve werken’ en 
verhalen onder de jeugd in een genetwerkte samenleving aan de hand van sociale 
profielen. In het tweede stuk wordt de ‘Let’s Play’ (d.w.z. een videovorm waarin een 
speler diens interactie met een spel opneemt en online deelt) behandeld en hoe de 
interactie tussen kijkers en makers vorm krijgt en een nieuw verhaal ontwikkelt. De 
grenzen van de Let’s Play worden opgezocht aan de hand van een casestudy rondom 
de YouTube serie ‘Petscop’. Het laatste stuk gaat in op ‘Alternate Reality Games’ 
(ARGs), een complexe spel- en verhaalvorm fundamenteel afhankelijk van spelers en 
dat onafhankelijk is van een enkel medium. Hierin wordt er ingegaan op hoe ARG’s 
de traditionele vormen van verhaalvertellingen op de proef stellen met betrekking tot 
hun interactieve en multimediale eigenschappen die de grens tussen fictie en realiteit 
doen vervagen. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van een case study rondom de 
”Why so serious” ARG. In de conclusie zal gereflecteerd worden op deze nieuwere 
vormen van verhaalvertellende media en hoe de toekomst van digitale 
verhaalvertelling eruit kan zien.
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‘Creatieve werken’ onder de jeugd
Iedereen is bezig met het vertellen van verhalen. Dit is een proces dat volgens Patricia G. 
Lange en Mizuko Ito van jongs af aan al gaande is. Zij stellen dat er een nieuwe ecologie 
ontstaan is door de groeiende toegankelijkheid van media-producerende programma’s in 
combinatie met websites waar jonge mensen makkelijk media kunnen publiceren en 
bespreken. Dit stimuleert volgens hen kinderen om mediaproducties te creëren en die te 
delen met anderen via sociale media als Instagram, Snapchat en TikTok.

Lange en Ito stellen dat 'creatief werk’ een omstreden begrip is. Zij definiëren 
creatieve producties zelf als aanschouwelijke, fantasievolle en expressieve creaties die 
gevormd worden door individuele keuzes via beschikbare media. Zij zien dat het 
plaatsen van 'amateur’ video’s, foto’s en andere mediauitingen op sociale media een 
steeds groter onderdeel wordt van alledaagse mediapraktijken. Het wordt steeds normaler 
om jezelf creatief te uiten op het internet, onder andere in het creëren van een online 
profiel en imago. Het unieke aan deze mediaecologie is dan ook de toegankelijkheid van 
alle gedeelde foto’s, videos en muziek en het gemak om ze aan te passen binnen dit 
online netwerk. Dit vervaagt de grens tussen persoonlijke communicatie en creatieve 
producties en maakt het in sommige gevallen gelijk. Een verhaal vertellen over wie je 
bent om daarmee een online imago te scheppen wordt genormaliseerd onder een 
genetwerkte jeugd. Het kost alleen tijd voordat mediaproducenten kunnen bouwen op dit 
genetwerkte medialandschap en deze nieuwe mediagenres en -participatie beter of 
überhaupt kunnen gebruiken om nieuwere mediaproducties te creëren.

Een online profiel maken is een authentiek proces van keuzes maken over welke 
informatie iemand over zichzelf wil presenteren aan de buitenwereld. In die zin vertelt 
iedereen met een sociale media-account het unieke verhaal van zichzelf zoals die wil, 
hoopt of gelooft dat diens leven eruit ziet. ‘Content creators’ op videoplatformen zoals 
YouTube zijn hier een extreem voorbeeld van, aangezien zij een bepaalde identiteit van 
zichzelf creëren voor een groep kijkers. Deze identiteit kan meer een verhaalvertelling 
worden rondom YouTubers die een ‘Let’s Play’ (hierna LP) maken waarin ze zichzelf 
opnemen terwijl ze een spel spelen. Deze verhaalvertelling rondom een online identiteit 
kan ook anders gezien worden. Francesco Tonolio beschrijft bijvoorbeeld dat de activiteit 
van een YouTuber eerder een creatief werk verwant aan een optreden is, dan een 
representatie van de identiteit van de YouTuber. Hier zal in de komende alinea dieper op 
in worden gegaan.

Let’s Plays
Binnen een LP deelt een YouTuber over het algemeen live of gemonteerd zijn 
authentieke reacties binnen het spel deelt op het internet. In hun tekst stellen Catherine 
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Burwell en Thomas Miller dat het doel van de ene LP totaal kan verschillen met een 
andere LP. Toch stellen ze dat in bijna elk geval de entertainende waarde bovenaan staat. 
De paratekst van het spel staat hier centraal, oftewel de verschillende discussies, 
gebruiksvormen, ‘user generated content’ (UGC), maar ook content van de producenten 
van het spel zoals gidsen en valsspeelcodes. Het is door de leerzame werking van de 
paratekst dat spelers een spel leren spelen en er een mening over vormen. LP’s zijn een 
vorm van UGC en dus van de paratekst. De creatieve processen rondom deze paratekst 
zorgen voor een nieuw verhaal bovenop het al bestaande narratief van het spel zelf. De 
LP’er verandert de betekenis van het spel en dus van het verhaal door er zelf een 
interpretatie aan te geven. Voor de kijker wordt het een medium om naar te kijken in 
plaats van een spel om te spelen. Voor de LP’er wordt het spel een optreden voor 
entertainende waarde waarin hij een persona creëert rondom zichzelf. 

LP’s zijn meer meta dan een standaard spel omdat het niet enkel de betekenis 
verandert, maar ook het proces van betekenis maken accentueert door middel van het 
commentaar van de LP’er. Er ontstaat een samenwerkend aspect, omdat de connectie 
tussen kijker en maker versterkt wordt. De opmerkingen onder een YouTube video 
fungeren als een forum voor debat rondom de betekenis en potentiële koers van een 
verhaal. 

Een specifiek YouTube kanaal neemt dit ambigue concept van de Let’s Play en 
tilt het een stap hoger door binnen het creatieve proces de grenzen tussen fictie en 
realiteit te laten vervagen. Dit kanaal heet “Petscop” en heeft 24 episodes, de eerste 
genaamd “Petscop”. Petscop doet zich voor als een standaard Let’s Play kanaal, waarin 
de YouTuber Paul het spel ‘Petscop’ speelt en zegt dat hij deze video gemaakt heeft om 
het spel te laten zien aan een vriend van hem. Paul speelt het spel en geeft live 
audiocommentaar op wat er in het spel gebeurt. Het is apart dat Paul niet het publiek 
aanspreekt, maar gericht praat naar een specifieke vriend met wie hij het spel besproken 
had. Het meest bijzondere echter is echter dat het spel ‘Petscop’ nooit daadwerkelijk 
bestaan heeft. 

Petscop is een videoserie waarin Paul langzamerhand terecht komt in een 
vervormde versie van het spel waar een lugubere geschiedenis blootgelegd worden. De 
video’s zijn abstract van aard en vallen voornamelijk in het horrorgenre. Het is een vorm 
van een ‘Creepy Pasta’, wat door Francesco Toniolo beschreven wordt als 
horror-gerelateerde verhalen die verspreid worden via het internet en vaak te maken 
hebben met de internetcultuur. Het is het internet-equivalent van enge 
kampvuurverhalen. 

Het commentaar van Paul varieert erg. Soms praat hij tegen zijn vriend, maar 
soms zegt hij helemaal niks en speelt hij het spel in stilte. In sommige video’s hoor je 
Paul enkel huilen op de achtergrond. Paul is een onderdeel van het verhaal dat hier 
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verteld wordt en is dus niet enkel een paratekstuele speler zoals bij standaard Let’s Plays. 
Het verhaal van het spel wordt gemengd met het verhaal van Paul en samen vormen zij 
één eigen verborgen verhaal dat refereert naar een gruwelijk en waargebeurd verhaal.

Toniolo stelt dat Paul authentiek overkomt om verschillende redenen. Zo laat hij 
niet zijn gezicht zien en praat hij weinig, het lijkt alsof het niet entertainend bedoeld is, 
zoals een standaard Let’s Play, maar enkel informatief - zoals Paul zelf stelt. Hij wil 
enkel Petscop laten zien aan zijn vriend. Dit creëert een intimiteit doordat het publiek een 
gesprek tussen twee vrienden kan afluisteren. Dit activeert het publiek om meer achter 
het verhaal te zoeken omdat het niet het volledige plaatje meekrijgt. De kijkers moeten 
onderzoek doen als ze het gesprek willen begrijpen. Petscop wordt verteld op YouTube, 
waardoor er wel een forum voor discussie over de betekenis en de vertelling van het 
verhaal in de reacties ontstaat. Zo reageert de gebruiker ‘Groovy’ met:

 “I love the way Paul says ‘"please let me know’" at the end. It sounds so genuine and 
like this genuinely began as a sort of let's play or walkthrough. You can sort of hear him 
smiling when he says it, I just like that part so much. He (…) then goes on to be deeply 
disturbed by this game and is probably dead by the end. I wish he talked more, especially 
when he sounds happy like when he does now.”

 Ook grapt een andere reageerder met “damn i miss the old times when paul was still 
actively talking.” Beide reacties zijn van gebruikers die het volledige verhaal aan elkaar 
aan het knopen zijn en hiervoor terug naar het begin zijn gegaan. Het verhaal wordt 
ontcijferd door verschillende fans op sites als Reddit en Discord waar ze gezamenlijk 
puzzels oplossen, aanwijzingen analyseren in de video’s en namen achterhalen om te 
koppelen aan echte gebeurtenissen. Deze informatie wordt vervolgens weer verspreid 
door YouTubers die analyse-videos maken. Zo is er de video “Petscop: The Best Game 
You've Never Played” van Pyrocynical waarin hij uitgebreid meerdere elementen van 
Petscop analyseert en er betekenis aan probeert te geven. De creatieve processen in deze 
manier van verhaal vertellen laten de grens tussen fictie en realiteit vervagen, doordat 
Petscop zichzelf opstelt als een video in de realiteit, via een medium dat gekoppeld is aan 
de realiteit, terwijl het dat niet is. А. R. Medvedeva stelt in zijn stuk dat Paul, de 
YouTuber, niet meer een interpretator is van het kunstwerk zoals Burwell en Miller ook 
argumenteren, maar een verteller van het verhaal wordt. Hierdoor is het spel niet meer 
een losstaand bestaand kunstwerk maar slechts één perceptieniveau van het Petscop 
fenomeen. Het spel wordt nogal abstract gepresenteerd, maar het echte plot vindt zich 
buiten het spel plaats door middel van het commentaar van Paul. Dit buitenstaande plot 
is voornamelijk een reconstructie van interpretaties van fans, waardoor het verhaal ook 
deels verteld wordt door de fans zelf.
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Doordat Petscop speelt met de grenzen van realiteit en fictie en zelfs 
interpretatieve samenwerking vereist voor het ontcijferen van een verhaal is Petscop ook 
wel vergelijkbaar met een ‘Alternate Reality Game’.

Alternate Reality Games
Volgens Du-Yeol Choi en Jin-Wan Park hebben mensen die gewend zijn aan media die 
samenkomen in een geïntegreerde digitale cultuur een verlangen naar participatie met de 
ontwikkeling van digitale netwerktechnologieën. Verhaalvertellingen waarin informatie 
verborgen en verspreid is, de grens tussen fictie en realiteit opgezocht wordt en 
samenwerking nodig is om het verhaal te vormen zijn ‘Alternate Reality Games’ (Hierna 
ARGs). ARGs zijn volgens de auteurs een oplossing voor dit verlangen naar participatie. 
De auteurs definiëren ARGs als “games developed by a collective intelligence on a large 
scale that uses various forms of media interfaces without boundaries between the virtual 
and reality.” ARGs zijn dus niet gebonden aan één medium en worden gespeeld door 
grote groepen mensen die zich er online of in het echt mee verbinden. Alle vormen van 
media kunnen gebruikt worden als een ‘interface’ voor ARGs. Naast het internet en de 
virtuele wereld kunnen bijvoorbeeld ook telefoons, boeken, nieuwsartikelen, brieven en 
sociale-netwerkprogramma’s benut worden. Er is geen aparte hardware nodig, elk 
medium brengt informatie over naar de kijker om het spel te kunnen spelen. Doordat elk 
medium benut kan worden om onderdeel te zijn van de ARG worden de grenzen tussen 
fictie en realiteit verder vervaagd. Dit wordt versterkt door het feit dat ARGs geen 
avatars hebben, maar dat je enkel als jezelf handelt. ARGs zijn coöperatief van aard, 
want de puzzels die gepresenteerd worden in een ARG zijn vaak te ingewikkeld om zelf 
op te lossen. Hierdoor vindt er vaak een grote samenwerking plaats tussen verschillende 
spelers. De toegang van de spelers wordt mogelijk gemaakt door internet-dienstverleners 
zoals het Web en sociale media. De stroom van informatie loopt deels op een natuurlijke 
wijze door de communicatie van de spelers, maar wordt ook gecontroleerd en op gang 
geholpen door een bepaalde ‘game master’. De verhaalvertelling van ARGs is dan ook 
afhankelijk van de collectieve intelligentie van vele spelers. Op deze spelers moet live 
gereageerd worden door de game master terwijl er nieuwe elementen verteld worden via 
verschillende media als televisie, sms en nieuwsbladen. Het verhaal is verspreid over 
deze verschillende media en kan enkel door de spelers zelf tot een logisch narratief 
gevormd worden. Dit maakt de spelers tegelijkertijd zowel speler als schrijvers van het 
verhaal, als observanten. De spelers blijven actief doordat ze al spelend beloond worden 
met nieuwe informatie of fysieke prijzen soms in de vorm van feedback, die de game 
master aan de speler geeft.
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Toch is er een transmediaal element nodig die de informatie en de progressie 
van het spel noteert, dit is vaak een ‘web-based’ ‘home’ van het spel. Dit is het 
uitgangspunt waaruit het spel begint en spelers kunnen kiezen of ze willen meedoen. 
Daarna is er een ‘community’-ruimte nodig, waar gecommuniceerd kan worden over 
narratieve elementen, puzzels, of vooruitgang tussen spelers of tussen speler en de game 
master.

