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1. EXPOSITIE: RISK HAZEKAMP

    INLEIDING

Het proces van ABL heeft inmiddels twee 
ontmoetingen met kunstwerken als bronnen 
van kennis tot stand gebracht. Het eerste drie-
luik heeft een schilderij als centrum, het tweede 
drieluik een literair tekstfragment. Het derde 
drieluik, waar we nu de dialoog mee aangaan, 
heeft als centrum een filmfragment.

Dit derde drieluik krijgt de titel Het spel van 
de jeugd. Alle onderdelen van het proces van Art-
Based Learning komen aan bod: ABL als solitair 
proces, als dialogisch proces en nu ook als fictief 
en creatief proces. Deze opvatting ligt in lijn van 
de benadering van de geschiedschrijving volgens 
historicus Frank Ankersmit. Wetenschappelijk 
werk is volgens hem een werk in fictie, en dit 
geldt ook voor het bestudeerde kunstwerk. 

Ik heb tijdens dit onderzoek dan ook steeds 
voor ogen gehad om het verhaal van de adoles-
cent zichtbaar te maken in de vorm van drie 
drieluiken. Deze studie zou in het meest ideale 
geval kunnen dienen als catalogus bij een daad-
werkelijke expositie van deze drieluiken. Een 
kort resumé: 

Drieluik 1: Adolescentie en de retoriek van 
de dood. De structuur is tragisch. Caravaggio’s 
chiaroscuro benadrukt de vorm. David is de tra-
gische held, een hoofdpersonage in de wereld 
van het object. De gebruikte metaforen: Eros, 
Chronos en Thanatos. De retoriek van de dood 
komen we al tegen in de Griekse oudheid en 
duurt tot vandaag de dag.

Drieluik 2: Adolescentie en de retoriek van 
het leven. De structuur is poëtisch, met Woolfs 
“stream of consciousness” als belangrijkste 
denkvorm en Orlando als esthetische held. We 
betreden de wereld van het subject. De grote 
metaforen: Hypnos, Morpheus en Phantasos. 
De retoriek van het leven is een vertelwijze die 
piekte in het modernisme. We zien hoe men 
binnen deze opvatting de retoriek van de dood 

teniet probeert te doen —uiteindelijk zonder 
resultaat.

Drieluik 3: We lopen alvast vooruit op wat 
nog komen gaat: Adolescentie en de retoriek van 
het spel. De structuur is ironisch. We betreden 
nu de postmoderne wereld. Na de held van 
Caravaggio en de dichter van Woolf verschijnt 
nu een opstandige clown. Kan hij de gevreesde 
dood wel verslaan?

Dit derde drieluik bestaat uit drie beelden 
die van heden naar verleden bewegen. Het eer-
ste beeld op het linkerpaneel toont een recent 
beeld van de adolescent. Jack off Jimmy is af-
komstig van fotografe Risk Hazekamp. Het is 
een verwijzing naar een film met James Dean, 
die terug zal komen in het centrale deel. Het 
middenpaneel toont het openingsshot van Rebel 
Without a Cause (1955) van Nicholas Ray, met 
James Dean als Jim Stark. Het rechterpaneel is 
een centraal beeld uit Mystery Train van Jim Jar-
musch (afb. IV.1.1).

Hazekamp  Het denkspoor dat ik nu volg 
begint bij een foto van Risk Hazekamp (afb. 
IV.1.2). Waarom gekozen voor een fotograaf als 
het centrum van dit drieluik een film betreft? 
Het antwoord is simpel: een film bestaat uit 
foto’s (stills). De foto’s van Hazekamp passen 
daarmee in een cinematografische benadering 
van de werkelijkheid. Ik daal nu af in de wereld 
van Bakhtin. Kunst manifesteert zich als vorm 
van denken die zich voltrekt langs drie lijnen: 

1. Complexiteit. Een discontinue wereld zon-
der essentie komt naar voren. In complexe dia-
logen openbaart zich een carnavaleske wereld. 

2. Dialoog. Het zoeken naar een eigen taal en 
een nominalistische spraakverwarring kenmer-
ken de adolescent. Volgens Bakhtin is dit al terug 
te vinden in het werk van Fjodor Dostojevski.

3. Humor. Personages becommentariëren 
steeds weer opnieuw op humoristische wijze de 
wereld om hen heen. Impliciete stijlkenmerken 
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en omkeringen met subtiele spot. Een luchtig 
en vluchtig antwoord op het zwaarmoedige ver-
haal van de tragische adolescent en op het hoog-
dravende verhaal van de poëtische adolescent. 
Verhalen waar ouders—zij die leven in de her-
innering—en leraren—zij die leven in de ont-
wikkeling—vaak nauwelijks oog voor hebben. 
De wereld als een besloten en komisch tafereel 
waarvan met name generatiegenoten de toe-
gangscode kennen.105 

De complexe adolescent De speelse com-
plexiteit van de jeugd verschijnt. Het is de ado-
lescent die deels leeft in een nog onbekende 
toekomst. Hij past in een wereld van David 
Bowie tot Tracey Emin. Films gaan voorbij het 
klassieke lineaire cinematografische denken. De 
aanpak past meer bij het eclectische, nieuwe, be-
wegende, steeds opnieuw te monteren digitale 
cinematografische denken. De nieuwe manier 
van denken is gebaseerd op fragmentatie en 
complexiteit. Het resultaat is een radicale vorm 
van vrijheid en autonomie.

2. FOTOGRAFIE ALS 
CINEMATOGRAFIE VAN 
DE INTERRUPTIES

Discontinuïteit Risk Hazekamps intrige-
rende foto’s van jonge mensen verbeelden een 
volgende stap in de contingente wereld van de 
adolescentie. Ik kies Jack off Jimmy (2001), een 
herschrijving van het beeld van James Dean in 
zijn laatste film Giant. Deze foto’s behoren tot 
de reeks waarin Hazekamp zichzelf presenteert 
als een androgyne James Dean. De reeks zette 
haar op de kaart als een van Nederlands meest 
veelbelovende fotografen.

Wat zegt de foto? Het verhaal van Jack off 
Jimmy begint bij het overweldigende landschap: 
de woestijn, de bergen, de steppeachtige be-
groeiing. In het midden van de foto staat een 
jongeman. Als je beter kijkt, zie je dat het een 
jonge vrouw is. Ze heeft haar handen in de ach-
terzakken, heeft kort haar en is gekleed in de-
nim.

Hazekamps jonge vrouw speelt met het pu-
bliek. De foto legt niet uit. Er is een leegte. De 
toeschouwer weet niet waarom de vrouw juist 
daar en juist zo staat. Is ze een van de tovenaars 
uit de hel van Dantes Divina Commedia, wiens 
gezichten achterstevoren staan omdat ze niet 
naar de toekomst kijken maar naar het verleden? 

Fotografie als cinematografie van de interrupties

105 In Rebelle: Art & Feminism, 1969–2009, samenge-
steld door Mirjam Westen, staat: “As the idol James Dean 
she [Hazekamp] poses in panoramic landscapes” (2009, 
156). Anneke van Wolfswinkel beschrijft het werk van 
Hazekamp in “Fotografie als verleiding” (2010) als ver-
want aan dat van Cindy Sherman en Catherine Opie. De 
overeenkomst ligt in de thematiek (gender) en het foto-
grafisch object (het zelf ). De deur van het atelier van Ha-
zekamp toont de tekst van Butler: “The lines we draw are 
invitations to cross over and that crossing over constitutes 
who we are.” De rebel vindt zijn vorm door een daad van 
“Looking Through the Glass,” de titel van een artikel van 
Piet de Jonge over het werk van Hazekamp (2001). 

Hazekamp is, net als Lewis Caroll, een grensganger. De 
afbeeldingen van Dean verwijzen naar een wereld “inha-
bited by heroes.” Voor de nieuwste afbeeldingen van het 
werk van Risk Hazekamp, zie www.riskhazekamp.nl.
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Wat ziet ze? Hazekamp bevraagt de context zon-
der die direct in te vullen.

De contextuele leegte waarmee we telkens 
worden geconfronteerd veroorzaakt disconti-
nuïteit. De zo kenmerkende continue reeks aan 
beelden van het seriële denken (zoals we dat te-
genkwamen bij Woolf ) stopt. Er is even niets. 
De kijker moet de draad zelf oppakken. De lezer 
wordt uitgedaagd om verder te gaan waar het 
beeld stopt. Hazekamp doet daarmee een direct 
beroep op je fantasie. Je wordt uitgenodigd een 
eigen beeld te creëren. Daarbij dringt het besef 
door dat iedere vorm van denken berust op fic-
tie.

Hazekamp ontwikkelt zo een cinematogra-
fische fotografie van interrupties. Iedere foto is 
een filmfragment. Iedere foto is als een para-
graaf. Het beeld stopt en fixeert. De spanning 
bouwt op. De toeschouwer wil verder, maar 
krijgt geen antwoord meer. De foto reikt niet 
verder dan een still. De toeschouwer moet de 
film zelf voltooien. De wereld van de techniek 
wordt een wereld van fantasie.

Cindy Sherman Hazekamps wereld is er een 
van ontologische onzekerheid. Het is een wereld 
waarin de tragiek en de esthetiek worden door-
geprikt. Twijfel en vragen resteren. Iedere vraag 
roept een dialoog op binnen een  wisselende 

context, waarin niets blijft wat het was en waar 
ieder discours gevolgd wordt door een nieuw 
discours. We zien een wereld waarin realiteit 
plaats maakt voor fictiviteit.

Deze wereld vol twijfel genereert ruimte voor 
de lichte humor en het spel. Ironie en humor 
kunnen ontstaan waar de betovering is verbro-
ken (Rorty 2007, 167). Humor kan poëtisch 
van aard zijn. Hazekamps werk is een voorbeeld 
van deze poëtische humor.

Hazekamp wordt ten onrechte vereenzelvigd 
met Cindy Sherman. Sherman neigt veel meer 
naar de negatievere satire. Sherman betreedt de 
derde ruimte op een hardvochtige wijze. Sher-
mans Clowns, hoewel meestal ouder, hebben 
een fysiek-dodelijk accent. In een en hetzelfde 
portret openbaart zich de poging tot opheffing 
van de tragiek door de esthetiek en vervolgens 
de poging tot opheffing van de esthetiek. De 
lichte ironie van Hazekamp is ver te zoeken.