Een ARG is een complex concept omdat het zoveel bewegingsruimte binnen de 
verschillende media heeft, maar de beste beschrijving is een ingewikkelde, multimediale 
speurtocht. Een speurtocht die een verhaal vertelt aan de hand van puzzels die te 
complex zijn om individueel op te lossen. Een goed voorbeeld van een ARG gaat terug 
naar 2007 waar een ARG gebruikt werd om een film te adverteren. Voordat The Dark 
Knight - de tweede film uit de Batman-trilogie van Christopher Nolan - uitkwam, was er 
een ARG gemaakt om deze film te adverteren. De ARG vertelde het verhaal van de 
gebeurtenissen in het jaar tussen de eerste en de tweede film, met name de opkomst van 
de schurk ‘The Joker’. Deze ARG was complex en groot, dus ik zal een paar 
voorbeelden benoemen ter verduidelijking. Meer dan elf miljoen mensen participeerde 
aan deze ARG en het werd grotendeels verteld over meer dan vijftig verschillende 
websites. De ARG begon met een website waarop een fictief personage gepromoot werd 
voor officier van justitie in de fictieve stad Gotham. Zoals elke ARG vervaagde deze ook 
de grens tussen fictie en realiteit doordat er naast de website ook fysieke beschilderde 
joker-kaarten die verbonden waren aan de website verstuurd werden naar 
stripboekenwinkels. Deze kaarten brachten de participanten naar een andere website 
waar een e-mail ingevuld kon worden, een manier van communicatie. Er was 
samenwerking nodig om genoeg e-mails te versturen om bij de volgende stap te komen. 
Op deze website zat een hint naar een volgende website die weer naar een volgende 
website leidde, elk groeiend in complexiteit met wachtwoorden en puzzels die enkel met 
samenwerking opgelost konden worden. Tegelijkertijd vloog er tijdens de conventie 
‘ComicCon’ een vliegtuig over de conventie die in de lucht een telefoonnummer schreef, 
die meer hints naar nieuwe websites en locaties gaf wanneer het gebeld werd. Later 
hadden de participanten op de conventie de mogelijkheid om zich als clown te verkleden 
en activiteiten door de stad te doen, waarna er in een fictieve krant verscheen dat de 
Joker overal in de stad gespot was. De acties van de participanten beïnvloedden het 
verhaal dus direct. Iemand uit het publiek werd meegenomen en later verscheen in een 
andere fictieve krant dat deze persoon vermoord was. Uiteindelijk werden de mensen die 
de puzzels op de websites gekraakt hadden beloond met de eerste teaser voor de nieuwe 
Batman film. De mensen op ComicCon kregen een joker-masker als beloning. Deze 
ARG groeide in grotere mate verder en liep voor sommige uiteindelijk uit op de eerste 
officiële trailer van The Dark Knight, verstopt achter complexere puzzels. Elk 
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krantenartikel, elke website en elke actie in de ARG beïnvloedde elkaar en had met 
elkaar te maken. Uiteindelijk eindigt het verhaal van de ARG precies waar de film 
begint, vier dagen voor de première van de film.

Dit is een voorbeeld van een ARG waarin samenwerkende aspecten, complexe 
puzzels en multimediale aspecten een verhaal vertelden wat enkel vorm nam door de 
participatie van de spelers. Ook hier was te zien dat er een weerwerking was tussen de 
spelers van de ARG en de ‘game master’ die beloningen en informatie gaf en 
gezamenlijk de grenzen tussen fictie en realiteit deed vervagen.

Antero Garcia en Greg Niemeyer stellen dat de definities van een ARG nog wel 
kunnen verschillen, maar dat het over het algemeen slaat op een spel dat digitaal 
gemedieerd is, maar zich afspeelt in de echte fysieke wereld. Zij stellen dat in 
tegenstelling tot andere verhalende media een ARG niet kan bestaan zonder spelers. Het 
is niet zoals een standaard spel waarvan het verhaal gewoon nog niet bekeken wordt 
wanneer het nog niet gespeeld wordt. Hetzelfde geldt voor wanneer de ARG ‘verslagen’ 
is en er niks over is behalve de ervaringen van de spelers. Dit versterkt wat Choi en Park 
zeggen over de spelers die zowel speler als schrijver als observant worden. Garcia en 
Niemeyer argumenteren in hun introductie dat ARGs deels ontstaan zijn omdat het door 
de vervaging van realiteit en fictie ideaal kan fungeren als een reflectie op hoe de echte 
wereld en de voorgestelde verhalen samenkomen. Ongeacht wat voor narratief de ARG 
heeft, zit er altijd een ideologische boodschap achter het meedoen aan een ARG 
verborgen. Het plaatst en positioneert namelijk de speler in een alternatieve wereld als 
zelfstandige burger, die in staat is om een eigen samenleving te scheppen. Deelnemen 
aan de ARG is tegelijkertijd het co-genereren van het verhaal en de gemeenschap van de 
ARG. Op deze manier stelt de ARG de vraag wat telt als ‘gameplay’ en wat enkel telt als 
de menselijke macht om te handelen (ook wel ‘agency’). Toch, kijkende naar de 
creatieve processen rondom het creëren van een verhaal, is het verhaal vormbaar tot het 
moment dat het verhaal ‘afgesloten’ is. ARG’s kunnen zo verspreid zijn dat de ruis van 
het spel niet een coherent verhaal vertelt totdat het verhaal volledig afgerond is en er op 
teruggekeken kan worden. Door de vervaging van de grens tussen fictie en realiteit 
kunnen er vragen gesteld worden in hoeverre een ARG een verhaal vertelt of juist iets 
heel menselijks vertelt over de vorming van een gemeenschap en samenleving in de 
werkelijkheid.

Conclusie
Elk van deze verhaalvormen vinden deels plaats op digitale media, worden gevormd 
door een maker die zichzelf positioneert tussen vertelling en kijker en vinden plaats in 
een limbo tussen werkelijkheid en fictie. We leven in een digitale samenleving, waarin 
we steeds gewender raken aan een digitale uitbreiding van ons leven. Een sociaal profiel 
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opstellen is redelijk logisch, het onbewust vertellen van een verhaal over identiteit komt 
daarbij kijken. Wat als er echter gespeeld wordt met dit soort online-identiteiten en het 
verhaal veranderd wordt? Wanneer blijft een online profiel realiteit en wanneer wordt het 
fictie? Hetzelfde geldt voor de ‘Llet’s Play’. Hoe kan een online persona dat een spel 
interpreteert in samenwerking met een publiek opeens een fictief verhaal worden met een 
onbetrouwbare verteller? De ARG is het meest ambigue doordat het zo vrij kan bewegen 
tussen media, fictie en realiteit. In de ‘why so serious’-ARG wordt het enkel benut als 
een marketingsstratergie, een opstapje naar een betrouwbaarder medium: film. Een ARG 
heeft echter meer mogelijkheden dan enkel fungeren als een reclamestunt.

Vooralsnog, zoals in het eerste stuk gezegd werd, kost het tijd voordat mensen 
kunnen bouwen en uitbreiden in nieuwe mediagenres en mediaparticipatie om er nieuwe 
verhaalvormen mee te creëren. Dit soort ‘non-traditionele’ verhaalvertellingen blijven 
redelijk niche, ondanks hun groten getale in sommige gevallen. Hierdoor is er nog veel 
ruimte voor ontwikkeling en experimentatie. De toekomst valt niet te voorspellen, maar 
wellicht kunnen deze mediauitingen een perspectief bieden hoe nieuwere vormen van 
verhaalvertellingen eruit kunnen zien. Deze vormen zijn nog niet normaal, maar ze 
kunnen met de tijd normaal worden.

ISSUE 3, YEAR 4 ONGEHOORD JOURNAL  MAY/JUNE 2022



Literatuurlijst
Burwell, Catherine, and Thomas Miller. “Let’s Play: Exploring Literacy Practices in an Emerging 

Videogame Paratext.” E-Learning and Digital Media 13, no. 3–4 (May 2016): 109–25. 
https://doi.org/10.1177/2042753016677858.

Choi, Du-Yeol and Jin-Wan Park. “The Form and Usefulness of Alternate Reality Games.” Journal 
of Korea Game Society 21, no. 2 (April 2021): 151-160. 
https://doi.org/10.7583/JKGS.2021.21.2.151.

Crawford, Jeremy, et. al. Dungeons & Dragons Player’s Handbook. Renton, WA: Wizards of the 
Coast, 2014.

Garcia, Antero, and Greg Niemeyer. “Introduction.” In Alternate Reality Games and the Cusp of 
Digital Gameplay: Approaches to Digital Game Studies, Volume 5, edited by Antero 
Garcia and Greg Niemeyer, 1-26. New York: Bloomsbury Academic, 2017.

Groovy. “Petscop.” YouTube Comment. April, 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=6e6RK8o1fcs&lc=UgzD_w5_KsY3bYZY-a94AaA
BAg.

Inside A Mind. “The Story Before The Dark Knight - Inside A Mind.” YouTube, April 14, 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=RDx_LpitSLo&ab_channel=InsideAMind.

Inside A Mind. “What Happened Before The Dark Knight? - Inside A Mind.” YouTube, August 13, 
2019. https://www.youtube.com/watch?v=rG1Yxr_tOQU&ab_channel=InsideAMind.

Itō, Mizuko and Patricia G. Lange. “Creative Productions.” In Hanging out, Messing around, and 
Geeking out: Kids Living and Learning with New Media, 243-293. Cambridge, MA: The 
MIT Press, 2019.

Medvededa, A. R. “Transversality of Information Transmission Channels in Digital Art (on the 
Example of the Petscop Project).” Izvestia Ural Federal University Journal Series 1. 
Issues in Education, Science and Culture 27, no. 1 (2021): 69–73. Orally translated by 
Olga de Kort, musicologist and music journalist. 
https://doi.org/10.15826/izv1.2021.27.1.008.

Meguguめぐぐ~~. “Petscop.” YouTube Comment. 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=6e6RK8o1fcs&lc=UgwB1fRGT-ocaBJR2Sx4AaAB
Ag.

Petscop. “Petscop.” YouTube Video, 9:07. March 12, 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=6e6RK8o1fcs.

Pyrocyincal. “Petscop: The Best Game You’ve Never Played.” YouTube Video, 1:21:49. 
September 5, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=HbfnCMhN_zw.

Reddit. “r/Petscop.” Accessed November 6, 2021. https://www.reddit.com/r/Petscop/.
Serena, Katie. All That’s Interesting. "The Tragic Tale Of Candace Newmaker, The Girl Who Died 

In A “Rebirthing” Treatment.” Last modified November 30, 2018. 
https://allthatsinteresting.com/candace-newmaker.

The Dark Knight. Directed by Christopher Nolan. New York City: Warner Bros. Pictures, 2008.
Toniolo, Francesco. “Evolution of the YouTube Personas Related to Survival Horror Games.” 

Persona Studies 6, no. 2 (March 16, 2021): 54–68. 
https://doi.org/10.21153/psj2020vol6no2art964.

YouTube. “Inside A Mind.” Accessed Februari 9, 2022. 
https://www.youtube.com/c/InsideAMindInsideAMind.

YouTube. “Petscop.” Accessed November 6, 2021. 
https://www.youtube.com/channel/UCZKQv0ZFHpeIUkOtNjtq4KA.

ISSUE 3, YEAR 4 ONGEHOORD JOURNAL  MAY/JUNE 2022



Engagement, Addiction and Filterbubbles
An Analysis of TikTok’s Materialities and Affordances

-Geertje van Vliet-

Introduction 
TikTok is a social media platform owned by Chinese AI company Bytedance. It 
came into existence in 2016 in China under the name Douyin, and was released 
internationally under the name “TikTok” the following year (Mohsin, 2021). The 
platform was the top most downloaded app of 2019 in the iOS App Store with 33 
million downloads in the first 3 months, and blew up even more during the 
COVID-19 pandemic (Mohsin, 2021) (Statista, 2021). The app currently has 689 
million active users and over 2 billion downloads worldwide (Mohsin, 2021). Its 
mission is ‘’to capture and present the world’s creativity, knowledge, and precious 
life moments, directly from the mobile phone. TikTok enables everyone to be a 
creator, and encourages users to share their passion and creative expression through 
their videos” (TikTok, 2021). What is remarkable about this, is that it makes the 
app an opponent of apps like Youtube and Instagram - which either have the 
backing of Facebook or Google - while platform TikTok originates from China 
(Mohsin, 2021). Its unique origins as a Chinese social media application, combined 
with the extremely fast rise of the platform make for an interesting case. Therefore, 
I have formed the research question ‘’What makes TikTok special?’’. 
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In this literature review, I will be exploring the part that TikTok’s materialities 
and affordances play in the matter. It is a known fact that the affordances an app offers 
can influence usage of the app massively, as do they often influence the lives of users, 
the technological landscape and ultimately societies globally. Research on this matter 
extends back to 1964, when McLuhan wrote The medium is the message, and stated that 
‘’social consequences of any medium-that is, of any extension of ourselves-result from 
the new scale that is introduced into our affairs...by any new technology’’ (McLuhan, p. 
23-35). Since TikTok is a relatively new app, little research has been done into its 
affordances and specs, and the ways in which these work. Therefore, this will be 
explored in this literature review. The central research question posed is as follows: What 
are the effects of TikTok’s materialities and affordances, and how do these effects differ 
from Western social media platforms? 

Media, materiality and affordances 
To explain the concept of affordances, one needs to start by explaining the concept of 
media. As Bateman, Wildfeuer and Hiippala describe in their book Multimodality: 
Foundations, Research and Analysis – A Problem-Oriented Introduction, a medium is a 
canvas for communication. Therefore, anything that could convey a message could be a 
medium. They explain affordances as the ways in which a medium’s materialities 
promote certain forms of communication via the medium, and limit you in others. They 
use the example of a beach pebble to demonstrate this. A pebble could be a medium 
because someone could carve a message into it for someone else to read. The further 
explanation reads: ‘’the more the pebble supports recognition of the cross, e.g., by 
having a smooth surface, showing enough contrast between the cross and the 
background, etc., the easier our task of interpreting communication becomes’’, the cross 
being the message in this example (Bateman, Wildfeuer & Hiippala, 2017). In the case of 
the beach pebble, a materiality might be its smooth surface. This materiality might 
promote the affordance of carving a message into the pebble instead of writing on top of 
it with a pen, or might have brought you to the idea of using the pebble to convey a 
message at all. In the case of the latter, the presence of a certain affordance was the 
reason for using that specific medium in the first place. Therefore, a medium’s 
affordances have a big influence on how, and if, a medium is used (Bateman, Wildfeuer 
& Hiippala, 2017). 

In the case of social media, affordances work in the same way. Looking at 
fifth-biggest social media platform Instagram as an example, some of its materialities are 
the ability to scroll vertically, being able to like a picture by double-tapping on it and the 
possibility to ’follow’ other people and friends, instead of ‘befriending’ them like you 
can on some other platforms (Statista, 2021) (Shane-Simpson et al., 2018). According to 
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Shane-Simpson et al., these materialities have consequences for the ways in which a 
platform is used (Shane-Simpson et al., 2018). They explain more about this in an article 
they wrote on the affordances of certain social media platforms, and the audiences these 
affordances attract. They expand by stating that ‘’Twitter emphasizes text-based 
information sharing through brief Tweets, Instagram emphasizes visual image sharing, 
and Facebook provides the largest array of functions, including text-based posts, photo 
sharing, and sophisticated privacy settings that allow one to curate specifically who can 
view each post’’ (Shane-Simpson et al., p. 277), and further state that ‘’If media function 
as extensions of ourselves, different social media sites are likely to appeal to people with 
particular characteristics and preferences’’ (Shane-Simpson et al., p. 276). As for the 
reasons why certain platforms were preferred over others; the most salient affordances of 
each platform, and the effects on usage they had, turned out to often be the dominant 
factor.

TikTok’s affordances 
So what affordances does TikTok have? A big difference with other platforms is that 
videos are the only form of media that can be shared solely on TikTok. The videos can be 
posted by anyone that has an account and can be anywhere from 15 seconds to a minute 
long for unverified users (Roose, 2018) (Alexander, 2020). The videos are tall, and you 
navigate through them vertically (Herrman, 2019). Sounds or songs can be added to the 
videos, and there are many ways to interact with other users. This materiality has caused 
people to use the platform a lot for doing ‘’dance challenges’’. Certain dances will be 
created to a specific song that is popular on TikTok at that time, and many users copy the 
dance in a video to let the world see their version of it. Besides dances, the videos are 
being used for a lot of different things: cooking videos, DIYs, storytelling, informational 
videos, etc. TikTok is being used for showing the highlights of life and romanticizing the 
daily, as is common on many social platforms. However, it is somehow being used as a 
more real and ‘’dorky’’ platform where content is more casual than it is on many other 
platforms (The Sunday Times, 2020). This is likely to be caused by the youngness of 
TikTok’s target audience. As it turns out, ‘’62% of TikTok users are aged between 10 and 
29’’ (Mohsin, 2021). Apart from these materialities and affordances, there are two main 
ways in which the app is very different from its competitors. 

Stimulation 
The first way in which TikTok is severely different from Western social media apps is the 
ways in which its users are mentally stimulated. First off, the only form of media that can 
be shared is video combined with sound. The videos can be accompanied by a little 
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bit of text, but it is not possible to solely share texts, photos, etc. like is common in most 
Western social media platforms. A study by Horvat investigating affective responses to 
videos and pictures found that videos are more stimulating than other forms of media 
(Horvat, 2015). Out of the 17 most used social media platforms in 2021, Youtube is the 
only other Western social network that only affords users to upload videos (Statista, 
2021). However, the difference between Youtube and TikTok is that creators are 
stimulated to make videos with a high timestamp on Youtube (Vonderau, 2016). The 
longer the video, the more ads can be in the video, the more money can be made off of 
the video. Youtube videos often have an ‘intro’ and ‘outro’. On TikTok, however, videos 
can be no longer than a minute for most users. Because of this, creators are stimulated to 
cramp as much information as possible into a very short time. This makes the amount of 
information to take in per amount of time a lot higher than it is in other apps. This is 
reinforced by the fact that the videos keep replaying after ending, and the materiality of a 
new video playing straight away when you scroll (Herrman, 2019). As long as you do not 
pause a video, the stream of information is ongoing. This is different from apps like 
Facebook, Instagram, or Pinterest, where you have to keep scrolling manually to see new 
information. Other materialities that afford the high amount of stimulation are being able 
to use filters, being able to add sound and text to a video, the fact that there are a lot of 
ways to engage, etc. All in all, these features make TikTok a lot more mentally 
stimulating than most Western social media apps. 

Addiction 
A high amount of stimulation in TikTok’s user base might not seem like a big problem by 
itself. There are, however, big consequences to the matter. Research from Cabral has 
pointed out that overstimulation in social media can lead to shrinkage of the attention 
span (2011). She explains this by stating that overstimulation on the internet can lead to 
constantly needing stimulation, and being bored easily. This can lead to having 
difficulties focussing, therefore affecting the attention span. Another possible effect is 
anxiety. What might however be the most impactful consequence, is addiction to social 
media or the internet in general (Cabral, 2011). 
As is known, social media addiction can cause many problems. Andrea C. Nakaya 
heavily researched the topic, and sequentially wrote a book devoted to internet addiction 
called Internet and Social Media Addiction (2015). She explains that internet addiction is 
an actual medical disorder. Consequences of stress, physical problems, unhappiness, 
depression, brain changes, and disorders in personal relationships are mentioned as some 
of the negative impacts that internet addiction can have. She also mentions that these 
problems often come to fruition more in younger children (Nakaya, 2015). As mentioned 
before, a big part of TikTok users is very young (Mohsin, 2021). This fact makes the 
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problem of even greater magnitude. Quantitative research on social media addiction 
among young people in Turkey also found a significant (F=6.256; P<0.05) difference in 
levels of addiction based on age. Younger people turned out to be more prone to 
addiction, and more often addicted to social media than older people (Kirik, 2015). A 
study on the effects of internet and social media addiction on social connectedness for 
the Journal of Psychiatry & Neurological Sciences also reports on the issue. Savci 
concluded that smartphone addiction, social media addiction, and internet addiction 
significantly affect social connectedness (Savci, 2017).

A man-made machine 
The affordances that cause extreme stimulation have a symbiotic relationship to the 
second way in which TikTok is different from other social media apps: the platform 
being ‘’more machine than man’’ (Herrman, 2019). Because of the many functions 
TikTok has, it is very accessible to make content. If you don’t know what to make, there 
is always the option to just do a challenge or follow a trend. This accessibility is 
strengthened by the casualty and ‘’quirkiness’’ that was discussed earlier; the standards 
for creation are low and something does not have to be perfect to be fit to post on TikTok 
(The Sunday Times, 2020). The platform is also easy and accessible because of its many 
functions. For example: there is an option to ‘stitch’ someone else’s video, meaning your 
video starts with a piece of someone else's video, and another option to ‘duet’ someone 
else's video, meaning someone else's video will be playing next to yours. These are being 
used as a form of reaction to or interaction with someone else’s video (Herrman, 2019). 

The accessibility and many engagement options lay at the core of what makes 
TikTok so different from Western platforms. Platform Vine’s former editorial lead 
(TikTok’s most direct predecessor) said that ‘’TikTok is more machine than man. In this 
way, it’s from the future — or at least a future. And it has some messages for us’’ 
(Thakkar, 2019). He further explains this statement as the following. A lot of western 
social media platforms started as small platforms without algorithms. After people 
started using the platform in a certain way, its materialities were changed to fit with those 
ways. Twitter, for example, started as a platform where people could follow others. Later, 
the favorite button was added, and even later, it became the platform we know today 
(Butcher, 2017). TikTok, however, was based on its algorithm from the very start. 
Engagement and addiction are baked into its design. TikTok is “doing the thing that 
Twitter tried to solve, that everyone tried to solve, (...) How do you get people to 
engage?” (Thakkar, 2019). According to Thakkar, this is the ultimate goal that every 
platform is trying to achieve. Platforms are always trying to improve the ways in which 
engagement is possible; by releasing a new algorithm, starting to suggest new content on 
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your home feed, etc. The first page you see when you open TikTok is the ‘’For You 
Page’’: an ongoing stream of personalized information that does not require you to 
follow anyone to get content. TikTok has an outstanding way of getting users to engage 
because it has been the platform’s main goal from the start.

Filter bubbles 
TikTok’s great ability to get users to engage comes with a considerable problem: filter 
bubbles. Pariser sees himself as the founder of the concept, and wrote a bestselling book 
devoted to it: The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You (Wikipedia, 
2021). In reaction to this book, Zuiderveen Borgesius et. al. wrote the article “Should we 
worry about filter bubbles?”. Both the book and the article will now be used to explain 
this concept. Pariser describes the filter bubble as “a unique information universe for 
each of us (...) which fundamentals alter the way we encounter ideas and information” 
(Pariser, p. 8). He further expands by explaining that a filter bubble is an online 
environment in which you only see information that is in line with the things that you 
clicked on, and that therefore interest you, which results in never seeing new information 
and the constant confirmation of your own opinion. A main cause of filter bubbles is a 
platform’s algorithm, which keeps recommending the user media similar to that which 
they have already interacted with (Pariser, 2011). Zuiderveen Borgesius expands on this 
by saying that people also add to being in a filter bubble themselves, by following, 
liking, and befriending people, pages, etc. that interest them (Zuiderveen Borgesius et al., 
2016). Since TikTok is one of the best at getting people to engage, filter bubbles on the 
app are more apparent than they are in most apps. A filter bubble might seem innocent, 
but according to Pariser and Zuiderveen Borgesius the dangers of being in them are 
bigger than they look. They state that it is dangerous to constantly be confirmed in your 
own views, because never seeing conflicting views, and not realizing that you don't see 
them, leads to having more extreme opinions and less understanding of the views of 
others. This eventually leads to the polarization of society and the emergence of isolated 
groups, and harms a healthy democracy.
This problem is only getting bigger and bigger with the growth of social media usage. As 
platforms grow in user numbers, the impact of filter bubbles grows along. In 2021, 3.78 
billion people use social media worldwide, which means there has been a rise of 32.2 
percent in just five years. This number is predicted to go up by 3.9 percent annually until 
2025 (Gaubys, 2021). Social media users spent an average of 145 minutes per day using 
social media in 2020. This number is predicted to continue to grow as well (Statista, 
2020). The power that platforms have has become immense, and will only get bigger 
with the passing of time. Yet, platforms have become gatekeepers for the 

ISSUE 3, YEAR 4 ONGEHOORD JOURNAL  MAY/JUNE 2022



information that we do and do not see. They have gained the power to shape our image 
of the world, and filter bubbles make these images more polarized than ever. 

Conclusion 
The research question What are the effects of TikTok’s materialities and affordances, and 
how do these effects differ from Western social media platforms? can be answered in the 
following way. 