Shermans wereld is een tragische, negatieve 
variant van de ironie: de satire. De voldragen 
duistere achtergrond met zijn romantische be-
lichting accentueert deze stijl. Sherman zou je 
kunnen zien als een eenentwingste-eeuwse Ca-
ravaggio. Het chiaroscuro, het barokke aspect, 
niet hoopvol maar doods, is overal aanwezig.106 

De humor van de adolescent. De adolescent 
met humor kan alleen ontstaan in een open 

Fotografie als cinematografie van de interrupties

106 In de catalogus Cindy Sherman (2006) toont Régis 
Durand de serie Clowns uit 2003–4. Ze zijn grotesk, ex-
cessief, carnavalesk en vol tegenstrijdigheden. De clowns 
laten een zorgelijke psychische gesteldheid zien onder een 
vrolijke masker. Hun uitdrukkingen krijgen iets bitters en 
gruwelijks. Ze zijn pervers en wellustig en herinneren aan 
de personages uit Stanley Kubricks A Clockwork Orange.

FOTOGRAFIE ALS
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omgeving. Poëzie en humor liggen daarin niet 
ver van elkaar. Beide zijn van nature complexe 
processen. Beide geven antwoord op de tragiek 
van het bestaan. Poëzie is echter in basis ernstig 
en monologisch van aard. Humor is geestig en 
communicatief. Humor ontstaat in een al dan 
niet denkbeeldige taaloefening waarbij de mens 
los komt van zichzelf. Humor is een onvoorspel-
baar fenomeen dat ontstaat vanuit de interactie 
in een open ruimte. Pietje Bell, de humoristi-
sche jeugd, kenmerkt zich door een dubbele 
binding: enerzijds is er betrokkenheid bij het 
object, maar anderzijds is er een zekere distantie 
als gevolg van een binding met iets anders. 

DE OMGEVING ALS PROTAGONIST

Omgeving Hazekamps afbeelding spreekt in 
een tijd en ruimte waar het personage eigenlijk 
ondergeschikt is aan de omgeving (afb. IV.1.3). 
De heuvels, de takken en het gras spreken hun 
eigen taal. Het is een wereld vol onzichtbare we-
zens. Narcissus, Sisyphus en Prometheus, drie 
mythologische karakters die al verder reiken dan 
het kunstobject zelf, verschijnen in dit complexe 
universum. 

Narcissus staat eenzaam in het landschap. 
Hij gaat op in zichzelf. Nergens in de omgeving 
is een toevluchtsoord; nergens de mogelijkheid 
tot contact. Deze narcistische wereld is niet di-
rect een wereld van verwarring, maar van fixatie. 
Het is een vorm van verlatenheid, een gevange-
nis zonder tralies.

Dan Sisyphus, de dolende: hij is veroordeeld 
tot een zinloze taak en staat nauwelijks in con-
tact met zijn omgeving. Je vraagt je af hoe lang 
deze toestand duurt. Is er ontwikkeling? Komt er 
ooit een einde aan deze absurde werkelijkheid? 
De absurditeit van het bestaan uit zich vooral in 
de fixatie. Fotografie is daarvoor een goed medi-
um. De ogenschijnlijke realiteit wordt gefixeerd. 
Elke keer als je kijkt is deze hetzelfde. Er vindt 
geen ontwikkeling plaats.

Als derde mythologische metafoor is daar 
Prometheus, de activist: hij is verstrikt in een 

IV.1.3: Risk Hazekamp, Jack off Jimmy (detail), 2001 
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performatieve actie binnen een wisselende con-
text. Het is een positieve actie waarmee het 
personage een eigen betekenis geeft aan zijn be-
staan, binnen de context die niet van de auteur 
of van de toeschouwer is, maar die een inter-
subjectieve derde ruimte vormt, waar de bete-
kenis voortdurend wisselt afhankelijk van het 
perspectief.

Camus  Deze drie mythologische persona-
ges verschijnen natuurlijk niet zomaar op mijn 
netvlies. Ik probeer meer van het werk van Ha-
zekamp te begrijpen door het te plaatsen in een 
mogelijke wereld. Ik laat het A-denken preva-
leren: associatie en rede raken met elkaar in ge-
vecht.

Ik denk aan het werk van Albert Camus. Het 
vroege werk van Camus reflecteert een hard-
vochtige, masculiene wereld van antihelden 
en schetst een diep tragisch wereldbeeld. Er is 
echter wel ontwikkeling. Camus prikt door zijn 
eigen cynisme heen. De mens in opstand (1951), 
zijn latere, naoorlogse werk, neemt daarbij een 
belangrijke plaats in. Caligula transformeert in 
Sisyphus die op zijn beurt transformeert in Pro-
metheus.

Boven dit alles zweeft het thema van de doos 
van Pandora: een carnavaleske toekomst, een 
onvoltooide tijd op de scheidslijn tussen tragisch 

en komisch. De tragedie is de nachtmerrie van 
een onveranderlijk verleden. De poëzie maakt 
die tragedie tot de droom van het gesublimeerde 
heden. De wereld waar we ons nu in bevinden is 
echter een heterogeen panorama, met een groot 
en tevens hoopvol vraagteken.

De wereld van de ironie, een wereld van 
woorden, een wereld van mogelijkheden, een 
spel tussen realiteit en fictie, is aan het woord. 
Tekst en context zijn met elkaar in gesprek. We 
bevinden ons in een wereld van voortdurende 
omkeringen, die een beroep doet op onze crea-
tiviteit en die nog elke vorm kan aannemen. Die 
komedie kan de tragiek teniet doen.107 

 
De dialogische adolescent De ironische ver-

schijning blijkt een dialogische adolescent. Hij 
houdt zich op de vlakte en spreekt zijn twijfel 
uit. De dialogische adolescent vertegenwoordigt 
daarmee een belangrijk nieuw gezichtspunt. Hij 
staat tussen twee uitersten. Hij vertegenwoor-
digt de onvoltooidheid en heeft daarom iets 
onbevredigends. De twijfel heeft zijn keerzijde 
in de hoop. Nadat gebleken is dat de esthetiek 
berust op een illusie, maakt de adolescent het 
verhaal van de jeugd en de dood nu niet meer 
absoluut maar relatief.

Ook de wijze van communiceren van deze 
adolescent vraagt onze aandacht. De adoles-
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107 Het spel met de werkelijkheid vinden we terug in 
de wereld van Camus. Dostojevski ligt ten grondslag aan 
de laatmoderne absurde held, die terug te vinden is in de 
film van de tweede helft van de jaren vijftig. De Engelse 
vertaling van Camus’ L’Homme révolté luidt zelfs Rebel: An 
Essay on Man in Revolt. De absurde held is een paradoxale 
verschijning. Hij zakt niet weg in een tragische zinloos-
heid en stapt niet in een dromerige esthetische illusie. De 
absurde held erkent de complexiteit van het leven: hij ac-
cepteert de tragiek van het leven zonder betekenis. Hij 
weet niettemin te leven door liefde, verzet en kunst tot 
bron van zijn handelen te maken.
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cent bevindt zich in een permanent proces van 
omkeren. De relatie van de volwassene tot de 
adolescent wordt daar vaak niet gemakkelijker 
op. Hij zegt niet wat hij meent en meent lang 
niet altijd wat hij zegt. De satire kenmerkt zich 
door duisternis aan het einde van de tunnel. De 
ironie signaleert echter licht aan het einde van 
de tunnel. De ironische positie gaat ervan uit 
dat er ontwikkeling is, en dat door het gesprek 
met de realiteit de vrijheid en autonomie van de 
adolescent zullen toenemen.

De adolescent is van een monologisch nu 
een principieel dialectisch wezen geworden. 
Hij bevraagt, relativeert, becommentarieert en 
communiceert met het doel zijn werkelijkheid 
te leren verstaan. Fictie en realiteit hebben daar-
binnen dezelfde status. De adolescent is tegelijk 
in dialoog met zichzelf, de tekst en de ander. Hij 
kan zowel een man zijn als een vrouw. Hij kan 
zichzelf beschrijven of een ander. Ieder stand-
punt zegt iets anders. De adolescent leeft in een 
onvoltooide tijd. Hij blijft open, niet dwingend 
in zijn structuur en daardoor vatbaar voor ver-
andering.

Erich Auerbach beschrijft in Mimesis: The 
Representation of Reality in Western Literature 
(2003, orig. pub. 1953) hoe literatuur de wer-
kelijkheid interpreteert. In het laatste hoofd-
stuk, over Virginia Woolfs To the Lighthouse, 

beschrijft hij een proces dat hij karakteriseert in 
termen van een “multiple consciousness” (549). 
Deze wereld van reflecties komt in de buurt van 
Winnicotts en Bollas’ derde ruimte. Het is een 
plek waar elke vorm van fixatie omgezet wordt 
in zijn tegendeel. De adolescent verschijnt hier 
als tragikomische gestalte.108 

 

108 Auerbach beschrijft een proces dat grote overeen-
komsten vertoont met de methode van Art-Based Lear-
ning. Edward Saïd beschrijft in zijn inleiding op Mimesis 
Auerbachs werkwijze: Auerbach “explicitly rejects a ri-
gid scheme” (in Auerbach 2003, xxxi) en “always comes 
back to the text” (xxii). Auerbach laat het werk spreken, 
maar volgt tegelijkertijd zijn eigen gedachten. Het werk 
van Auerbach is in Nederland onder andere belicht door 
Barend van Heusden in De Spiegel van Stendhal: over de 
weergave van de werkelijkheid in literatuur. Interessant is 
de beschrijving van het begrip “artistieke mimesis” (1998, 
40). De mimetische tekst krijgt daarbij een open karak-
ter. Het komt overeen met de laatste twee fasen van mijn 
beschrijving van het proces van ABL.
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IV.2.1: Nicholas Ray, Rebel Without a Cause (film still), 1955 
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2. DOORWERKING: 
    NICHOLAS RAY

INLEIDING

Na het zijpaneel is het tijd voor de verdieping 
van het onderwerp van dit drieluik Het spel van 
de jeugd. Daarvoor biedt het cinematografische 
denken van Nicholas Ray op het middenpaneel 
een ingang. Het is een vorm van denken die is 
ontstaan in het laatmoderne tijdvak: een peri-
ode van verschillende perspectieven, dialogen 
en processen van intersubjectieve identiteitsvor-
ming. Net als in het geval van Caravaggio en 
Woolf is Ray hier geen willekeurige keuze. Deze 
drie kunstenaars horen thuis in een specifiek 
spectrum van relevante denkers.