TikTok’s materialities of solely being able to upload videos accompanied by 
sound, have caused people to use the platform a lot for doing dances and challenges. 
Two things make the platform significantly different from Western platforms in terms of 
affordances: the high level of mental stimulation implemented on its users and the fact 
that it excels at getting people to engage through its affordances. This has two big 
consequences. The first is the fact that overstimulation through social media can lead to 
shrinkage of the attention span, anxiety, and social media or internet addiction. In turn, 
addiction can lead to stress, physical problems, unhappiness, depression, brain changes, 
and disorders in personal relationships and social connectedness. The second 
consequence is that getting people to engage, and therefore getting them to be among 
people like them, means that filter bubbles are extra apparent. Filter bubbles can lead to 
polarization, and have a negative impact on a healthy democracy. 
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“I’m the man of the family”
Een Genderqueer Lezing van Jo in Little Women

-Linsey Hermsen-

Introductie
De late negentiende eeuw, de tijd van 
de Amerikaanse burgeroorlog, wordt 
gekenmerkt door vele veranderingen 
op economisch en sociaal vlak, wat 
resulteerde in veranderingen in de 
sociale zichtbaarheid van vrouwen 
(Easton 1). Lindsey Traub benadrukt 
dat deze sociale zichtbaarheid niet 
alleen een probleem was in de 
publieke sfeer en de privésfeer, maar 
dat het voor individuele vrouwen 
juist ook betrekking had op 
processen van self-surveillance en 
self-construction. Er is hier sprake 
van vrouwen die niet alleen hun 
eigen gedrag kritisch bestuderen; zij 
construeren ook hoe ze zichzelf

presenteren naar anderen. Zodoende houden zij zelf in de hand hoe zij door anderen 
gezien willen worden.

Dat vrouwen vanaf eind negentiende eeuw meer mogelijkheden kregen om hun 
gedrag te construeren, is in Little Women terug te zien in het personage Jo. Dit boek, 
geschreven door Louisa May Alcott en uitgegeven in 1868, volgt de vier March zussen; 
Meg, Jo, Beth en Amy en daarnaast ook hun moeder. Niet alleen was Little Women 
populair in de negentiende eeuw, ook in de hedendaagse maatschappij wordt Alcott’s 
boek nog steeds gelezen. Agnieszka Monnet weidt de populariteit van dit boek onder 
andere aan Jo, die ze beschrijft als de onafhankelijke, rebelse en vertederend onhandige 
tomboy (134).

In eerdere literaire interpretaties werd Jo vaak als feministisch beschouwd 
vanwege de manier waarop zij afwijkt van conventionele genderrollen (Sicherman 264). 
Volgens de conventies van de vrouwelijke genderrol, zou Jo zich vrouwelijk moeten 
kleden, zou ze beleefd en zorgzaam moeten zijn en zou haar focus op het huishouden 
moeten liggen. In dit artikel beargumenteer ik echter dat de karakterisatie van Jo niet 
alleen laat zien dat Jo een feministisch personage is, maar dat deze karakterisatie ook 
vanuit een genderqueer invalshoek bestudeerd kan worden. Hoewel voorzichtig 
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omgegaan moet worden met het gebruiken van eenentwintigste-eeuwse concepten in 
vroegere tijdsperiodes, wegens het nog niet bestaan van deze concepten, zal het 
bestuderen van passages aan de hand van een genderqueer invalshoek toch nuance geven 
aan het personage Jo. In dit artikel bestudeer ik hoe Jo in Little Women gebruik maakt 
van uitspraken over gender om zich tegen traditionele genderrollen te verzetten. Hiervoor 
zal ik kijken naar verschillende passages aan de hand van een gangbare academische 
interpretatie en een minder bestudeerde genderqueer interpretatie.

De complicatie van een (gender)queer interpretatie
In dit artikel zal ik de term genderqueer gebruiken als overkoepelende term voor 
personen die zich niet identificeren met het binaire geslacht dat zij bij geboorte 
toegewezen hebben gekregen (Richards 95). Met betrekking tot Jo betekent dit haar 
verzet tegen het vrouwelijke geslacht en dat zij onder andere uitspraken doet die duiden 
op een mannelijke identiteit. Zoals in de introductie is aangeduid, is het niet mogelijk om 
moderne terminologie zomaar in een andere tijdsperiode te gebruiken. Ik vind het 
daarom belangrijk om te benadrukken dat als iets in dit artikel wordt beschreven als 
genderqueer, dit past bij de hedendaagse terminologie. 

Een ander probleem dat optreedt bij het bestuderen van Little Women vanuit een 
queer invalshoek is de verbintenis met het feminisme. Queer wordt hier gebruikt als 
overkoepelende term voor een denkwijze die niet de heteronormatieve, cisgender 
standaard volgt die de bovenhand voert in de hedendaagse maatschappij. Agnieszka 
Monnet stelde het volgende probleem vast dat optreedt bij het bestuderen van Little 
Women als feministisch of queer:

The question of whether Jo’s resistance to proper nineteenth-century femininity is a 
straight feminist or a queer one is complicated by the fact that feminism, as it was 
originally developed by writers like Adrienne Rich and Kate Millet, already had a queer 
dimension insofar as these scholars argued that all forms of resistance to “correct” 
femininity were on a continuum with a refusal of compulsory heterosexuality and its 
institutions. (135)

Uit dit citaat is op te maken dat er vaak enige mate van overlap is tussen de begrippen 
feministisch en queerness. Wel moet hier genuanceerd worden dat in dit citaat queerness 
alleen betrekking heeft op heteronormativiteit en dus niet spreekt over genderqueerness 
waarbij iemand zich verzet tegen het bij geboorte toegewezen geslacht. Omdat de 
genderqueer definitie die ik in dit artikel hanteer ook in enige mate overlapt met het 
feminisme, door het verzet tegen de genderrol die verbonden is met het biologische 
geslacht, verwacht ik dat deze overlap tussen definities mijn genderqueer interpretatie
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van Jo zal beïnvloeden. Volgens Agnieszka Monnet heeft de overlap tussen queer en 
feminisme namelijk tot gevolg dat een queer interpretatie niet volledig los gezien kan 
worden van een feministische interpretatie (135). Dit geldt echter ook voor de bestaande 
feministische interpretatie; een (gender)queer interpretatie kan daarom nuance geven aan 
een traditionele feministische lezing en kan vervolgens extra dimensie toevoegen aan een 
personage of tekst.

Het spelen van een mannelijke rol 
Allereerst zal ik kijken naar de gangbare feministische interpretatie van Jo in Little 
Women. Jo vertoont namelijk gedrag dat niet past bij de sociale verwachting van een 
vrouwelijke genderrol. In plaats daarvan kan haar gedrag eerder als traditioneel 
mannelijk gezien worden. Stephanie Foote benoemt Jo’s desinteresse in haar genderrol 
als wellicht haar meest uitgesproken karakteristieke kenmerk (74). Jo reflecteert namelijk 
op verschillende manieren op genderrollen en het gedrag dat verwacht wordt van 
verschillende genders. Dit kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Aan de 
ene kant wordt er een beeld geschetst waarbij Jo een man speelt en ligt er nadruk op het 
mogen vertonen van traditioneel mannelijk gedrag. Echter, aan de andere kant, wordt ook 
een beeld geschetst dat impliceert dat Jo zich een man voelt. Het eerste past bij een 
feministische interpretatie van Little Women, die in dit onderdeel van het artikel 
behandeld wordt, het tweede lijkt beter te passen bij een genderqueer interpretatie die ik 
later in dit artikel zal toelichten. 

Dat Jo een mannelijke rol speelt, wordt bijvoorbeeld toegelicht als Jo met haar 
zussen een rollenspel doet. Door de verteller wordt er duidelijk gemaakt dat er geen 
gentlemen worden toegelaten in het spel en vervolgens wordt gezegd: “so Jo played male 
parts to her heart’s content” (Alcott 25). In dit citaat is duidelijk te zien dat Jo een 
mannelijke rol speelt in de vorm van een toneelstukje. Dit is verschillend van het man 
zijn. Verder is uit deze passage op te maken dat het voor Jo mogelijk is om een man te 
spelen, omdat zij zich in haar thuissituatie bevindt en ze alleen in het gezelschap is van 
andere meisjes. Door het opvoeren van een toneelstukje doet Jo een poging om weg te 
breken van de beperkende rol die zij als meisje toebedeeld heeft gekregen om zich naar 
eigen wens te ontwikkelen (Maibor 89).

Ook in het volgende citaat doet Jo een uitspraak die gaat over het mogen 
vertonen van typisch mannelijk gedrag of bezigheden: “It’s bad enough to be a girl, 
anyway, when I like boys’ games and work and manners!” (Alcott 4). Ook met deze 
uitspraak lijkt zij duidelijk te maken dat ze een meisje is, maar dat ze niet tevreden is met 
de traditionele genderrollen van de maatschappij; zij wil de dingen kunnen doen die 
alleen bij jongens geaccepteerd worden. Dit citaat sluit aan bij een feministische lezing 
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van Little Women waarbij Jo zich verzet tegen traditionele genderrollen. Deze uitspraak 
kan niet geïnterpreteerd worden als genderqueer omdat het niet voldoet aan de definitie 
die gehanteerd wordt in dit artikel; het blijft beperkt tot het willen kunnen vertonen van 
traditioneel mannelijk gedrag.

Niet alleen kan aan de hand van haar uitspraken opgemaakt worden dat zij een 
mannelijke rol speelt, ook kan dit beargumenteerd worden op de manier waarop Jo 
omgaat met haar uiterlijk. Zo kan er namelijk gezegd worden dat Jo als het ware een 
kostuum draagt dat past bij de mannelijke rol die zij speelt. Kristina West geeft aan dat Jo 
kleding uitkiest die past bij de mannelijke rol die ze speelt (97). Kledingkeuzes, en 
andere uiterlijke kenmerken, zijn onderdeel van performativity waar Judith Butler, de 
toonaangevende denker over gender en identiteit, het volgende over zegt:

Perhaps we think we know what the anatomy of a person is (sometimes we do not, and 
we certainly have not appreciated the variation that exists at the level of anatomical 
description). Or we derive that knowledge from the clothes that the person wears. This is 
naturalized knowledge, even though it is based on a series of cultural inferences, some of 
which are highly erroneous. (xxiii–xxiv)

Judith Butler zegt hiermee dat het hoogst foutief is om enkel aan de hand van iemands 
kleding of uiterlijk uitspraken te doen over iemands genderidentiteit. Jo’s crossdressing, 
het mannelijk kleden van iemand van het vrouwelijke geslacht, staat in de tekst 
verbonden met de spellen die Jo met haar zussen doet en de mannelijke rollen die ze in 
de toneelstukjes speelt (West 97). Hoewel cross-dressing kan duiden dat iemand zich 
verzet tegen het bij geboorte toegewezen geslacht, kan dit niet per definitie gezien 
worden als een argument voor een genderqueer lezing van Jo omdat het te kort doet aan 
de genderqueer definitie die de leidraad vormt van dit artikel. Dit geldt niet alleen voor 
Jo’s kledingkeuze, maar ook voor haar kapsel. Dit laat ze namelijk kort knippen om geld 
te verdienen. Als haar familie hier achter komt, zegt een van haar zussen: “Oh, Jo, how 
could you? Your one beauty.” (Alcott 254). Deze uitspraak laat zien dat Jo’s haar werd 
gezien als haar vrouwelijke schoonheid. Daarna zegt Jo zelf: “It will be good for my 
vanity; I was getting too proud of my wig.” (Alcott 254). Jo lijkt zelf ook de verbintenis 
tussen haar kapsel en vrouwelijkheid te erkennen. Ze vervolgt haar uitspraak door te 
zeggen: “I could soon have a curly crop, which will be boyish,” (Alcott 254). Haar 
kapsel kan gezien worden als onderdeel van performativity, het spelen van een rol, en het 
draagt daarom bij aan haar verzet tegen de traditionele genderrollen. Dit kan op zichzelf 
echter niet gezien worden als een argument voor een genderqueer interpretatie van Jo 
omdat bij zowel haar kledingkeuze als kapsel niet lijkt dat Jo zich niet identificeert met 
het vrouwelijke geslacht dat zij bij haar geboorte toegewezen heeft gekregen.
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De mogelijkheid vanuit de veilige thuissituatie
Bij de hiervoor genoemde passsages ligt de nadruk op Jo die een mannelijke rol speelt. 
In het volgende gedeelte van dit artikel zullen passages toegelicht worden die een 
genderqueer interpretatie van Jo ondersteunen. Er zijn namelijk passages waarbij Jo 
zichzelf bestempelt als man: “I’m the man of the family now” (Alcott 7) en “I’m a 
business man – girl, I mean.” (Alcott 78). In beide citaten geeft Jo aan dat zij een man is. 
In het tweede citaat lijkt Jo zich te verspreken en verbetert zichzelf als ze doorheeft dat 
ze zichzelf als man heeft bestempeld in plaats van als meisje. Dit lijkt de boodschap te 
geven dat Jo zich bewust is van de sociale verwachting en dat haar uitspraak hiervan 
afwijkt. Ondanks dat ze zichzelf in het tweede citaat verbetert, lijken beide uitspraken te 
impliceren dat zij zichzelf als man ziet. Deze uitspraken passen daarom bij een 
genderqueer interpretatie omdat ze betrekking hebben op de genderidentiteit van Jo.
Ook doet Jo de volgende uitspraak: “I can’t get over my disappointment in not being a 
boy” (Alcott 4). Deze uitspraak impliceert dat ze een jongen wil zijn en dat het niet 
alleen gaat over het gedrag dat jongens mogen vertonen. Dit gaat verder dan de passages 
die gebruikt worden voor een feministische interpretatie van Jo, die focussen op haar 
jaloezie op jongens die ontstaat door het gedrag dat jongens mogen vertonen en Jo 
volgens de vrouwelijke genderrollen niet. Het citaat lijkt ook te impliceren dat Jo haar 
gedrag niet ziet als onderdeel van toneelstukjes die ze speelt, maar juist als onderdeel van 
haar (gender)identiteit. Haar zus Beth reageert op deze uitspraak van Jo: “It’s too bad, 
but it can’t be helped; so you must try to be contented with making your name boyish, 
and playing brother to us girls” (Alcott 5). De nadruk die Beth maakt is dat Jo wel de 
broer mag spelen, maar dat dit beperkt blijft tot een performatieve rol; het gedrag dat ze 
mag vertonen. Beth en haar andere zussen geven Jo de vrijheid om een jongen te spelen 
en af te wijken van de traditionele vrouwelijke genderrol. Echter, deze vrijheid blijft 
beperkt tot de thuissituatie en heeft ook alleen betrekking op het spelen van een 
mannelijke rol. Als Jo zich in de publieke sfeer bevindt, moet zij zich gedragen volgens 
de sociale verwachting. 