Bij Ray komt een verhaal aan bod dat onze 
kennis over de jeugd verder nuanceert. Om re-
denen die ik ook al besprak bij het werk van 
Woolf concentreer ik me op het beginfragment. 
Wat vertelt het jeugdidool James Dean—als het 
personage Jim Stark—over de adolescentie?

In het beginshot maken we kennis met een 
verwarde jongeman (afb. IV.2.1). Hij ligt op 
de grond. Hij is vermoedelijk dronken. “Plain 
drunkenness,” zoals een agent later op het po-
litiebureau opmerkt. De jongen speelt met een 
opwindbaar poppetje. De camera is vol op hem 

Inleiding

gericht. Het personage kijkt je niet aan. De 
adolescent evolueert voor mij al snel naar een 
volgend niveau: van held en dichter naar wat 
Bakhtin aanduidt als een “tragische 
clown.”109 

Nicholas Ray De film opent op een paas-
nacht. Jim Stark is met zijn ouders verhuisd naar 
Los Angeles. Al meteen de eerste avond komt 
hij terecht op het politiebureau. Daar zitten een 
meisje dat weggelopen is van huis, Judith, en 
Plato, een angstige jongen.

De volgende dag gaat Jim naar school. Ze 
hebben les in het planetarium. Daar wordt 
een film van de kosmos getoond, die duidelijk 
maakt hoe klein en onbelangrijk ieder van ons 
is ten opzichte van het enorme heelal. Jim pro-
beert demonstratief contact te maken met me-
descholieren, maar wordt weggehoond. Buiten 
komt het zelfs tot een messengevecht tussen 
Buzz, de leider van de groep, en Jim. Jim wint, 
maar wordt uitgedaagd voor een chicken run.

Jim probeert in gesprek te raken met zijn 
vader, maar die reageert niet adequaat, dus Jim 
vertrekt die avond naar de kliffen waar de au-
torace zal plaatsvinden. Judith en Plato zijn er 
ook. Als de race begint, scheuren de auto’s op 
de klif af. Diegene die er als eerste uitspringt, 
is de chicken. Buzz blijft echter hangen aan zijn 
portier en stort het ravijn in.

Judith, Jim en later ook Plato vluchten naar 
een verlaten huis. De bende van Buzz heeft hen 
inmiddels getraceerd. Als Jim en Judith samen 
wegsluipen, voelt Plato zich in de steek gelaten 
door het verliefde stel en vlucht hij met een pi-
stool het planetarium in—nadat hij in paniek 
een van Buzz’ vrienden heeft neergeschoten. Als 
de politie arriveert, omsingelen ze het planeta-
rium. Jim weet Plato te bewegen om zich over te 
geven, maar niet voordat hij stiekem de kogels 
uit diens pistool heeft gehaald. Plato komt uit-
eindelijk naar buiten, zwaait dreigend met het 
(lege) pistool en wordt doodgeschoten door de 
agenten.

109 Het beginshot van Rebel Without a Cause is vele 
malen uitgebreid besproken. In één beeld wordt de hele 
film samengevat. Volgens Timothy Jacobs gaat de film 
over “de zoektocht van de jeugd naar de waarheid” (1992, 
43). Jacobs zegt over de beginscène: “In embryohouding 
ligt Jim Stark dronken op straat. Let op het speelgoedaap-
je dat hij kort daarvoor op beschermende wijze met een 
oude krant had toegedekt. James Dean was meesterlijk in 
het improviseren van scènes als deze” (37).
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Jim heeft zijn masker afgedaan en buigt zich 
over het lichaam van de dode Plato, die eerder 
lijkt op zijn jongere broer dan op een vriend. 
Jims vader, die eerst denkt dat zijn zoon daar 
dood ligt, beseft plotseling hoezeer hij afwezig 
is geweest. Hij ondersteunt zijn zoon en maakt 
duidelijk dat hij er voortaan voor hem zal zijn. 
110

De meerkleurige adolescent  Rays meerkleu-
rige adolescent is opgebouwd uit fragmenten. 
Dat confronteert ons met een vorm van denken 
in passages. Deze adolescent is een klein onder-
deel van het beeld van de adolescent als geheel. 

Het ontbreekt aan een definitieve verschij-
ningsvorm. Judith, Plato, Buzz en Jim vormen 
kleine verhalen, die ieder een aspect van de 
adolescent verbeelden. De prometheïsche ado-
lescent heeft geen essentie. Zijn kracht schuilt 
in de acceptatie dat hij transformeert bij ieder 
fragment, in tijd en ruimte. Hij is daarmee fun-
damenteel historisch.

De verschillende perspectieven kunnen met 
behulp van romantechnieken—monologen, 
dialogen en beschrijvingen—worden weergege-
ven. Woolf probeert de tragiek van de adoles-
centie op te heffen. Ray probeert de op zichzelf 
gerichte, gesublimeerde monologue intérieur niet 
op te heffen. Hij laat net als Dostojevski de ado-
lescentie zien als een open sociaal verschijnsel. 

De adolescent is de weerspiegeling van een be-
trokkenheid op de werelden van het pluriforme, 
het carnavaleske, het profane, het alledaagse. 
Met ieder afzonderlijk perspectief ontstaan 
nieuwe, specifieke antwoorden. De werkelijke 
kracht van de film is niet het monologische, 
maar het dialogische denken: het permanente 
gesprek tussen het tragische, poëtische en ko-
mische, waardoor—juist in dat wat niet wordt 
gezegd—het uiteindelijke beeld ontstaat.

De film bevat net als de roman een wirwar 
aan perspectieven die met elkaar in gesprek 
zijn. Er is geen alomvattend perspectief. Niets 
is zeker. De wereld van de ironie kenmerkt zich 
door een combinatie van fundamentele ontolo-
gische twijfel, engagement, kleine verhalen en 
hoop. Zo’n intersubjectieve wereld wordt helder 
beschreven door Richard Rorty in Contingency, 
Irony, and Solidarity (1989, Ned. vert. 2007). 
Hij schetst een beeld van de liberale ironicus en 
beschrijft een type mens dat een niet te funde-
ren hoop koestert dat het lijden zal verminderen 
en dat de vernedering van mensen door mensen 
zal ophouden (2007, 36). De grondhouding die 
dat vraagt bereiken we door “onze gevoeligheid 
te vergroten voor de bijzondere details van de 
pijn en de vernedering van de ander, onbekende 
mensen”; het gaat erom die ander te leren zien 
als “een van ons” (37).

Inleiding

110 Het feit dat Rebel Without a Cause zich afspeelt 
met Pasen dringt een associatie op met Dantes Divina 
Commedia. Ook Dantes reis door de hel, het vagevuur 
en het paradijs vindt immers plaats rond Pasen. Zowel 
het tijdstip als de opbouw van de tekst verwijzen direct 
naar het lijdensverhaal van Jezus. Het is het verhaal van 
de veroordeling, het lijden en de verlossing van de pro-
tagonist. Deze opbouw zien we overigens vaker terug in 
films uit de jaren vijftig: denk bijvoorbeeld aan On the 
Waterfront (1954) van Elia Kazan en Alfred Hitchcocks 
I Confess (1953).
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IV.3.1: Nicholas Ray, Rebel Without a Cause (detail van 
een film still), 1955 

Een spel met paradoxale beelden

3. RAY: NARCISSUS - 
DE EENZAAMHEID VAN DE JEUGD

EEN SPEL MET 
PARADOXALE BEELDEN

Jim Stark ligt op de grond. Als het camera-
oog werkt als een spiegel, spreekt hij de taal van 
Narcissus. Zowel het personage als de acteur 
tonen hun kwetsbaarheid. Zien we hier zelfme-
delijden of wanhoop? Jim staat hoe dan ook in 
verbinding met een van de andere personages 
die verderop uitgebreid aan bod komt en luis-
tert naar de bijnaam “Plato.”

Plato, die in het beginshot nog onzichtbaar 
is, klinkt overal door: “Nobody can help me,” 
in zijn eigen woorden. Hij is volkomen in zich-
zelf verstrikt geraakt, een uitvergroting van een 
aspect van Jim Stark. Plato demonstreert het 
fatale onvermogen. Hij is het tragische diepte-
punt, de illusie van de illusie. De twijfel, het 
kenmerk van de ironie, zet het denken echter 
ook nu weer in beweging. Deze beweging berust 
niet in de herhalende stilstand die bij de foto 
van Hazekamp aan de orde is gekomen. Plato 
vertegenwoordigt vanuit een ander gezichtspunt 
een nieuw begin.

Nicholas Ray blijft je uitdagen om steeds 
weer verder te kijken. Hij opent na de dood een 
weg voor vernieuwing. Plato’s sterven, aan het 
einde van de film, symboliseert in de binnenwe-
reld van Jim Stark de dood van het oude, maar 
ook de hoop op een nieuw begin.

Afhankelijk van het perspectief dat je kiest 
is dit openingsshot paradoxaal te noemen. De 
protagonist spreekt liggend op de grond. Hij 
zou zomaar, als in een klassieke afbeelding van 
Narcissus, boven een plas water kunnen hangen. 
Hij bevindt zich in het centrum van de afbeel-
ding, kijkt naar beneden, naar het poppetje dat 
kleiner is dan hijzelf (afb. IV.3.1). Wat ziet hij?

Ik kan niet in het hoofd van Jim Stark kij-
ken. Zijn half verlichte gezicht spreekt echter 
boekdelen. De diagonale lijn vertelt het tragisch 
verhaal van een verlaten jongeman. 
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Anders wordt het beeld als we de regisseur als 
vertellende instantie toevoegen aan het verhaal. 
De primaire dialoog verandert dan van richting. 
Jim Stark en het poppetje verdwijnen naar de 
achtergrond. Nicholas Ray en James Dean wor-
den gesprekspartners.

Door de dialoog met de context is het hoofd-
personage ineens niet meer alleen gefocust op 
de ander zoals die zichtbaar wordt in het speel-
goedpoppetje, maar verlegt hij de aandacht naar 
zichzelf. De betovering wordt doorgeprikt. Het 
spel begint. Jim Stark wordt James Dean. James 
Dean zegt: “Doe ik het goed? Lig ik op de juiste 
plaats?” Ook nu weer luidt het onderschrift: 
“Who is speaking?”

Sigmund Freud De wereld van East of Eden 
(1955), Rebel Without a Cause (1955) en Giant 
(1956) sluit aan bij Sigmund Freuds “Ter in-
troductie van het narcisme” (1985, orig. pub. 
1914). Freud beschrijft hoe het libido en de vi-
taliteit van de narcist primair gericht is op het 
ego. Hij is veel minder geïnteresseerd in het 
object van de liefde. Zijn liefde cirkelt rondom 
hetgeen hij ziet, wat hem bezighoudt en wat hij 
niet kan loslaten.