Het gedrag dat Jo mag vertonen hangt dus af van de sociale situatie waarin zij 
zich bevindt. Dat Jo zichzelf moet construeren om een bepaald beeld over te brengen 
naar anderen, past bij de sociale zichtbaarheid van vrouwen die in de inleiding is 
aangehaald. Deze sociale zichtbaarheid leidt tot vrouwen die kritisch hun eigen gedrag 
moesten bestuderen en zichzelf vervolgens moesten construeren, wat kenmerkend is voor 
de late negentiende eeuw (Traub 155). Ook Jo is zich bewust van de verschillende 
verwachtingen die verbonden zijn aan de publieke sfeer en de thuissituatie en past 
vervolgens haar gedrag aan zodat het past bij de sociale situatie waarin zij zich bevindt. 
Dit betekent dat Jo in haar thuissituatie ook haar gedrag moet construeren. Er kan dus 
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niet zomaar gezegd worden dat Jo in haar thuissituatie volledige vrijheid ervaart om een 
niet-traditionele genderrol aan te nemen. Dat Jo beperkt wordt in de manier waarop zij 
zich uitdrukt, wordt ook weergegeven in haar relatie met haar vader: “I’ll try and be what 
he loves to call me, ‘a little woman’, and not be rough and wild; but do my duty here 
instead of wanting to be somewhere else,” (Alcott 14). Haar vader verwacht dat ze zich 
volgens de traditioneel vrouwelijke genderrol gedraagt. Het gevolg is vervolgens dat Jo 
zich aanpast zodat haar gedrag beter past bij dat van de traditionele vrouwelijke 
genderrol, waardoor ze voldoet aan de verwachtingen van haar vader en die van de 
maatschappij. 

In de vorige passage werd duidelijk gemaakt dat er een verschil is tussen wat 
plaatsvindt in de thuissituatie en wat zich daarbuiten afspeelt, maar dat Jo in beide 
situaties haar gedrag moet construeren. Lindsey Traub geeft aan dat Jo in haar eigen 
thuissituatie, waarbij ze alleen omringd is door andere meisjes, wel zichtbaar mannelijk 
mag zijn (165). Dit traditioneel mannelijke gedrag wordt echter niet geaccepteerd buiten 
de thuissituatie en Jo wordt in die situaties door haar zussen dan ook verzocht om zich 
naar de sociale verwachtingen te gedragen (Traub 167). Als Jo en Meg een afspraak 
hebben met Laurie en zijn vrienden, wil Jo een hoed dragen maar dat mag niet van Meg 
en zij geeft de volgende reden: “It’s too absurd! You shall not make a guy of yourself,” 
(Alcott 191). Deze uitspraak impliceert dat Jo haar mannelijk gedrag niet mag vertonen 
in deze sociale situatie. 

Echter, er kan ook niet geconcludeerd worden dat Jo per definitie de vrijheid 
ervaart om zich mannelijk te gedragen in haar thuissituatie. Kristina West geeft namelijk 
aan dat de acceptatie van Jo’s traditioneel mannelijk gedrag geaccepteerd wordt door 
haar zussen omdat Jo’s identificatie met mannelijkheid alleen gezien wordt als iets dat 
tijdelijk is; het is een afwijking die hoort bij de kindertijd en die zal verdwijnen onder de 
sociale druk van volwassen zijn (91). Hieruit blijkt dat, zolang Jo jong is, zolang het 
mannelijke gedrag dat ze vertoont performatief is en zolang ze dit gedrag alleen in de 
thuissituatie vertoont, haar gedrag dat afwijkt van de maatschappelijke verwachting 
geaccepteerd wordt (West 91). Dit nuanceert het idee dat de thuissituatie een veilige plek 
was waar Jo volledig zichzelf mocht zijn.

Conclusie
Ter conclusie, er zijn verschillende passages in Little Women die, naast de feministische 
interpretatie, ook geïnterpreteerd kunnen worden als genderqueer uitspraken. Zoals 
Agnieszka Monnet aangaf, treedt er een complicatie op bij het bestempelen van een 
negentiende-eeuwse tekst als (gender)queer of feministisch, omdat deze definities elkaar 
gedeeltelijk overlappen. De genderqueer bevindingen in dit essay kunnen daarom niet los 
gezien worden van het feminisme. Echter, de genderqueer lezing geeft wel nuance op 
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de gangbare feministische lezing en kan daarom extra dimensie geven. Om Jo vanuit een 
genderqueer invalshoek te bestuderen, is er gekeken naar uitspraken die zij deed over 
gender en genderrollen. Genderqueer werd aan de hand van Richards et al. gedefinieerd 
als een persoon die zich niet identificeert met het bij de geboorte toegewezen geslacht 
(95). Omdat aan de hand van deze term werd gekeken naar uitspraken, werden deze 
uitspraken als mogelijk genderqueer beschouwd als zij een conflict impliceerden tussen 
Jo en haar biologische geslacht. Dit is te onderscheiden van een conflict over het moeten 
vervullen van een traditioneel vrouwelijke genderrol omdat deze rol wordt opgelegd 
door de sociale verwachting waardoor geen traditioneel mannelijk gedrag vertoond mag 
worden.

Uit de bestudeerde passages is gebleken dat Jo uitspraken doet waarbij ze zich 
verzet tegen de traditionele genderrollen, maar dat ze ook uitspraken doet die een 
genderqueer connotatie hebben. Hoewel Jo van haar familie ruimte kreeg om een 
mannelijke genderrol te vervullen, bleef deze ruimte wel beperkt. Gedrag dat niet bij de 
traditioneel vrouwelijke genderrol paste, werd alleen geaccepteerd zolang Jo jong was, 
het vertoond werd in de thuissituatie en het duidelijk was dat ze een rol speelde. Hoewel 
Jo niet gedefinieerd kan worden als een genderqueer persoon, is uit dit essay wel 
gebleken dat zij uitspraken doet die genderqueer connotaties hebben. Deze queer lezing 
van Little Women geeft daarom nuance aan de traditionele feministische lezing van de 
tekst en ziet een extra dimensie in het personage Jo. 
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I WISH I WROTE THE WAY I THOUGHT
-BENEDICT SMITH-

“I wish I wrote the way 
I thought;

Obsessively,
Incessantly,

With maddening 
hunger. 

I’d write to the point of 
suffocation.

I’d write myself into 
nervous breakdowns,
Manuscripts spiralling 
out like tentacles into 

abysmal nothing. 
And I’d write about you 

a lot more than I 
should.”
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Facebook Vertelt
Een Filosofisch Onderzoek naar Narratieve Digitale Identiteit

-Louana Bellettini-

Introductie
Toen onze ouders opgroeiden was er min of meer maar één soort ‘zelf’. Dit 
was het zelf dat je was voor je vrienden, familie en de rest van de mensen om 
je heen. Onze generatie zit nu vast in een unieke positie, waarin we onszelf ook 
online proberen te creëren. Wij zijn de internetgeneratie, de kinderen die 
opgroeien in een tijdperk van sociale media en smartphones. Ik kan zowel 
contact hebben met mijn klasgenoten in real life, als met mijn vrienden via 
Instagram. Het is niet moeilijk om jezelf online beter voor te doen dan je bent. 
Desondanks proberen de meeste mensen op sociale mediaprofielen hun eigen, 
authentieke identiteit uit te drukken, of in ieder geval de identiteit die 
overeenkomt met het zelfbeeld dat ze hebben. 
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Facebook is een van de meest invloedrijke krachten ter wereld. In januari 2020 
heeft NewCom voor de tiende keer het Nationale Social Media Onderzoek uitgevoerd 
om te kijken welke sociale media platformen in Nederlanders worden gebruikt.1 Daaruit 
blijkt dat Facebook in 2020 het meest gebruikte sociale mediaplatform was. Het wordt 
dagelijks gebruikt door ruim zevenmiljoen leden en zij gebruiken Facebook onder 
andere om hun zelfpresentatie te onthullen. Het is een handeling van zelfrepresentatie 
om een verwacht zelfbeeld te bereiken.2  Het gebruik van een fotomedium zoals 
Facebook is een creatief proces om boodschappen en betekenis over te brengen. 
Daardoor heeft het uiteindelijk een belangrijke positie om de identiteit in sociale media 
te presenteren. Met andere woorden, het delen van foto's geeft een individu de 
mogelijkheid om zijn persoonlijke identiteit visueel te construeren. Maar is dit een 
authentiek verhaal en welke rol speelt het doorleefde lichaam in de virtuele ruimte?
 In deze paper beargumenteer ik vanuit een technologisch deterministisch 
perspectief dat het internetplatform Facebook vormgeeft aan onze digitale identiteit. 
Hiervoor zal eerst een definitie aan de term identiteit toegekend worden, door te kijken 
naar digitale, narratieve en lichamelijke identiteit. Vervolgens wordt aan de hand van een 
technologisch deterministisch perspectief gekeken naar of en hoe Facebook deze 
narratieve en lichamelijke identiteit vormgeeft. 

Authentieke Identiteit
De term ‘identiteit’ komt oorspronkelijk van het Latijnse woord identitas, dat ‘hetzelfde 
zijn’ of ‘gelijk zijn’ betekent. Paul Ricoeur stelt in zijn werk “Narrative Identity” dat we 
op de één of andere manier gelijk moeten blijven door een psychische of fysieke 
continuïteit “from foetus to old man”.3  Toepassend op deze betekenis zou de persoon die 
je op sociale media laat zien dezelfde persoon moeten zijn die je in werkelijkheid ook 
bent. Als een gebruiker zich in de digitale wereld anders voor zou doen, is hij niet 
authentiek, en wordt dus een andere identiteit aangenomen. Maar hoe wordt bepaald of 
je virtuele profiel op het internet jouw ‘ware ik’ laat zien? Dan is er een criterium nodig 
voor identiteit. Hiervoor wordt eerst ingegaan op wat het concept digitale identiteit 
inhoudt. Vervolgens wordt gekeken naar narratieve en lichamelijk identiteit. 

1 Inge de Munnik, “Social media gebruik,” 2020, geraadpleegd d.d. 22-05-2022, via: 
https://marktvizier.nl/social-media-gebruik/. 
2  Nancy A. van House, “Collocated photo sharing, story-telling, and the performance of self,” 
International Journal of Human-Computer Studies 67 (2009): 1083.
3 Paul Ricoeur, "Narrative Identity," in On Paul Ricoeur: narrative and interpretation, David
Wood (red.), (London, New York: Routledge, 1991), 190.
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Digitale identiteit
Internetidentiteit is een concept dat wordt gebruikt voor individuen in online 
omgevingen, dat te maken heeft met individualiteit, zelfbeeld en zelfwaardering. Een 
digitale identiteit is het geheel van informatie over een persoon of organisatie dat online 
bestaat. Volgens Roy F. Baumeister wordt identiteit voor een deel bepaald door iemands 
plaats in het sociale systeem. “Identity means being the same person across 
time—different from others.”4 Identiteit bestaat langer dan het biologische zelf, in de zin 
dat iemands naam al bekend kan zijn voordat hij of zij geboren is, en dat het stoffelijk 
overschot van een persoon nog steeds aanwezig is als die persoon overlijdt. Het concept 
online identiteit heeft veel vragen opgeroepen in de literatuur, waardoor dit fenomeen 
een ingewikkeld vraagstuk is geworden. 
 Auteurs Richard Coyne en Dorian Wiszniewski benaderen in hun werk 
Building the Virtual Communities online identiteit als een concept van ‘maskering’.5  Ze 
beschrijven dat overal waar het individu sociale interactie creëert in de sociale sfeer, hij 
eigenlijk een masker van zijn identiteit afbeeldt. Bij het aanmaken van een profiel 
beantwoordt een individu specifieke, persoonlijke vragen die het masker vormgeven. 
Individuele online publicaties voegen ook meer informatie toe aan het masker door 
middel van bijvoorbeeld schrijfstijl, woordenschat en inhoud die iemand plaatst. Online 
maskers zorgen ervoor dat de offline identiteit van een persoon niet compleet 
vrijgegeven wordt. Als een persoon ervoor kiest om zich achter zijn masker te 
verschuilen door middel van een valse identiteit, wordt zijn echte identiteit dus niet 
compleet vrijgegeven.6 

Narratieve identiteit
De filosofe Marya Schechtman stelt in haar werk The Constitution of Selves dat de vraag 
naar persoonlijke identiteit vooral een karakteriseringsvraag is: welke handelingen, 
overtuigingen, ervaringen, waarden, verlangens, enzovoort moeten toegekend worden 
aan een bepaald persoon?7 Daarmee is ‘zelf’ niet alleen psychische of fysieke 
continuïteit, maar ook een verzameling van karakteristieken die aan iemand

4 Roy F. Baumeister, “Self and identity: a brief overview of what they are, what they do, and how 
they work,” Annals of the New York Academy of Sciences 1234, no. 1 (2011): 49.
 5 Dorian Wiszniewski en Richard Coyne, Mask and Identity: The hermeneutics of self 
–construction in the information age. Building Virtual Communities (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009), 191.
 6 Wiszniewski, Mask and Identity, 19.
7 Marya Schechtman, The Constitution of Selves, (New York: Cornell University Press, 1996), 
96-97.
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toegeschreven kunnen worden. Als we willen weten wat jou tot jou maakt, moeten we 
op zoek naar de eigenschappen, voorkeuren en gebeurtenissen die je vormen. Als 
‘identiteit’ opgevat wordt als karakteriseringsvraag, dan is er meteen een criterium voor 
authenticiteit op het internet; we zijn authentiek als we online de gebeurtenissen en 
eigenschappen tonen die ons als persoon bepalen. Als iets anders uitgedragen wordt, zijn 
we niet authentiek.
 Het lijkt haast onmogelijk om objectief vast te stellen welke karakteristieken en 
gebeurtenissen iemand bepalen en welke niet. Een optie om dit te doen is om identiteit 
op te vatten als narratief, oftewel een verhaal dat je over jezelf vertelt. Een narratief 
zoals dit is selectief. Niet elke karakteristiek en elke gebeurtenis krijgt een plaats in het 
levensverhaal. Het narratief interpreteert namelijk losse feiten aan de hand van hun 
plaats in een volledig verhaal. Eigenschappen en momentopnamen die niet gekoppeld 
kunnen worden met andere verhaalelementen raken buiten beeld. 
 De invulling van een narratieve identiteit brengt daarentegen ook problemen 
met zich mee. Stel dat het ‘zelf’ pas ontstaat met het narratieve zelfbeeld, wie vertelt dan 
het verhaal over jezelf? Betekent het vertellen van een verhaal niet dat je al iemand 
bent?

Lichamelijke identiteit
De Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty heeft als één van de eersten gewezen op de 
lichamelijke dimensie van identiteit. Volgens Merleau-Ponty vertellen we een verhaal 
over onszelf altijd achteraf. Wat wel vooraf gaat aan dit verhaal, is de lichamelijke 
ervaring die prereflexief is. Dat wil zeggen dat deze los plaatsvindt van en voorafgaand 
aan het denken. Merleau-Ponty legt de nadruk op de ‘dubbele houding’ die we 
aannemen ten opzichte van ons lichaam en de lichamelijke ervaring. Enerzijds bekijken 
we ons lichaam vaak als een ding, maar anderzijds zijn we ook ons lichaam. Als je 
bijvoorbeeld met je ene hand je andere hand aanraakt ervaar je het gevoel van ‘het 
lichaam dat aanraakt’ en als ‘het lichaam dat aangeraakt wordt’. De ervaring van het ‘ik’ 
vindt dan dus ook plaats in een lichaam dat tegelijkertijd vreemd en eigen is.8  

Merleau-Ponty betuigt dat het doorleefde lichaam en het belichaamd-zijn belangrijk zijn 
voor het ‘zelf’. Ook als volgehouden wordt dat ons zelf narratief is, dan blijft het toch 
waarschijnlijk dat het doorleefde lichaam de basis is waarin ervaringen tot stand komen. 
Het uitgangspunt waarop deze verhalen betrekking hebben, ons zelf, is dus een 

8 Dermot Moran, “Husserl, Sartre and Merleau-Ponty on Embodiment, Touch and the ‘Double 
Sensation,’” in Sartre on the Body, Katherine J. Morris (red.), (Oxford: Palgrave Macmillan, 
2010), 41-66.
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belichaamd zelf. Maar wat betekent dit dan voor onze identiteit in de digitale ruimte, 
waar zich geen doorleefd lichaam bevindt?

Technologisch deterministische kijk op Facebook
De manier waarop Facebook het levensverhaal van een gebruiker vormgeeft, kan 
worden bekeken vanuit een technologisch deterministisch perspectief. Omdat Marshall 
McLuhan wordt gezien als grondlegger van het technologisch determinisme, zal zijn 
kijk op de technologie in deze paper gebruikt worden; grote veranderingen in de cultuur 
komen namelijk volgens McLuhan door veranderende mediatechnologieën, en niet 
andersom. Een verandering van ons online levensverhaal zou vanuit een technologisch 
deterministisch perspectief dus komen door de internetplatformen, en niet door onze 
werkelijke, offline ik. Technologisch determinisme blijft aanwezig in de acties en 
verklaringen van vele actoren, zoals bijvoorbeeld “in the reactions we all experience 
when confronted with new machines and new ways of doing things.” 9 In deze paper 
wordt gefocust op de rol van Facebook op het schrijven van ons digitale levensverhaal, 
door eerst in te gaan op de narratieve functie van Facebook. Vervolgens zal de al dan 
niet aanwezige belichaming besproken worden.

Facebook vertelt (narratief)
McLuhan beargumenteert dat “the medium is the message”; de ervaring wordt anders als 
je bijvoorbeeld met de trein gaat dan als je loopt.10  De inhoud is zeker belangrijk, maar 
de reactie en andere aspecten van het medium waarop het wordt gedeeld, zijn minstens 
even belangrijk. Ondanks dat de mediawereld er nu compleet anders uitziet dan toen 
McLuhan zijn werk schreef, zit er nog steeds een kern van waarheid in. Wanneer een 
reclame bijvoorbeeld zowel op de radio als op televisie wordt uitgezonden, zal de 
boodschap niet op dezelfde manier ontvangen worden. Beelden houden namelijk vaak 
beter de aandacht vast. Zo gaat het ook met Facebook; als je een foto verstuurt via een 
telefoon, heeft dit invloed op het bereik en de actie van de ontvangers. Eenzelfde bericht 
komt anders aan bij het publiek, wanneer het op een ander medium ontvangen wordt. 

Het verhaal dat wij online óver onszelf vertellen wordt niet alleen dóór onszelf 
geschreven. We worden continu getagd in berichten van andere gebruikers, die daardoor 

9 Sally Wyatt, “Technological Determinism Is Dead: Long Live Technological Determinism,” in 
The Handbook of Science and Technology Studies (Cambridge: MIT Press, 2007), 167.
10 Martin Lister, Jon Dovey, Iain Grant, Kieran Kelly en Seth Giddings, New Media A Critical 
Introduction (Londen: Taylor & Francis Ltd, 2008), 77-80.
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ook meeschrijven aan ons verhaal. Als we naar de werking van Facebook kijken, zien 
we dat de netwerksite zelf ook meeschrijft aan onze verhalen. Elke Facebookgebruiker 
herkent de periodieke berichten wel waarin de site ons laat weten:

“Wij geven om je en de herinneringen die je hier deelt. Je hebt je omslagfoto vijf jaar 
geleden gewijzigd en we dachten dat je het leuk zou vinden om hierop terug te kijken.”

Facebook genereert daarnaast verhalen van vriendschappen en stelt jaarlijks een korte 
video samen van ‘jouw jaar’, die je met je vrienden kunt delen. Op deze manier dient 
Facebook als een soort fotoboek dat ongevraagd herinneringen aan jou en je volgers laat 
zien (lees: vertelt). Omdat dit verhaal is gegenereerd op basis van onder andere likes, 
wordt dit verhaal deels bepaald door de voorkeuren van je Facebookvrienden. 
 Niet alleen je reeds bestaande levensverhaal wordt door Facebook herhaald. Uit 
een recent onderzoek blijkt dat 44% van de Amerikanen hun nieuws een deel van de tijd 
van Facebook haalt, en dat zelfs 18% Facebook gebruikt als primaire nieuwsbron. De 
Facebook-algoritmen creëren voor elk individu een politieke filterbubbel. Deze 
algoritmen zorgen ervoor dat je op je nieuwsfeed alleen inhoud tegenkomt van pagina's 
die je ooit hebt leuk gevonden of pagina’s die hiermee vergelijkbaar zijn. Dit systeem 
zorgt ervoor dat je weinig inhoud tegenkomt van bronnen die anders zijn dan je eigen 
politieke standpunt. Hierdoor kom je in een eindeloze cyclus van politieke standpunten 
terecht die overeenkomen met die van jou. Sociale wetenschappers denken dat dit een 
enorme politieke polarisatie zou kunnen veroorzaken, waarbij mensen zichzelf in twee 
verschillende teams verdelen, in plaats van individuen met hun eigen genuanceerde 
standpunten. Op deze manier geeft Facebook ook vorm aan je politieke standpunt.
 Wanneer we het begrip identiteit dus opvatten als narratieve identiteit, kan 
geconcludeerd worden dat Facebook meeschrijft aan ons online levensverhaal en zo 
vormgeeft aan onze digitale identiteit.

Facebook vertelt (lichamelijk)
Maar wat als we identiteit, zoals Merleau-Ponty, opvatten als lichamelijke identiteit? In 
de virtuele wereld begeven we ons zonder doorleefd lichaam. Het lichaam dat wij zíjn is 
namelijk niet aanwezig op sociale media, maar bevindt zich achter een beeldscherm. Dat 
wil echter niet zeggen dat het doorleefde lichaam in de online wereld geen rol speelt. Uit 
recent onderzoek blijkt dat we online twee soorten informatie delen. Enerzijds liken of 
delen we bepaalde evenementen, bedrijven en films, maar anderzijds laten we ook graag 
zien wat we zelf allemaal meemaken; we hebben een mooie rondreis
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gemaakt, een drankje op het terras gedaan met vrienden, of zijn in de wolken van onze 
nieuwe liefde.11  Juist dit tweede zijn de ervaringen die in de analoge wereld door het 
doorleefde lichaam intens beleefd worden, waardoor ze vervolgens op sociale media 
gedeeld worden.
 Daaraan voegt McLuhan toe dat technologie is “extending the sensorium”.12  
Nieuwe media breiden het sensorium uit; alle zintuigen worden waargenomen, waardoor 
nieuwe media een verlengstuk van onszelf zijn. Een wiel kan worden gezien als 
verlengstuk van de benen, en een camera als verlenging van het oog. Op deze manier 
kunnen sociale media opgevat worden als een uitbreiding van ons narratieve zelfbeeld. 
Door foto’s, video’s en teksten te plaatsen, laten we onszelf zien in de virtuele ruimte. 
Deze technologische extensies hebben effect op onze gedachten en op de maatschappij. 
De media verandert de verhouding tussen het bereik van de menselijke zintuigen (zicht, 
geur, gehoor, aanraking) en dat heeft gevolg voor onze mentale functies (ideeën, 
emoties, ervaringen). Aan de ene kant kan een chatbericht op Facebook heel anders 
overkomen dan hoe de gebruiker het bedoelt, waardoor de ontvanger van het bericht 
andere ideeën krijgt over het verhaal. Aan de andere kant kan een lichamelijke ervaring, 
zoals een parachutesprong die zich online in een loop herhaalt, keer op keer worden 
ervaren, waardoor dezelfde soort emoties weer naar boven kunnen komen. Nancy van 
House voegt hieraan toe, dat door het construeren van herinneringen via foto's, een 
individu een persoonlijk verhaal en zelfinzicht construeert.13

Anders dan wat wij over onszelf vertellen in de analoge wereld, lijkt sociale 
media echter de neiging tot objectiveren en kwantificeren op te wekken. Niet alleen de 
ervaringen zelf zijn belangrijk, ook de hoeveelheid likes die we krijgen, het aantal 
volgers en de uniciteit van de ervaringen die we delen worden een belangrijk onderdeel 
van ons leven. Bailey Seibel beschrijft dit in haar werk als het volgende: “an individual 
develops and shares their identity partially by internalizing how others view them, 
evaluating their relationships with others, how they view themselves in relation to 
others, and a relationship itself.”14  De werking van sociale netwerksites zoals Facebook 
laat ons kijken door een bril van potentiële likes en reacties, waardoor de aandacht 
verschuift van de gebeurtenis naar de reacties die hierop volgen. 