Dick Poutain en David Robins geven aan 
dat we ons bevinden in een wereld waar de pro-
tagonist “does not gaze at others, but appears 

to others; [he] does not gaze but wishes to be 
gazed at.” Hij heeft daarbij een ogenschijnlijke 
achteloosheid. De achteloosheid moet echter 
juist werken als een vorm van aantrekking. Dit 
is de wereld van James Dean, Marlon Brando, 
Dennis Hopper en John Travolta (Poutain en 
Robins 2000, 116).

Freud werkt de tragiek van het narcisme ver-
der uit door aandacht te vestigen op het eroti-
sche, maar ook op het agressieve karakter van 
narcisme. De adolescent is een tragische figuur. 
Hij is verlaten en ervaart pijn. Dit lijden kan 
ook leiden tot destructief en zelfdestructief ge-
drag. De wanhoop van de narcist bevat een ele-
ment van bedreiging en staat voortdurend op 
punt van uitbarsten.

Narcisme heeft echter ook een ironisch as-
pect, omdat de tragiek voortdurend omslaat in 
het tegengestelde. De ene keer vertoeft de nar-
cistische adolescent in de afgrond, in de wereld 
van het triviale. Het andere moment waant hij 
zich in de wereld van de goden en het sublieme. 
De ironische wereld is een contingente wereld 
waarin nooit iets vaststaat. We zien dit zelfs in 
het in 1645 aan Caravaggio toegeschreven schil-
derij van Narcissus (1600) terug. Er is een tra-
gisch element, maar tegelijk is er ook een komi-
sche tegenpool.111

 

Een spel met paradoxale beelden

111 De lacaniaanse psychoanalyticus Dylan Evans 
beschrijft in An Introductory Dictionary of Lacanian Psy-
choanalysis (1996) hoe Lacan in Remarks on Psychic Cau-
sality (1946) het tweeledige karakter van het narcisme 
benadrukt. Hij belicht narcisme als een affectief en een 
destructief verschijnsel. Het kind komt aan de hand van 
zijn spiegelbeeld tot zelfbesef. Het erotische aspect is een 
gevolg van de aantrekkingskracht van het spiegelbeeld in 
het spiegelstadium. Het agressieve aspect komt voort uit 
het conflict tussen de heelheid van het spiegelbeeld en de 
gefragmenteerd van het subject (Evans 1996, 120). Het 
spiegelbeeld in het spiegelstadium is niet per definitie dat 
wat het kind ziet in een spiegel. Een ander mens kan ook 
als spiegel fungeren. Op basis daarvan kunnen zich de 
eerste beelden vormen die uiteindelijk leiden tot een au-
tonome identiteit binnen de symbolische orde.
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IV.3.2: Jazz in notenschrift 

VERVREEMDING DOOR 
GELUIDEN  

Ray versterkt het idee van de paradoxale ado-
lescent door een reeks vervreemdende geluiden. 
Miles Davis’ Birth of the Cool (1950) indachtig 
laat hij een chaotische jazzy geluidsband mee-
draaien (afb. IV.3.2). De klanken roepen eerder 
vragen op dan dat ze antwoord geven. Deze 
vragen leiden tot wanhopige gedachten. Ze pas-
sen uitstekend bij Jim Starks verschijning. Hij 
zwijgt. Hij bevindt zich in de leegte. Hij kijkt 
naar het object op de voorgrond en laat zijn ge-
dachten de vrije loop.

De filmkijker identificeert zich met de ca-
mera en kan de gedachten van de protagonist 
slechts raden. De camera is een onderzoeker. 
De gezichtsuitdrukking geeft een aanzet, maar 
er is geen zekerheid. De ontoegankelijke hoofd-
persoon met zijn gefronste voorhoofd en zijn 
hangende mond houdt ons in spanning. Hij 
spreekt in raadsels. Hij zou wel eens iets heel 
anders kunnen denken dan wat hij voorwendt. 
Draagt hij een masker? Is dit misleiding? Of doe 
ik hem als toeschouwer onrecht aan door deze 
associatie?

   
François Rabelais Het helpt om aan Rabe-

lais’ humoristische wereld te denken. In deze 
mogelijke wereld heerst een tegenstrijdige, gro-
teske kakofonie aan geluiden, zo signaleert Mik-
hail Bakhtin in Rabelais and His World (1984). 
Rabelais’ verhalen tonen een maskerade vol on-
verwachte gebeurtenissen. Hij staat daarbij met 
een voet in de rauwe middeleeuwen en met de 
andere in de gestileerde renaissance. Daarmee 
doorkruist hij twee werelden: die van de lage en 
die van de hoge cultuur.

Rabelais is een libertaire grensganger, en dat 
is precies wat hem bijzonder maakt. Hij behoort 
aan de ene kant tot de beschaafde wereld—het 
dunne vernislaagje dat in de renaissance ontstaat 
en dat hem, zo blijkt uit zijn rijke taalgebruik, 
intrigeert. Aan de andere kant behoort hij tot de 

Vervreemding door geluiden192



  196

Anders wordt het beeld als we de regisseur als 
vertellende instantie toevoegen aan het verhaal. 
De primaire dialoog verandert dan van richting. 
Jim Stark en het poppetje verdwijnen naar de 
achtergrond. Nicholas Ray en James Dean wor-
den gesprekspartners.

Door de dialoog met de context is het hoofd-
personage ineens niet meer alleen gefocust op 
de ander zoals die zichtbaar wordt in het speel-
goedpoppetje, maar verlegt hij de aandacht naar 
zichzelf. De betovering wordt doorgeprikt. Het 
spel begint. Jim Stark wordt James Dean. James 
Dean zegt: “Doe ik het goed? Lig ik op de juiste 
plaats?” Ook nu weer luidt het onderschrift: 
“Who is speaking?”

Sigmund Freud De wereld van East of Eden 
(1955), Rebel Without a Cause (1955) en Giant 
(1956) sluit aan bij Sigmund Freuds “Ter in-
troductie van het narcisme” (1985, orig. pub. 
1914). Freud beschrijft hoe het libido en de vi-
taliteit van de narcist primair gericht is op het 
ego. Hij is veel minder geïnteresseerd in het 
object van de liefde. Zijn liefde cirkelt rondom 
hetgeen hij ziet, wat hem bezighoudt en wat hij 
niet kan loslaten.

Dick Poutain en David Robins geven aan 
dat we ons bevinden in een wereld waar de pro-
tagonist “does not gaze at others, but appears 

to others; [he] does not gaze but wishes to be 
gazed at.” Hij heeft daarbij een ogenschijnlijke 
achteloosheid. De achteloosheid moet echter 
juist werken als een vorm van aantrekking. Dit 
is de wereld van James Dean, Marlon Brando, 
Dennis Hopper en John Travolta (Poutain en 
Robins 2000, 116).

Freud werkt de tragiek van het narcisme ver-
der uit door aandacht te vestigen op het eroti-
sche, maar ook op het agressieve karakter van 
narcisme. De adolescent is een tragische figuur. 
Hij is verlaten en ervaart pijn. Dit lijden kan 
ook leiden tot destructief en zelfdestructief ge-
drag. De wanhoop van de narcist bevat een ele-
ment van bedreiging en staat voortdurend op 
punt van uitbarsten.

Narcisme heeft echter ook een ironisch as-
pect, omdat de tragiek voortdurend omslaat in 
het tegengestelde. De ene keer vertoeft de nar-
cistische adolescent in de afgrond, in de wereld 
van het triviale. Het andere moment waant hij 
zich in de wereld van de goden en het sublieme. 
De ironische wereld is een contingente wereld 
waarin nooit iets vaststaat. We zien dit zelfs in 
het in 1645 aan Caravaggio toegeschreven schil-
derij van Narcissus (1600) terug. Er is een tra-
gisch element, maar tegelijk is er ook een komi-
sche tegenpool.111

 

Een spel met paradoxale beelden

111 De lacaniaanse psychoanalyticus Dylan Evans 
beschrijft in An Introductory Dictionary of Lacanian Psy-
choanalysis (1996) hoe Lacan in Remarks on Psychic Cau-
sality (1946) het tweeledige karakter van het narcisme 
benadrukt. Hij belicht narcisme als een affectief en een 
destructief verschijnsel. Het kind komt aan de hand van 
zijn spiegelbeeld tot zelfbesef. Het erotische aspect is een 
gevolg van de aantrekkingskracht van het spiegelbeeld in 
het spiegelstadium. Het agressieve aspect komt voort uit 
het conflict tussen de heelheid van het spiegelbeeld en de 
gefragmenteerd van het subject (Evans 1996, 120). Het 
spiegelbeeld in het spiegelstadium is niet per definitie dat 
wat het kind ziet in een spiegel. Een ander mens kan ook 
als spiegel fungeren. Op basis daarvan kunnen zich de 
eerste beelden vormen die uiteindelijk leiden tot een au-
tonome identiteit binnen de symbolische orde.

  197

IV.3.2: Jazz in notenschrift 

VERVREEMDING DOOR 
GELUIDEN  

Ray versterkt het idee van de paradoxale ado-
lescent door een reeks vervreemdende geluiden. 
Miles Davis’ Birth of the Cool (1950) indachtig 
laat hij een chaotische jazzy geluidsband mee-
draaien (afb. IV.3.2). De klanken roepen eerder 
vragen op dan dat ze antwoord geven. Deze 
vragen leiden tot wanhopige gedachten. Ze pas-
sen uitstekend bij Jim Starks verschijning. Hij 
zwijgt. Hij bevindt zich in de leegte. Hij kijkt 
naar het object op de voorgrond en laat zijn ge-
dachten de vrije loop.

De filmkijker identificeert zich met de ca-
mera en kan de gedachten van de protagonist 
slechts raden. De camera is een onderzoeker. 
De gezichtsuitdrukking geeft een aanzet, maar 
er is geen zekerheid. De ontoegankelijke hoofd-
persoon met zijn gefronste voorhoofd en zijn 
hangende mond houdt ons in spanning. Hij 
spreekt in raadsels. Hij zou wel eens iets heel 
anders kunnen denken dan wat hij voorwendt. 
Draagt hij een masker? Is dit misleiding? Of doe 
ik hem als toeschouwer onrecht aan door deze 
associatie?