11 Marya Schechtman, The Constitution of Selves, 97.
12 Lister et al., New Media, 82-85.
13 Van House, “Collocated photo sharing, story-telling, and the performance of self,” 1083.
14 Bailey Seibel, “Insta-Identity : the Construction of Identity through Instagram an Extended 
Literature Review,” (2019) University Honors Theses. Paper 747. 13.
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Conclusie
In deze paper is vanuit een technologisch deterministisch perspectief onderzocht of het 
internetplatform Facebook vormgeeft aan onze digitale identiteit. Concluderend geeft 
Facebook vorm aan onze online identiteit op basis van een narratieve en lichamelijke 
identiteit. 
 In de paper is gesteld dat een digitale identiteit het geheel van informatie over 
een persoon of organisatie is, dat online bestaat. Kijkend naar identiteit als narratief kan 
gesteld worden dat Facebook meeschrijft aan ons levensverhaal. Niet alleen verschijnen 
er periodieke berichten waarin Facebook ons laat weten met wie je bevriend bent en wat 
je de afgelopen jaren hebt gedaan, ook laat het internetplatform je in een (politieke) 
cyclus belanden op basis van eerder leuk gevonden berichten.
 Daarnaast speelt ook de lichamelijke identiteit een rol. Volgens McLuhan’s 
beschrijving van ‘extending the sensorium’ kan sociale media namelijk opgevat worden 
als een uitbreiding van ons narratieve zelfbeeld. Enerzijds zijn het de ervaringen die in 
de analoge wereld door het doorleefde lichaam intens beleefd worden, die vervolgens op 
sociale media gedeeld worden. Anderzijds zorgt de werking van sociale netwerksites 
zoals Facebook dat we kijken door een bril van potentiële likes en reacties, waardoor de 
aandacht van een belichaamde gebeurtenis juist verschuift naar de reacties die hierop 
volgen. Echter, houd in gedachten dat online niets is wat het lijkt. Wees daarom 
verantwoordelijk voor je eigen geluk.
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A Hidden Poetical and Political Gem?
McGonagall and Subversive Working Class Culture in Late Victorian Scotland

-Gabrielle Fath-

Introduction
19th century Scottish poet, Sir 
William McGonagall (1825-1902), 
author of the Poetic Gems is known 
today as the the “world’s best bad 
poet” (Roderick Watson, 2006),15 or 
even deemed “the writer of the worst 
poetry in the English language”.16 

However, beyond his apparent lack of 
artistic talent, the poet benefited from 
a certain notoriety, even in this day. 
The lack of quality of his poetry 
became a selling point for his writing: 
he is advertised as “the world’s best 
worst poet” on a sign in the very 
region where he lived, in Broughty 
Ferry, a suburb of Dundee.17 In his 
time, he made himself known as “Sir 
William Topaz McGonagall, Knight 
of the White Elephant, Burmah”, a 
grotesque aristocratic title.

15 Roderick Watson refers to McGonagall as such in his overview of Scottish literature, Literature of 
Scotland:  The Middle Ages to the Nineteenth Century, 2006, pp.317. 
16  See “McGonagall's inspiration, Dundee, Angus”, The Guardian, Sat 6 Jun 2009
17  See Figure:1 at the end of this paper.

Born into a working-class Irish family with five siblings, McGonagall was actually 
far from being an aristocrat. He received little formal education as he learned his 
father’s trade as a handloom weaver – in a time where the machines were taking 
over. He tried to educate himself by reading particularly cheap editions of 
Shakespeare. In this oddly phrased sentence in his own biographical notes, one can 
read that “'William has been like the immortal Shakespeare, he had learned more 
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from nature than he ever learned at school”. He traveled throughout Scotland and even 
visited London and New York, where he would sometimes dress in full Highland 
costume for his performances. 

His themes include descriptions of local life in Fife, with poems like “The 
Village of Tayport and its surroundings”, natural disasters like “The terrific cyclone of 
1893”, and the infamous “Tay Bridge Disaster”, probably his most famous poem. He also 
evokes Scotland’s heroic and often romanticized past, with figures like William Wallace 
and  Robert the Bruce (e.g. “Adventures of King Robert the Bruce”, “The Battle of  
Bannockburn”), but also more contemporary political events and debates, as he 
advocated for women’s suffrage. His performances in local halls and pubs were met with 
great enthusiasm. Yet, he was enjoyed as a target of public ridicule as crowds would 
throw rotten vegetables at him, and he was once banned from performing his poetry at a  
local circus in Dundee, as the events were deemed disruptive for the authorities in 1889.

Indeed, McGonagall was more subversively satirical than it seems at first 
glance, as he challenged elite art as well as the elite’s social and economic privileges. In 
this article, I will explore how Sir William McGonagall’s poetry is more than a 
mock-heroic farce meant to amuse through its lack of artistic quality, and how it is more 
subversively satirical than it seems. 

Firstly, I will examine how McGonagall’s work was a form of farce, which 
lacks artistic quality and does not fit the literary canon. Secondly, I will point out how his 
poetry is actually more political than it seems, as McGonagall reflects a form of 
working-class opposition to his time. Finally, I will argue that beyond the form vs. 
content paradigm, McGonagall elaborates a new art form that questions the dominant 
narratives of British imperialism and the class system. 

McGonagall’s poetic works do not correspond to the literary canon, nor fit 
literary conventions, by any means. His contrived rhyming, constantly repeated kennings 
and poor sense of scansion make his poetry a “glaring exemplar of bad literature”,18 in 
Carruthers’ words. He writes: “He recited his work, with its scansion and literary 
language patently unfit for purpose, around the pubs and halls of Dundee, where he was 
enjoyed as an object of public ridicule”.19  McGonagall’s poem “The Tay Bridge 
Disaster” exemplifies that, as the language is incredibly poor, yet it is one of his most 
famous and enjoyed poems. That is to be seen in the first stanza:

 18 See Carruthers, Gerard. Scottish literature, EUP, 2009, p.113.
 19 Ibid, p.114.
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Beautiful Railway Bridge of the Silv'ry Tay!  
Alas! I am very sorry to say 
That ninety lives have been taken away  
On the last Sabbath day of 1879,  
Which will be remember'd for a very long time. 20

Not only is the address on the first line properly ridiculous, as an address to a bridge is 
somewhat ironic, but the scansion and rhythm are completely off. The beat pattern is 
anarchical, failing at sticking to any pattern. Simple words like ‘say’ and ‘away’ are used 
for rhyming effect, and one can notice the imperfect rhyme between ‘1879’ and ‘time’. 
The repetition of the word ‘Tay’ occurs ten times (title included), and the word “and” is 
repeated in a simple manner in an anaphora, notably on the second stanza. That contrasts 
especially with the subject matter, which is quite tragic, conferring a mock-heroic tone to 
it, as McGonagall shows great lyricism, with exclamation marks and interjections 
(“Alas!”). 

Turning tragedy into sketch 
What confers a farcical character to his poetry also lies in McGonagall’s acting, as a 
music hall character, and his aspiration to be a quintessential Victorian gentleman and 
poet,21 while lacking the ability to write poetry like celebrated Victorian poets. The 
nature of the subject matter strongly contrasted his poetry’s lack of quality. McGonagall 
combines high references as he mentions Shakespeare and British or European history, as 
well as topics relating to local matters. He makes references to more recent events like 
the Napoleonic Wars (e.g. “The Battle of Corunna” or “Waterloo”) and British colonial  
battles in Sudan (e.g. “The Battle of Omdurman”). Yet the tone of the poetry, with its 
lack of proper rhythm and artistic quality, coupled with the artist’s performance makes it 
comical. Gord Bambrick writes “McGonagall did not merely play the serious poet, he 
was also the tragedian who performed scenes--more like sketches--from Hamlet, Richard 
the Third, MacBeth and "Bruce at Bannockburn" (a battle-poem of his own 

20 The full poem “The Tay Bridge Disaster” can be found in his Poetic Gems. It refers to the 
collapse of the Tay Rail Bridge at Dundee during a storm, as a train was passing over it on 
December, 28th, 1879. This  resulted in the loss of all on board, in reality 75 and not 90 as stated in 
the poem. 
21 On top of using a fake aristocratic title in his advertising, McGonagall also once wrote a letter to 
Queen  Victoria to ask her to be his patron. He even walked 60 miles through a thunderstorm and 
mountainous  terrain from Dundee to Balmoral to perform for the Queen, presenting himself as the 
“Queen’s Poet” only  to be refused entry.
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composition). His Exaggerated performances on heroic and tragic subjects matters such 
as Shakespeare’s plays turn the tragedies into sketches.22

McGonagall also treated the more elevated or heroic subjects in the same way 
as he dealt with the local life in Dundee or his own family life. A lot of his poems 
concern local life in the surroundings of Dundee, evoking shipwrecks, deaths of local 
ministers, and even his own family life, with the remarkably long titled poem “A New 
Temperance Poem, In Memory Of My Departed Parents, Who Were Sober Living & God 
Fearing People”.  Conversely, the seriousness with which he addresses these topics, even 
though they are prosaic, makes it comical. Indeed, this is a poet who wrote, in similar 
tones, both “An Address to Shakespeare” and “An Address to the New Tay Bridge”.23 All 
of these  elements make his poetry apparently ludicrous, with its ridiculous themes, 
extravagant performing, and clunking rhythm. 

Yet in another light, his poetry is actually more political than it seems, as 
McGonagall expressed a form of working-class opposition to his time. Indeed, one could  
argue that the act of indirectly comparing Shakespeare to the Tay bridge (far from being  
a landmark often praised in poetry) is not simply a ridiculous action, but a way to value 
local and humble matters. This can evoke a specifically Scottish poetic tradition, which 
does not disregard prosaic and humble subject matters. Indeed, Scotland’s most 
celebrated poet Robert Burns is famous for having written an “Address to a haggis” – a 
poem, which seems to simply celebrate a dish, but is far from being a mocking farce 
only.24  Even if his poetry is not comparable in quality to that of Burns, I would 
nonetheless argue that McGonagall’s work contributes to a similar spirit. 

In his time though, the ruling establishment did not want McGonagall to be 
associated with a recognized and acclaimed poetic figure like Robert Burns, as the 
repression he faced at the unveiling of a Burns Statue in Dundee's Albert Square shows. 
Indeed, he was not permitted to read his poetry aloud during the inauguration. As 
MacDonald phrased it, he was considered at the time “an uncouth and indigent clown,  

22  See Gord Bambrick’s unpublished dissertation The heroic warrior:Sir William Topaz 
McGonagall, poet and  tragedian, knight of the white elephant, Burmah. M.A. -- University of 
Guelph, 1993, pp.24. See also his online  article “The Real McGonagall”.  
23 This poem comically starts in the same way as the previous poem “the Tay Bridge Disaster” only 
with the  word ‘new’: “Beautiful new railway bridge of the silv’ry Tay”
24 For more information on the poem and how it is performed, read Young, Ronnie. “O what a 
glorious  sight': performing identity and the Burns Supper.” In: Brown, I. and Carruthers, G. (eds.) 
Performing Robert  Burns: Enactments and Representations of the National Bard. Edinburgh 
University Press: Edinburgh, pp. 85-102.  ISBN 9781474457149.
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with ideas beyond his station”, the assumption being that “weavers should stick to their 
loom”.25  Had he been permitted to, this is what the audience would have heard:

This Statue, I must confess, is magnificent to see,
And I hope will long be appreciated by the people of Dundee
It has been beautifully made by Sir John Steell, 
And I hope the pangs of hunger he will never feel.  

These lines show that McGonagall cared about working class struggles and poverty, as 
he himself faced them during his life. When so many Dundonians were enduring the 
“pangs of hunger”, these lines can be interpreted as a comment on the misappropriation 
of public funds on such an expensive statue. As Bambrick puts it, his ironic concern for 
Sir John Steell's welfare can definitely be construed as a “punch line”26  addressed at the 
local gentry. McGonagall also advocated for women’s suffrage, linking it  to the working 
class struggle and the cause of the farmers, as he writes in “Women’s  Suffrage”: 
“Women, farmers, have no protection as the law now stands; // And many of  them have 
lost their property and lands”. What is interesting to note is that the censorship that 
McGonagall faced didn’t come from his audience, symbolically judging him by throwing 
vegetables and apparently wishing to silence him, but it came from the very 
establishment he was embodying in his performances. 

When McGonagall’s audiences at Baron Zeiger's Circus of Varieties started to 
become too riotous in 1889, the poet was banned by Dundee's magistrates from any  
further appearances. He wrote a poem in response called “Lines in protest to the Dundee 
magistrates”. While the ban could be seen as a wish to simply maintain order, it can also 
be read as a form of censorship, which is a point emphasized by Bambrick.27 Because 
McGonagall’s art was appreciated by the working classes in working class

25 See MacDonald, Robert H. “The Patriotic of William McGonagall: Imperialism and the Great 
Scots Joke”, Dalhousie Review, Volume 67, Number 4, 1988. He writes: “It was not enough that 
McGonagall was a  fool: it is clear from the contemporary report that he was considered an 
uncouth and indigent clown, with  ideas beyond his station. Weavers should stick to their looms.” 
pp.493. He mentions a report in an  Edinburgh newspaper of an entertainment of McGonagall by 
some gentlemen, who pretended to be  nobility for the occasion.
26  Ibid, pp.19
27 He writes “While the ban may simply reflect a concern for the protection of property and the  
maintenance of order, it can also be seen as a form of censorship in response to the expression of 
working class frustration, for McGonagall was provoking precisely the kind of "uproarious" 
behaviour that those  committed to reforming and otherwise taming the working class feared 
most”. Ibid, pp.48.
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environments, it could be seen by the authorities as disruptive and subversive in itself. 

Broad-side Balladry and Music-hall Entertainment as Subversive Spaces
McGonagall’s performances also contributed to the culture of broadside balladry and 
music-hall entertainment which was a more subversive genre than it seems, as argued by 
Gord Bambrick,28  as well as Robert H. MacDonald in his analysis of McGonagall’s  
articulation of popular imperialism.  The interest for his performances, and the appeal for 
throwing vegetables at him was indeed entertainment. Yet, his performances were also a 
space where a form of working-class frustration could be expressed. Indeed, one can 
think that audiences enjoyed throwing vegetables at McGonagall, as he was a symbolic 
representative of the ruling classes, a mock-Victorian gentleman. One could not throw 
vegetables at the ruling elite, but one could throw them at a symbolic representative of 
them. Bambrick argues that “while it is well known that McGonagall was a popular 
target of ridicule (and rotten vegetables), such abuse was not related to his failures as an 
"art poet" (the accepted explanation), but rather that it was a response to his antagonistic 
and naive rearticulation of ruling-class ideology.”29  I would indeed agree with Bambrick 
in saying that this Victorian ruling establishment is what his audiences were really 
laughing at, as his patriotic jingoism, his praise of British history, his  pretensions to an 
aristocratic status, and even knighthood are quite laughable pretensions. It was the 
underlying and serious reality of the Victorian aristocratic and colonial establishment that 
was the primary target of public ridicule, on top of McGonagall’s bad poetry. Bambrick 
writes that, “as both a symbolic representative of the ruling class and a "fool," 
McGonagall is the vehicle of a subversive attack on the values of  the ruling class”.30  
His involvement with broad-side balladry and his participation in this  working class 
culture, can indeed suggest that there was a more subversive message  behind 
McGonagall’s bad verse. Kirstie Blair also pointed out that McGonagall wasn’t the only 
poet producing “so-bad-it’s-good” poetry in local newspapers in mid-late Victorian 
Dundee like the People’s Journal and Weekly News, as he contributed to a “pre-existing 
poetic culture that hovered between the satirical and the serious”.31

28 Ibid. pp. 12-14. 15MacDonald, Robert H. ‘The Patriotic of William McGonagall: Imperialism 
and the Great Scots Joke”, Dalhousie Review, Volume 67, Number 4, 1988 
29  Ibid, pp1
30  Ibid, pp1.
31  See Blair Kirstie “McGonagall, ‘Poute’ and the Bad Poets of Victorian Dundee” The Bottle Imp, 
Issue 14,  November 2013, pp. 4.
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Questioning imperialist narratives 
If he seemed to praise colonial victories, McGonagall in a way re-wrote narratives of 
Scottish and British history, thus desecrating the nationalist narratives presented to 
Victorian society. Behind the praise of the elite war leaders, he took care to mention the 
common soldier, and didn’t gloss over the realities of military life. Jones Gareth Stedman 
in Languages of Class, describes the music hall entertainment circles as having a 
prevailing anti-heroic mood. As anti-imperialist songs were likely to have been censored, 
Jones writes that “[w]orkers were prepared to admire and sing about the bravery of the 
common soldier or the open-handed generosity of the sailor, but they did not forget the 
realities of military life.” 32

One could indeed argue that McGonagall’s supposed praise of military exploits 
was an oblique way for the working classes to laugh at the colonial and military  
establishments, without having to face direct censorship. In a time when Queen Victoria  
claimed the title of “Empress of India” the epithet “Sir William Topaz McGonagall,  
Knight of the White Elephant, Burmah” for a working class Dundonian might not be so 
ludicrous, as it implicitly laughed at the colonial Victorian epoch, which discriminated 
against the local working classes (and heavily relying on Scottish Highlanders, and Irish  
peasants to fight in their wars) while oppressing other peoples abroad. In “General 
Gordon, the Hero of Khartoum”, a eulogy in his honor, he gives a burlesque description  
of the said General, who uses but a ‘small cane’ instead of a weapon:

And in battle he carried no weapon but a small cane, 
Whilst the bullets fell around him like a shower of rain. […]
His cane was christened by the soldiers Gordon's wand of victory
And when he waved it the soldiers' hearts were filled with glee. 

One can easily imagine the type of grotesque performance that would accompany the 
description of this noble general fighting with a ‘small cane’33 – an item very much 
associated with aristocratic dress. Additionally, the graphic description of his death feels 
somewhat sacrilegious and offensive as regards to British imperialist discourse (“And 

32 See Stedman Jones, Gareth. Languages of Class: Studies in English Working Class History 
1832–1982.  Cambridge University Press, 1984, pp.229. The quote also appears in Bambrick’s 
thesis, pp.22.
33 MacDonald points out that ”this last word not an accident of rhyme, but quite precise and 
accurate, for  Gordon did lead his Chinese soldiers with that was often called his "magic" wand.”, 
Ibid. pp.489
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his  body received a hundred spear wounds and more, // While his murderers exultingly 
did  loudly shriek and roar”). Under a veneer of reverence and respect, McGonagall 
provided his audience an opportunity to openly laugh at the otherwise untouchable 
Victorian militarism.

Lastly, I will argue that beyond the seeming opposition between form and 
content, McGonagall elaborates a new art form that questions the dominant narratives of  
the class system and British imperialism. One could think that even if McGonagall’s 
political message is subversive, his art form cannot be so, because of its lack of quality.  
Yet the fact that McGonagall disregards artistic convention could also in itself be 
considered subversive. In a way, McGonagall satirizes the often inaccessible and elite 
world of poetry for working class audiences, through an odd re-claiming of language. 
The audiences are certainly presented with ‘bad’ poetry and know it, but McGonagall 
draws upon the public’s mistrust of poetry to provide them with another form of artistic  
enjoyment, as the audiences relish in his artistic chaos. This could make McGonagall a 
pioneer of later movements like Dadaism, as W.N. Herbert34 suggested: “[McGonagall 
is] indisputably Scotland’s first Dadaist: he drew out from all levels of the population 
their essential mistrust of poetry, and crystallised this philistinism in his totally anarchic 
performances”.35

Going against linguistic and national boundaries 
By the mid-19th century, English has long been established as the dominant language in 
Scotland, and the status of Scots is stigmatized and associated with lack of class, 
manners and education. The working classes’ speech is marginalized and the 
middle-classes strive to acquire “proper” English. Even if he didn’t write in Scots, by 
claiming to be a poet with this “proper” English and failing miserably to actually master 
the poetic language in English, McGonagall exposes ‘proper English’ as “nothing more  
than an instrument of exclusion and domination”36 as well as transcends the class barrier.  
Blair also pointed out that other Dundonian poets from this ‘culture of bad poetry’ used 
the Scots language more than McGonagall did, and such bad poetry in Scots

34 W.N Herbert wrote a poetry collection inspired by McGonagall entitled Cabaret McGonagall. 1st  
Edition., Bloodaxe Books, 1996. See Roy, G. Ross. World Literature Today, vol. 71, no. 2, Board 
of Regents of the  University of Oklahoma, 1997, pp. 432–432, https://doi.org/10.2307/40153211. 
35 Quoted in Roderick Watson’s Literature of Scotland: The Middle Ages to the Nineteenth 
Century. 2nd edition,  Red Globe Press, 2006, pp.316–7.
36 Bambrick, Ibid. pp17
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found an audience.37 This control over language with the promotion of a linguistic 
‘standard’ is something characteristic of imperial domination as put forward in The 
Empire Writes Back by Ashcroft, Giffiths, and Triffin.38 Indeed, there is also a 
post-colonial dimension in the act of subverting the dominant, imperial language that 
English represents in the 19th c. McGonagall’s seeming wish to belong to a Victorian 
elite shouldn’t make us  forget the transnational and anti-imperialist aspect to his poetry, 
as behind a veneer of the Victorian vacuous sense of importance in his poetry, there is a 
more Irish “strain of lachrymose folk song” (Carruthers, 103).39 As MacDonald reminds 
us, the Victorian army  also depended heavily on the Irish peasants and the Scottish 
Highlanders and McGonagall “empathized with the young bare-kneed soldiers”.40  What 
was dismissed as “a Scots Joke, becoming part of that half-comic, half-romantic 
"tartanry" which defines  the Scot as peripheral, or Other, had deeper implications to the 
dominant English identity”,41 as McGonagall was far from blindly praising the victories 
of the colonial establishment.42 Perhaps it is then no wonder that Irish poet and Aosdána 
member43 Gabriel Rosenstock used the alias of William McGonagall to protest the War 
in Iraq in his poem called “Iraq: The Bard Strikes Back”, where he writes a McGonagall 
signed poem in order to protest the Blair government and Bush administration’s decision 
to lead the war in Iraq.44 McGonagall’s art form therefore transcended his epoch as well 
as national and social barriers. His deliberate use of ‘bad’ poetry became a way to

37 She writes: “There are some stylistic differences between McGonagall and these newspaper 
poets,  notably in their more frequent use of Scots and of deliberate misspelling, two aspects that 
work to signal  satirical intent to readers. […]What we can say with some confidence, however, is 
that local readers  opening the Weekly News in 1877 would have seen McGonagall’s initial efforts 
as striking examples of a kind  of poetry they knew well.” Ibid. pp.4
38  They write: “One of the main features of imperial oppression is control over language. The 
imperial  education system installs a ‘standard' version of the metropolitan language as the norm, 
and marginalizes all  ‘variants’ as impurities.”, pp.7.
39  Carruthers, Gerard. “Scottish–Irish Connections, 1707–1918.” The Edinburgh History of 
Scottish Literature:  Enlightenment, Britain and Empire (1707–1918), edited by Susan Manning et 
al., Edinburgh University Press, 2007,  pp.103. 
40  MacDonald, Robert H. “The Patriotic of William McGonagall: Imperialism and the Great Scots 
Joke”,  Dalhousie Review, Volume 67, Number 4, 1988, pp.484.
41  Ibid., pp.492
42  For further reading on the concept of tartanry, see Brown, Ian (ed.). From Tartan to Tartanry : 
Scottish Culture, History and Myth. Edinburgh University Press, 2010.
43  Aosdána (‘people of the arts’) is an Irish association of artists.
44 McGonagall, William Topaz, and Gabriel Rosenstock. “Iraq: The Bard Strikes Back.” Fortnight, 
no. 426,  Fortnight Publications Ltd., 2004, pp. 23–3, http://www.jstor.org/stable/25561210
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question the status quo – a technique used even in the 21st century, under the pen of 
contemporary poets.

Conclusion
Given the subversive nature of the working class culture McGonagall belonged to, one 
cannot easily dismiss his poetry as a simple farce, as if he were but a laughable oddity of  
the Victorian era. As Robert H. MacDonald puts it: “burdened as it is by the baggage of 
class and race, this great Scots joke deserves to be taken seriously once in a while.”.45  
His Poetic Gems, are in their own subversive and unique way, political gems as well. Not 
only through the subject matter which was far from being only trivial and prosaic, but 
through his interesting contribution to the culture of music-hall entertainment and his 
own original performances, his poetry transcended social and national barriers, against 
the restricting narratives of imperialism and capitalism. His Poetic Gems are still in print 
today and translated into as many languages as Russian, Bulgarian, Romanian, Chinese, 
Thai and Japanese. 

45 Ibid., pp.482.

ISSUE 3, YEAR 4 ONGEHOORD JOURNAL  MAY/JUNE 2022



Primary sources:
Sir William McGonagall. Poetic Gems. London: Duckworth, 1980. Rpt. in McGonagall: A  Library 

Omnibus. 
---. Poetic Gems Selected from the Works of William McGonagall, Poet and Tragedian, with  

Biographical Sketch by the Author and Portrait. Dundee: Winter, Duncan & Co., 1890.  
---. Poetic Gems (Second Series) Selected from the Works of William McGonagall, Poet 
and Tragedian,  with Biographical Reminiscences by the Author, and Portrait. Dundee: 
Winter, 1891. 

 
Secondary sources:

Ashcroft, Bill, et al. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial  
Literatures.Psychology Press, 2002.

Bambrick, Gord, The heroic warrior:Sir William Topaz McGonagall, poet and tragedian, knight  of 
the white elephant, Burmah. M.A. -- University of Guelph, 1993

Blair Kirstie “McGonagall, ‘Poute’ and the Bad Poets of Victorian Dundee” The Bottle  Imp, Issue 
14, November 2013.

Brown, Ian (ed.). From Tartan to Tartanry : Scottish Culture, History and Myth. Edinburgh  
University Press, 2010.

Carruthers, Gerard. Scottish Literature. 1st edition, Edinburgh University Press, 2009,  pp.113–4.
--- “Scottish–Irish Connections, 1707–1918.” The Edinburgh History of Scottish Literature:  

Enlightenment, Britain and Empire (1707–1918), edited by Susan Manning et al., 
Edinburgh  University Press, 2007, pp. 99–104, 
http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1g09x78.13.

Herbert, W. N. Cabaret McGonagall. 1st Edition., Bloodaxe Books, 1996. MacDonald, Robert H. 
“The Patriotic of William McGonagall: Imperialism and the  Great Scots Joke”, 
Dalhousie Review, Volume 67, Number 4, 1988.

McGonagall, William Topaz, and Gabriel Rosenstock. “Iraq: The Bard Strikes  Back.” Fortnight, 
no. 426, Fortnight Publications Ltd., 2004, pp. 23–3,  
http://www.jstor.org/stable/25561210.

Stedman Jones, Gareth. Languages of Class: Studies in English Working Class History 1832– 
1982. Cambridge University Press, 1984.

Watson, Roderick. Literature of Scotland: The Middle Ages to the Nineteenth Century. 2nd  
edition, Red Globe Press, 2006, pp.316–7.

ISSUE 3, YEAR 4 ONGEHOORD JOURNAL  MAY/JUNE 2022



Figure 1: Sign referring to McGonagall as ‘the 
world’s best worst poet’ in Broughty Ferry,  
Scotland. ©2020 G.Fath
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