   
François Rabelais Het helpt om aan Rabe-

lais’ humoristische wereld te denken. In deze 
mogelijke wereld heerst een tegenstrijdige, gro-
teske kakofonie aan geluiden, zo signaleert Mik-
hail Bakhtin in Rabelais and His World (1984). 
Rabelais’ verhalen tonen een maskerade vol on-
verwachte gebeurtenissen. Hij staat daarbij met 
een voet in de rauwe middeleeuwen en met de 
andere in de gestileerde renaissance. Daarmee 
doorkruist hij twee werelden: die van de lage en 
die van de hoge cultuur.

Rabelais is een libertaire grensganger, en dat 
is precies wat hem bijzonder maakt. Hij behoort 
aan de ene kant tot de beschaafde wereld—het 
dunne vernislaagje dat in de renaissance ontstaat 
en dat hem, zo blijkt uit zijn rijke taalgebruik, 
intrigeert. Aan de andere kant behoort hij tot de 

Vervreemding door geluiden 193



  198

wereld daaronder, waartoe de reuzen Gargantua 
en diens zoon Pantagruel behoren. Dit is een 
wereld vol begeerten, seksuele drang en geweld.

Rabelais’ humor laat beide werelden in tact 
zonder een van beide voorrang te geven. De 
roman is een derde ruimte. Daarin zijn de ver-
schillende werelden met elkaar in een dialoog 
verwikkeld. De roman biedt zo’n grote inter-
tekstuele ruimte dat ieder woord ook het om-
gekeerde kan betekenen. Hij toont het wrede 
maar ook hartstochtelijk gepassioneerde spel 
van de natuur. Hij toont de hoogstaande maar 
ook de hoogdravende mens.

Rabelais’ humor geeft begrip voor de blik van 
de filmregisseur. Is dit het (voorlopig) winnende 
antwoord, na de tragiek en de poëzie van het 
bestaan? Is dit wat Milan Kundera, bewonde-
raar van Rabelais, bedoelde met De ondraaglijke 
lichtheid van het bestaan (1983)? Is dit het ver-
mogen om—vanaf een zekere afstand bezien—
de complexe wereld om ons heen lief te heb-
ben in zijn volmaakte onvolmaaktheid? Is dit de 
liefde voor en solidariteit met het aandoenlijke 
verschijnsel “mens,” zoals Rorty dat verwoordt? 
112     

De verwarde adolescent De raydiaanse ado-
lescent is verward. De filmer en de romanschrij-
ver tonen ons een overrompelende werkelijk-

heid, waarbinnen het niet altijd gemakkelijk is 
om staande te blijven. De ironicus is “cool” en 
heeft ondanks de wanhoop een manier gevon-
den om zich tot de werkelijkheid te verhouden.

De ironie heeft opvallend vaak de grote stad 
als decor, als de metafoor voor een complexe 
wereld waarbinnen het individu zijn plaats 
zoekt. De werkelijkheid van Tokyo en Los An-
geles laat zien dat iedere vorm van generaliseren 
belachelijk en overbodig is geworden. De wereld 
is onbeheersbaar. Ieder mens vormt een uniek 
verhaal.

Is het fragment, dat een volstrekt origineel 
karakter en een principieel open einde heeft, 
nog aan te merken als een vorm van denken? 
Kunst lijkt nu de enige nog relevante wijze van 
denken—wil dat zeggen dat het open en crea-
tieve denken het gesloten, logische denken ver-
vangt?113

Vervreemding door geluiden

112 Kundera stelt in Een ontmoeting (2009) dat Ra-
belais het genie van het niet-ernstige is. Hij verfoeit de 
mate waarin Rabelais van het carnavaleske wordt ontdaan 
en keert zich tegen iedere moraliserende pedagogie. Hij 
houdt een pleidooi voor de onvolgroeide mens waarvan 
niemand weet hoe die zich zal ontwikkelen. De roman 
van Rabelais is een voorbeeld van een wereld van einde-
loos veel mogelijkheden. Ik wil in dit verband ook nog 
benadrukken hoe Art-Based Learning behalve een me-
thodiek ook een didactiek van “het onvolgroeide” is. Het 
is een didactiek met een open karakter. Dit heeft verstrek-
kende gevolgen voor de lespraktijk.

113 Pountain en Robins geven aan hoe de jeugd iro-
nisch is gaan denken. De adolescent gedraagt zich “cool.” 
Ironie en “cool” zijn in feite twee loten van dezelfde stam. 
Pountain en Robins beschrijven in Cool Rules: Anatomy 
of an Attitude ironie als “an esential component of cool” 
(2000, 158). Cool is een idee dat is ontstaan in de jaren 
vijftig en zestig. De erfenis daarvan is nog steeds merk-
baar. Cool “whishes to be gazed at” (116) en kenmerkt 
zich door “amorality and unpredictability” (118). Het is 
een wereld van “intense passion” (119).
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DETAILS ALS 
BETEKENISDRAGERS 

Ieder detail is een betekenisdrager. De kle-
ding die een personage draagt, is als het harnas 
waarin hij is gegoten. Kleding heeft een eigen 
taal. Een jurk maakt iemand tot vrouw, een 
hoofddoek tot moslima. Kleding staat daarbij 
ook in relatie tot de omgeving. Hoe klein de 
verschillen kunnen zijn en hoe belangrijk het is 
het werk aan het woord te laten, blijkt uit de 
afbeelding. 

Jim Stark draagt kleding die bij hem past. 
Keurig, maar dat is niet alles. Wat zegt het kos-
tuum? Hoe verhoud je je daartoe, als toeschou-
wer? Hij draagt  klassiek zwart-wit: de kleur van 
een ordelijke en onvergankelijke wereld. Maar 
hoe is het daaronder gesteld? Is alles wel op 
orde? Jim roept even later “You are tearing me 
apart!” tegen zijn ruziënde ouders. Is het confor-
misme niet slechts een façade waaronder fikse 
problemen schuilgaan? 

De kreukels in het pak zijn misschien wel 
belangrijker dan het pak zelf. Misschien zegt de 
prop papier op de grond dat netheid (het pak) 
onmogelijk stand kan houden (afb. IV.3.3). In 
die zin is de prop het beeld van Jims geestesge-
steldheid, de verbeelding van wat zich in zijn 
hersens afspeelt. Er ontstaat een spel, een dia-
loog tussen een pak en een prop, die wordt on-
dersteund door talloze attributen: de muziek, de 
kleuren, de snelle, vlakke dialogen, de verschil-
lende kledingstijlen, de auto’s in alle soorten en 
maten.

James Purdy De gefragmenteerde wereld vol 
omkeringen van Jim Stark lijkt op die van James 
Purdy’s wonderlijke bildungsroman Malcolm 
(1959). Purdy schetst een wereld van bizarre 
ontmoetingen. De volwassen wereld is er een 
waar veinzen meer regel dan uitzondering is. 
Het is een poëtisch-ironische wereld. Malcolm 
loopt daar onbevooroordeeld doorheen, op het 
eerste gezicht naïef, net als Orlando. En Mal-
colm en Orlando hebben meer overeenkomsten. 

Details als betekenisdragers

IV.3.3: Nicholas Ray, Rebel Without a Cause (detail van 
een film still), 1955 
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wereld daaronder, waartoe de reuzen Gargantua 
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Het personage Malcolm staat symbool voor 
Purdy’s dialogische denken. Malcolm doorziet 
niet alleen het veinzen: hij komt tot een dialogue 
extérieur. Hij weet zijn sociale omgeving zelfs te 
ontregelen en inspireren met zijn scherpzinnige 
observaties en opmerkingen. Hij is geen intro-
verte dromer, maar verstaat de sociale kracht 
van het woord.

Malcolm mag dan narcistisch zijn, maar hij 
is ook extrovert. Hij laat in zijn commentaren 
tegenstellingen zien. De ene keer gaat het om 
relatief onbelangrijke oplosbare zaken. De an-
dere keer gaat het om een schrijnende realiteit. 
Het omdraaien van de rollen van jong en oud 
is daarbij een interessant gegeven. De pupil en 
zijn leermeester wisselen van stoel. De komende 
generatie leert de voorbije generatie hoe de toe-
komst eruit dient te zien. Malcolm sterft, nog 
geen twintig jaar oud, aan de liefde en aan over-
matig alcoholgebruik, met spierwit haar.114 

De  mondige adolescent De mondige ado-
lescent dient zich aan. Hij staat in het centrum 
van de handeling en schroomt niet zich uit te 
spreken. Hij is als Marlon Brando in The Wild 
One (1954): een brutale, provocerende, asser-
tieve bendeleider.

Deze adolescent is als Rays Inuk (Anthony 
Quinn) in The Savage Innocents (1960). Inuk de 
Eskimo leeft in zijn eigen wereld: een oprechte, 

maar ook egocentrische wereld waar elk woord 
een omgekeerde betekenis lijkt te hebben. Het 
is een wereld waar een kledingstuk als teken van 
beschaving eerder wijst op onbeschaafd dan op 
beschaafd gedrag. 

Jim Stark is als Bob Dylan: de verbeelding 
van het ironische antwoord van de jeugd op de 
tragiek en de poëzie van het bestaan. Dylan heeft 
op zijn album Self Portrait (1970) niet voor niets 
een ode geschreven aan Quinns vertolking van 
Inuk de Eskimo.

Details als betekenisdragers

114 Purdy’s Malcolm leest en leeft de wereld om hem 
heen. Susan Sontag beschrijft in het essay “Schrijven als 
lezen” hoe je een eigen kijk op de wereld kunt ontwik-
kelen door te lezen en te schrijven. Over schrijven zegt 
ze: “Schrijven betekent […] jezelf telkens toestemming 
geven om je op een bepaalde manier uit te drukken. Te 
verzinnen. Te springen. Te vliegen. Te vallen. Je eigen ka-
rakteristieke manier van vertellen en volhouden te ont-
dekken; dat wil zeggen je eigen innerlijke vrijheid te vin-
den” (2002, 310). Purdy’s universum is een pleidooi voor 
vrijheid. Hij schetst een wereld waar de verbeelding ten 
grondslag ligt aan de werkelijkheid.
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IN DIALOOG 
MET DE OMGEVING

De film spreekt zijn eigen taal. De achter-
grond van het fragment staat vol met witte hui-
zen die in hun statigheid en verticaliteit con-
trasteren met de voorgrond (afb. IV.3.4). Ray 
beantwoordt de vraag naar de adolescentie nu 
met imposante decors. Je kunt het terugvinden 
in al zijn films: Johnny Guitar (1954), The Sava-
ge Innocents (1960) en 55 Days at Peking (1963). 
Deze grote decors zijn echter niet de hoofdper-
soon van de vertelling, zoals in de tragedie of de 
esthetische werkelijkheid. 

Het gesprek legt de vinger meestal op de 
overweldigend eenzame, in zichzelf opgeslo-
ten theatrale wereld waar de onbeholpen klei-
ne Narcissus zich tegenover geplaatst ziet. Jim 
Stark is in deze wereld de hoofdpersoon. Net als 
de hoofdpersoon in De kleine prins van Saint-
Exupéry, James Deans lievelingsboek, is hij op 
aarde gevallen en weet meer dan de grootsten 
onder ons.

De overweldigende locaties komen steeds 
weer terug in de film. Ze vormen een omgeving 
die steeds weer vragen lijkt te stellen en daarmee 
het in zichzelf gekeerde individu noopt tot uit-
spraken. Het planetarium dat getoond wordt in 
de film biedt de ervaring van de enorme kosmos 
die een overweldigende indruk maakt. Deze 
kosmos wordt telkens weer becommentarieerd 
om er niet aan overgeleverd te worden. Onder 
de klif waar de race wordt gehouden gaapt een 
enorme diepte die niet kan worden getemd. Het 
oude huis waar Jim en Judy hun toevlucht zoe-
ken verwijst naar een ouderlijk huis dat ze op 
deze manier samen verkennen.

In dialoog met de omgeving

IV.3.4: Nicholas Ray, Rebel Without a Cause (detail van 
een film still), 1955 
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De ijdele adolescent  De narcistische adoles-
cent is een ijdele verschijning. Hij is een levende 
paradox. Hij bevindt zich boven én buiten de 
samenleving. Hij is verward, mondig, spreekt 
een taal waarvan je nooit zeker weet hoe hij die 
bedoelt, is onaantastbaar en maar zeer ten dele 
te begrijpen. Ook zijn omgeving snapt hem niet.

Het narcisme is een verschijnsel dat na de 
Tweede Wereldoorlog veel aandacht krijgt. 
Daarbij is film vaak het voertuig om het narcis-
me te laten zien en tegelijk te becommentarië-
ren. Hitchcock, een van de belangrijkste filmers 
van de naoorlogse tijd, heeft hiervoor de toon 
gezet. In The Birds (1963) is bijvoorbeeld te zien 
dat het idee dat de mens meester is over de na-
tuur berust op ijdelheid.115

Nicholas Ray beschrijft de eenzaamheid van 
de jeugd. Hij geeft door zijn wijze van portrette-
ren echter tegelijk een ironisch commentaar en 
preludeert daarmee op een prometheïsche ado-
lescent. De adolescent die we te zien krijgen is 
een in zichzelf gevangen, narcistisch personage. 
Er is niettemin hoop—een hoop die afwezig 
was bij de absolute tragedie in de filosofie van 
Caravaggio en zelfs bij de poëtische wijze van 
denken van Woolf.

Het is het kleine poppetje op de voorgrond 
dat spreekt: het kleine aapje dat groter lijkt dan 

Jim Stark (afb. IV.4.1). Jim kijkt hem gefasci-
neerd aan. Het is alsof de kleine aap een geheim 
kent waar de in zichzelf verzonken adolescent 
aan voorbijgaat.

De kleine aap draait de wereld om. Hij 
wenkt, net als Risk Hazekamp (die daarin meer 
lijkt op het aapje dan op James Dean), naar iets 
anders dat nog onzichtbaar is en daarmee een 
belofte inhoudt. Hij vertegenwoordigt een we-
reld in kleur en ziet iets dat de door zichzelf ge-
obsedeerde Jim Stark nog niet ziet, maar gaan-
deweg lijkt te ontdekken.

Het is precies deze combinatie van tragisch 
narcisme, liefdevol poëtisch denken en ironische 
lichtheid die de samenwerking tussen Nicholas 
Ray en James Dean tot een van de meest vrucht-
bare in de filmgeschiedenis heeft gemaakt door 
de adolescent in al zijn complexiteit te tonen.

In dialoog met de omgeving

115 Patricia Pisters beschrijft in Lessen van Hitchcock: 
een inleiding in de mediatheorie (2002) de culturele im-
pact van het werk van Hitchcock. In hoofdstuk 8, “Drella 
en de McGuffin: Hitchcock en het postmodernisme,” 
komt ter sprake hoe het werk van Hitchcock zich ken-
merkt door een knipoog naar de werkelijkheid. Zijn films 
passen bij “het einde van de grote verhalen” (Lyotard). 
Wie een film van Hitchcock kijkt, moet voortdurend on-
derhandelen “tussen betrokkenheid en ironische afstand” 
(Pisters 2002, 273). Dat de mens heer en meester over 
het universum zou zijn, blijkt in het werk van Hitchcock 
vaak een illusie.
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4. RAY: SISYPHUS - 
DE ABSURDITEIT VAN
DE JEUGD

DE WERKING 
VAN DE VOORGROND

Het absurde spreekt waar het onbeduidende 
op de voorgrond treedt. Het narcisme spreekt in 
overdreven grootheid. Het poppetje kan in een 
fantasiewerkelijkheid ook het personage Judy 
zijn. De toeschouwer ziet het poppetje bewegen 
in een wereld zonder een uiteindelijk doel.

Het poppetje is in een absurde dialoog ver-
wikkeld en ziet Jim, de toeschouwer, niet. Het 
kijkt voor zich uit, zonder iets te zien. Het ver-
telt over de vergeefse poging om met elkaar in 
contact te komen. We zijn opwindbare machi-
nes in een zinloze maskerade. We hebben geen 
idee wie ons opwindt. 

Er ontstaat een vervreemdende, kafkaës-
ke wereld die geen gevoel kent, maar hooguit 
oproept. Het is een wereld waarin het subject 
niets van zijn omgeving begrijpt. Het poppetje 
kan worden afgespeeld voor zolang het duurt. 
Daarna houdt het op. Als klein, onbeduidend 
en lachwekkend voorwerp staat het niet in con-
tact met de toeschouwers.

 Fjodor Dostojevski De wereld van de absur-
de dialogen vinden we terug in Dostojevski’s De 
broers Karamazov (2006, orig. pub. 1880). Hier 
wordt ieder personage zichtbaar in zijn klein-
heid. Het grote eenduidige karakter is verdwe-
nen. Elk personage wordt een nieuw personage 
als het gezichtspunt wijzigt. De perfecte gestalte 
lost telkens weer op. De grote held kan zo een 
figurant worden in het spel van een ander.

Het is de wereld van Aljosja. In deze wereld is 
het vooral zaak te overleven. Of en hoe lang dat 
lukt, is als het tikken van de klok. Dostojevski is 
een moderne Shakespeare. Hij creëert dialogen 
vanuit een poging de wereld te begrijpen, maar 
deze leggen in feite steeds bloot dat die wereld 
niet te bevatten is.

De werking van de voorgrond

IV.4.1: Nicholas Ray, Rebel Without a Cause (detail van 
een film still), 1955 
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preludeert daarmee op een prometheïsche ado-
lescent. De adolescent die we te zien krijgen is 
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Jim Stark (afb. IV.4.1). Jim kijkt hem gefasci-
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In dialoog met de omgeving

115 Patricia Pisters beschrijft in Lessen van Hitchcock: 
een inleiding in de mediatheorie (2002) de culturele im-
pact van het werk van Hitchcock. In hoofdstuk 8, “Drella 
en de McGuffin: Hitchcock en het postmodernisme,” 
komt ter sprake hoe het werk van Hitchcock zich ken-
merkt door een knipoog naar de werkelijkheid. Zijn films 
passen bij “het einde van de grote verhalen” (Lyotard). 
Wie een film van Hitchcock kijkt, moet voortdurend on-
derhandelen “tussen betrokkenheid en ironische afstand” 
(Pisters 2002, 273). Dat de mens heer en meester over 
het universum zou zijn, blijkt in het werk van Hitchcock 
vaak een illusie.
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4. RAY: SISYPHUS - 
DE ABSURDITEIT VAN
DE JEUGD

DE WERKING 
VAN DE VOORGROND

Het absurde spreekt waar het onbeduidende 
op de voorgrond treedt. Het narcisme spreekt in 
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zijn. De toeschouwer ziet het poppetje bewegen 
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 Fjodor Dostojevski De wereld van de absur-
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lukt, is als het tikken van de klok. Dostojevski is 
een moderne Shakespeare. Hij creëert dialogen 
vanuit een poging de wereld te begrijpen, maar 
deze leggen in feite steeds bloot dat die wereld 
niet te bevatten is.

De werking van de voorgrond

IV.4.1: Nicholas Ray, Rebel Without a Cause (detail van 
een film still), 1955 
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Dostojevski’s universum is een wereld zonder 
eenheid. Zijn personages zijn hybride. Ze zijn 
goed én slecht, begrijpelijk én onbegrijpelijk. 
Ze vragen om een moreel standpunt, maar op 
het moment dat je je achter ze stelt roepen ze 
weer net zoveel vragen op. Het is een wereld die 
voortdurend in beweging is en vanuit het cen-
trum naar de periferie beweegt—een wereld die 
principieel doelloos en zinloos is. Jim Stark past 
in die wereld.

De dialogen bepalen de werkelijkheid van 
dat moment. Een definitief standpunt is onmo-
gelijk te bepalen. Het enige dat telt, is het korte 
verhaal, de paragraaf, het fragment, dat voor 
een moment alles laat stilvallen. Dit stilzetten 
oogt als een kunstmatige ingreep om op adem 
te kunnen komen.116

De werking van de voorgrond

116 Dostojevski’s complexe universum ligt ten grond-
slag aan de laatmoderne existentialistische literatuur en 
film. Kenmerkend voor deze stijl is het denken in dia-
logen. George Steiner gaat in Tolstoj of Dostojevski uit-
gebreid in op de verschillen en overeenkomsten tussen 
Dostojevski en Tolstoj. Hij noemt Dostojevski een ty-
pische contemporaine denker. Dostojevski’s invloed is 
duidelijk merkbaar “in de psychologie van de moderne 
fictie, in de metafysica van de absurditeit en de tragische 
vrijheid die voortkwamen uit de Tweede Wereldoorlog, 
en in de beschouwende theologie” (1992, 346). Hij ziet 
Dostojevski als een verachter van het rationalisme, een 
liefhebber van de paradox, een “bouwmeester van de mo-
derne metropolis” die doordringt in de keldergewelven 
van de moderne ziel (346). 

Hij is een mysticus die een wereld beschrijft van het 
kwetsbare, het demonische, het vibrerende, het onbegrij-
pelijke en het beweeglijke. Tolstoj is de dichter van het 
pastorale, de denker in rede en feiten, het concrete, het 
grijpbare, de gezondheid, de olympische vitaliteit. Het is 
een archaïsche wereld die zich kenmerkt door ogenschijn-
lijke harmonie.
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HET SPEL MET SCHADUWEN

Ray filmt, door veel met schaduwen te wer-
ken, een spel van licht en donker (afb. IV.4.2). 
Er is echter een verschil tussen de werking van 
de schaduwen van Caravaggio en die van Ray. 
Judy en Jim, Rays hoofdpersonen, gaan niet in 
gevecht met de schaduwen. Ze laten ze voor wat 
ze zijn. De schaduwen zijn meer een decor dan 
een opposant.

Het imposante decor van het lege huis is 
geen gebied om uit te ontsnappen, maar een 
plek om te bewonen. De klif fascineert de perso-
nages. Het planetarium aan het begin en aan het 
einde (Griffith Observatory in L.A.) biedt een 
overweldigende ervaring. De decors spreken; ze 
komen op de toeschouwer af en vormen het or-
ganiserend principe. Ze bieden een context die 
de protagonist ondersteunt, net zoals de dialo-
gen dat doen.

J.D. Salinger Voortbordurend op het effect 
van deze dialogen kom ik bij J.D. Salinger. Sa-
linger beschrijft in The Catcher in the Rye (1951) 
een schaduwwereld van de jeugd. De zeventien-
jarige Holden Caulfield zit vast in een nihilis-
tisch wereldbeeld. De dramatiek van het leven 
op het internaat heeft plaats gemaakt voor het 
zinloos slepende bestaan, waarin de ene dag niet 
veel verschilt van de andere en er nauwelijks 
zicht is op verbetering. Caulfields wereld is mis-
troostig.

De nadruk die er in de novelle op dialogen 
wordt gelegd, laat paradoxaal gezien juist de on-
mogelijkheid van communicatie zien. Het zoe-
ken naar betekenis en de vragen om antwoorden 
aan zijn leraren maken alleen maar duidelijker 
dat het antwoord er niet is.

Het spel met schaduwen

IV.4.2: Nicholas Ray, Rebel Without a Cause (detail van 
een film still), 1955 
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  206 Het spel met schaduwen

Salinger laat zien dat de strijd gestreden is. 
Het romanpersonage Caulfield geeft kritiek op 
de misstanden die om ons heen plaatsvinden. 
De betekenis van het verhaal van Caulfield 
schuilt daarmee vooral in de beschrijving van 
de negatieve omstandigheden waarop het perso-
nage geen invloed kan uitoefenen.117  

De satirische adolescent De omschreven 
scènes brengen me bij de satirische adolescent. 
Hij stelt de sociale omstandigheden aan de kaak 
en is een uitvergroting van Peter Pan: een sarcas-
tisch gestalte. Hij wordt een Tijl Uilenspiegel. 
De adolescent spuugt de gevestigde orde in het 
gezicht, al haalt dat niets uit; die orde verandert 
er niet door.

Ray schetst in zijn film Rebel Without a Cause 
een adolescent die het slachtoffer is geworden 
van een omgeving die hem niet de kans geeft 
om uit te groeien tot een sterke persoonlijkheid. 
Ontwikkelde de tragische held zich tot een ko-
ninklijk krijger, een poëtische adolescent of een 
welopgevoede dichter, de adolescent die nu aan 
bod komt is een clown van de straat.

De poëzie kan hem het antwoord niet geven. 
Het enige antwoord dat hij nog heeft op de tra-
giek van het bestaan en het besef van de dood 
(dat inherent is aan het leven) is een vorm van 
acceptatie van het negatieve. Daardoor is wat 
hem overkomt in ieder geval draaglijk.

117 Salingers The Catcher in the Rye begint al meteen 
met een kritische toon. In de vertaling van Johan Hos 
klinkt het als volgt: “Als je het echt allemaal wilt horen, 
dan wil je waarschijnlijk eerst weten waar ik geboren ben 
en wat een waardeloze jeugd ik heb gehad en wat mijn 
ouders allemaal gedaan hebben voordat ze mij kregen en 
meer van dat soort sentimentele gelul, maar eerlijk gezegd 
heb ik geen zin om het daarover te hebben. In de eerste 
plaats vind ik dat soort dingen stomvervelend, en in de 
tweede plaats zouden mijn ouders allebei zowat een dub-
bele hartstilstand krijgen als ik iets een beetje persoonlijks 
over ze vertelde” (2008, 7). De kritische benadering van 
Salinger wordt overigens niet door iedereen negatief uit-
gelegd. 

Hier spreekt Camus’ De mythe van Sisyfus: 
een toestand waarin de dingen voor de (anti)
held misschien wel veranderen, maar zich niet 
ontwikkelen. Jim wordt geflankeerd door Plato 
en Judy. Vooral Judy (Nathalie Wood) legt nog-
al wat cynisme aan de dag, met name als ze met 
Buzz is. “I’ll never get close to anybody,” zegt ze 
in de openingsscène op het politiebureau. Judy 
leeft in een wereld van veinzen, een materialis-
tische wereld van uiterlijk vertoon, zinloos en 
absurd, zonder doel.

Waar de narcist nog interesse heeft in zich-
zelf, is ook dat hier verdwenen. Een wrange 
glimlach, een sarcastische ondertoon vol zelf-
spot, een kritische opmerking en een serie vloe-
ken en tirades zijn al wat rest. Het is de spiegel 
van een wereld zonder hoop.

Rays perspectivische wereld opent een nieu-
we tijd en ruimte. Iedere tijd en ruimte lijkt 
hier een wereld die niet meer wil bestaan, maar 
desondanks toch bestaat. Gertrude Stein vertelt 
hoe—na de woorden en de zinnen—een wereld 
van paragrafen zijn intrede doet. Personages en 
decors uit deze film zijn als de paragrafen waar 
Stein het over heeft. Het absurde dat hier ter 
sprake komt leidt tot een eindeloze crisis. Het 
kenmerkt zich door het feit dat er geen oorzaak 
en gevolg is. Jim zit gevangen in een betekenis-
loze tussentoestand.

Keneth Slawenski benadrukt in J.D. Salinger: A Life hoe 
Salinger juist in deze periode het zenboeddhisme van 
D. T. Suzuki omarmt (2010, 190). De weg van Holden 
Caulfield is vanuit dit gezichtspunt de weg van het losla-
ten van wat er niet toe doet.

  207Prometheus - de jeugd als hoop

Ray bewerkstelligt dit effect door zijn perso-
nages geen logisch doel te geven. Er is geen aan-
wijsbare reden waarom een personage is waar hij 
is. Zijn handelen lijkt ook geen enkel effect te 
hebben. We zien de wereld van Sisyphus: een 
wereld waar je geen invloed op hebt, die zich 
herhaalt en die de toeschouwer achterlaat met 
een gevoel van verveling.

5. RAY: PROMETHEUS - 
DE JEUGD ALS HOOP

DE FUNCTIONALITEIT VAN 
KLEUREN

Elk middenpaneel zou je terug kunnen bren-
gen tot een kleur die zijn eigen verhaal vertelt: 
zwart, wit en rood. Zwart is de kleur van Ca-
ravaggio’s tragische verhaal van de adolescent, 
in het spel van de schaduwen. Wit is de kleur 
van Woolfs poëtische verhaal van de adolescent. 
Rood is de kleur van Rays ironische verhaal van 
de adolescent. Rood is ook de kleur van de Red 
Room in Twin Peaks van David Lynch (1990–
91), waarover Isabella van Elferen in “Haunted 
by a Melody: Ghosts, Transgression, and Music 
in Twin Peaks” opmerkt dat het de kleur is van 
van de “twilight zone” (2010, 284).

Het colbert, nog te zien in het openingsshot, 
wordt in de loop van het verhaal ingeruild voor 
een felrood jasje, waarmee uiteindelijk de ge-
storven Plato wordt bedekt. Het rood van het 
jasje is in het openingsshot al aanwezig in het 
hoedje van het poppetje (afb. IV.5.1).

De centrale metafoor is nu die van Prome-
theus, de opstandige jonge god. Rays prome-
theïsche stijl is als een rode lap voor een stier. 
Jim Stark krijgt in contrast met anderen meer 
en meer betekenis. Zijn rood steekt af tegen 
het blauwzwart van de omgeving: Prometheus 
als antwoord op Narcissus en Sisyphus. Rood 
vinden we ook terug bij de andere personages. 

IV.5.1: Nicholas Ray, Rebel Without a Cause (detail van 
een film still), 1955 
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Mooi zijn de rode lippen van Judy en haar knal-
rode jas in het openingstafereel, op het politie-
bureau.

Mikhail Bakhtin  De wereld van Bakhtin is 
een wereld van vele klanken en kleuren en opent 
de weg naar het perspectivistisch wereldbeeld 
van de roman. Daarbij gebruikt Bakhtin het be-
grip heteroglossia, het naast elkaar bestaan van 
verschillende spreekwijzen, hetgeen hij ontleent 
aan het werk van Dostojevski. Bakhtin geeft 
daarmee tegenwicht aan het narcisme en het ab-
surdisme.

De door hem beschreven wereld ontstaat 
doordat de centrale krachten afnemen. Je kunt 
dit zien als een sociaal, maar ook als een in-
dividueel gegeven. Volgens Tzvetan Todorov, 
in Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle 
(1984), is heterofonie, het tegenovergestelde 
van de poëtische monofonie, een uitdrukking 
van intersubjectieve diversiteit. De roman wint 
door zijn diversiteit een nieuwe wereld. De ver-
schillende talen, die in principe naast elkaar 
bestaan, staan in deze wereld van heteroglossia 
met elkaar in een intertekstuele relatie (Todorov 
1984, 60). De roman wordt geboren tussen de 
verschillende dialogische uitingen die deel uit-
maken van dit intertekstuele netwerk. Daarbij 
verschilt de roman fundamenteel van de poëzie. 

Poëzie ontstaat tussen de uiting en het woord en 
is vooral een complexe esthetische realiteit (64). 
Proza ontstaat tussen de verschillende actoren 
en hun uitingen.

In de wereld die hiermee in beeld komt, gaat 
de dialectiek van de natuur over in de dialoog 
van de cultuur. De individuele betekenis wordt 
doorbroken. Betekenis ontstaat in de sociale re-
latie tussen “ik” en “jij.”

De omdraaiing van het perspectief die daar 
het gevolg van is, zorgt ook voor humor. Deze 
lichte vorm van humor relativeert de tragiek en 
ontneemt deze haar zwaarte. De humor is meer 
gericht is op de ander dan op het ik; dit ver-
klaart waarom in poëzie minder humor aanwe-
zig is dan in proza.118

  
De humoristische adolescent De prometheï-

sche adolescent is een humoristische adolescent, 
net zoals het personage Tereza in Kundera’s De 
ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Zij bekijkt 
de werkelijkheid telkens vanuit een ander, toe-
komstgericht perspectief, wat steeds weer ver-
rassingen biedt voor de zwaarmoedige Tomas. 
Deze humoristische adolescent is ten allen tijde 
in dialoog met de ander. Ze tracht de ander te 
verblijden. Een verschijnsel wordt, doordat ze 
het opnieuw bekijkt, een nieuw verschijnsel. 
Deze adolescent is als een beweeglijke harlekijn 
en geeft hoop.

118 Todorov gaat uitvoerig in op Bakhtins dialogische 
principe, hetgeen kenmerkend is voor deze derde vertel-
ling over de adolescent. De dialoogvorm is te omschrijven 
als een heterogene chronotoop met een sterke beweging 
naar de periferie, een voortdurend gesprek met de ander, 
een intertekstuele relatie tussen heden en verleden, een 
complexe uitwisseling tussen de verschillende deelnemers 
en een interactie waarin elke verbale uiting ook zijn soci-
ale context (het vertoog) in zich draagt.

De functionaliteit van kleuren   209

DE WISSELENDE STANDPUNTEN

Rays denken in perspectief wordt onder-
steund door camerabewegingen. Jim Stark is 
“the wise fool” van Bakhtin (2003, 150). Hij 
laat zich niet leiden door een zinloze manoeu-
vre. Hij kiest een eigen weg, buiten de peer 
group. Hij speelt niet mee met het spelletje van 
de ander, maar ontwerpt zijn eigen spel.

De wisselende standpunten geven steeds 
nieuwe informatie. De still die ik hier onderzoek 
via ABL is vanuit het standpunt van Dean totaal 
anders dan wanneer je het bekijkt vanuit het 
poppetje op de voorgrond of vanuit de camera 
die het verhaal registreert. Ieder nieuw perspec-
tief genereert een andere verhaallijn.

Jim Stark vertelt een verhaal van medeleven. 
Het poppetje vertelt een avontuurlijk en mis-
schien naïef verhaal. Het perspectief van de ca-
mera is ontmantelend—alsof Jim uiteindelijk 
als James Dean in beeld komt.  

Richard Rorty Het ontbreken van een al-
lesomvattend perspectief leidt me in de rich-
ting van de wereld die Rorty schetst. Dit is er 
een van pluriformiteit, van heterogeen denken. 
Deze wereld zullen sommigen als zwak ken-
schetsen, omdat er niet één duidelijk beginsel 
geldt. Aan de andere kant biedt deze wereld een 
garantie tegen de wreedheid, die vaak het gevolg 
is van de wil tot het overheersen in plaats van 
het gedogen van anderen. Hier kan de liefde de 
wreedheid naar de kroon steken.

Rorty’s mogelijke wereld is een creatieve wer-
kelijkheid—een wereld waar steeds iets nieuws 
ontstaat of kan worden gemaakt. Het is een be-
trekkelijke wereld, fundamenteel onzeker, maar 
met als voordeel dat ons de ruimte wordt gela-
ten. Aan wat onaf is valt iets toe te voegen. Vrij-
heid is in deze wereld een groot goed. Wreed-
heid daarentegen impliceert dat je de ander zijn 
vrijheid niet gunt en binnentreedt in de ruimte 
van een ander. 

De wisselende standpunten

IV.5.2: Nicholas Ray, Rebel Without a Cause (film still 
met shotcompositie), 1955 
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De libertaire adolescent  Zo ontstaat de li-
bertaire adolescent. Hij ziet de gemeenschap als 
een ruimte vol mogelijkheden waarin hij zich 
vrijelijk kan uitspreken. Dit gebeurt niet alleen 
als expressie van een individuele behoefte, zo-
als nog het geval kan zijn bij de performatieve 
adolescent (die aan de orde kwam in het verhaal 
over de poëtische adolescent). De betekenis van 
deze jonge Prometheus ligt nu ook buiten zich-
zelf.

De libertaire adolescent is cool. Hij doet 
vrijwilligerswerk bij Greenpeace, Amnesty In-
ternational of het WNF. Deze adolescenten spe-
len met de werkelijkheid om zo ruimte te creë-
ren. Ze maken een “statement”, niet zozeer als 
uitdrukking van de eigen binnenwereld, maar 
vooral in dialoog met de buitenwereld geduren-
de een proces van intersubjectieve identiteits-
vorming.119  

119 Peter Verstraten beschrijft in Celluloid echo’s: cine-
ma kruist postmodernisme (2004) de overeenkomsten en 
tegenstellingen tussen het modernisme en het postmo-
dernisme in de film en verheldert daarmee indirect ook 
de positie van de adolescent in het postmoderne tijdvak. 
Kenmerkend is dat het modernisme meer met een epis-
temologische vraag bezig is en het postmodernisme met 
een ontologische vraag. Het modernisme wil de wereld 
kennen en duiden en zoekt steeds naar nieuwe wegen. 
De oneindige stroom aan woorden dient als een onop-
houdelijke poging om de waarheid te bevatten. De post-
moderne denker heeft iedere hoop op een definitief ant-
woord opgegeven. Dit resulteert in ontologische twijfel. 
Het antwoord daarop is de fantasie als enige realiteit. De 
wereld die verschijnt heeft iets ironisch. Er is een neiging 
tot spotten. Ray staat, in mijn optiek, op de grens van het 

moderne en het postmoderne denken. Hazekamp maakt 
het werk af. Het spel met intertekstuele representaties, de 
neiging tot spotten, de voortdurende polemiek tussen het 
gezegde en het ongezegde, en het door elkaar lopen van 
fictie en werkelijkheid maken haar werk tot een postmo-
derne variatie op de door Ray ingezette thema’s.

TOT SLOT

Deze derde, lange blik op het beeld van Jim 
Stark herinnert aan Prometheus: de opstandige 
titaan die in verzet komt tegen het (ouderlijk) 
gezag. Hier spreekt Jim Stark, de protagonist 
tussen Plato en Judy. Ray behandelt zijn spelers 
met liefde. De camera komt langzaam op ze af-
gerold. Het is de wereld waarin Plato en Judith 
worden overwonnen. Jim leeft in een onzeker 
universum. Hij verschilt daarin niet van Plato 
en Judy. Zij raken echter verstrikt in zichzelf en 
zijn kansloos zonder de hulp van Jim.

De kracht van Jim is dat hij zich niet richt 
op zichzelf, maar op de ander. Hij keert zich te-
gen de wreedheid. Een mooi voorbeeld is hoe 
hij het poppetje uit de eerste scène bedekt met 
een papieren deken. Jim staat voor een posi-
tieve, existentialistische, ironische en libertaire 
wijze van denken. Hij treedt buiten de kaders 
van zijn eigen wereld. Hij komt in een wereld 
waarin het oude mogelijk wordt doorbroken en 
waar de toekomst een nieuwe kans krijgt. Het is 
de wereld van de hoop: de hoop die bij de trage-
die was verdwenen en die in de poëzie buiten de 
realiteit was komen te staan.

David Dalton noemt de film Rebel Without 
a Cause in James Dean: The Mutant King een 
“cathedral of adolescence” (2001, 230). De op-
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standige adolescent is in dezen Jim Stark. Hij is 
de levende discontinuïteit, het zichtbare verzet 
tegen de leugen, de eeuwige zoeker die onver-
moeibaar in dialoog is met zijn omgeving. Hij 
is een clown en een rebel die telkens in opstand 
komt. Hij is een tragikomisch figuur passend 
binnen het ironische genre.

Peter Conrad spreekt over de rebelse adoles-
cent in De metamorfose van de wereld: de cultuur-
geschiedenis van de twintigste eeuw. Hij noemt 
deze adolescent typerend voor een cultuurhis-
torische periode waarin een hernieuwde belang-
stelling voor het individu ontstaat (1999, 55). 
De nieuwe adolescent die daarmee in beeld is 
gekomen is een personage dat ondefinieerbaar 
is. Iedere dag vind hij zichzelf uit. Alles wat hij 
zegt of denkt is tijd- en plaatsgebonden. Wat hij 
zegt hoeft hij niet noodzakelijkerwijs te doen. 
Wat hij doet hoeft hij niet te zeggen. Hij is daar-
mee, net als Huckelberry Finn, de schrik voor 
iedere leraar en voor iedere ouder die hem aan 
banden wil leggen. De adolescent is altijd weer 
op zoek naar iets nieuws, naar een nieuwe hori-
zon.120

120 Mark Twains The Adventures of Huckelberry Finn 
(1867–83) staat bekend als de eerste Great American No-
vel. Great American Novels zijn romans die een tijdgeest 
weerspiegelen, maar ook creëren. De jaren vijftig kennen 
een aantal Great American Novels waaronder Salingers 
The Catcher in the Rye (1951), Saul Bellows The Adven-
tures of Augie March (1953), Vladimir Nabokovs Lolita 
(1955) en Jack Kerouacs On the Road (1957). Great Ame-
rican Novels gaan vaak over adolescenten. De reden ligt 
voor de hand. Ze weerspiegelen het proces van identiteits-
ontwikkeling op het niveau van het personage en de sa-
menleving. Rebel Without a Cause is in het verlengde van 
de Great American Novel te beschouwen als een Great 
American Movie. 

Jim Stark (James Dean) symboliseert een proces van 
identiteitsontwikkeling dat niet alleen herkenbaar is op 
individueel niveau, maar ook op het niveau van de sa-
menleving.
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IV.6.1: Jim Jarmusch, Mystery Train (film still), 1989 
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6. REPRISE: 
JARMUSCH - DE RETORIEK
VAN HET SPEL

INLEIDING

Wat betekent adolescentie nu? Bij het derde 
paneel aangekomen wil ik onderzoeken wat Jim 
Jarmusch’ film Mystery Train (1989) mij kan 
vertellen. Het raydiaanse spel vormde in het vo-
rige paneel de ondertoon van de hedendaagse 
ironische jeugdcultuur. Het is kunst die over-
gaat in etnografie. Dit “verleden in het heden” 
helpt het hedendaagse ontstaan. In Mediated: 
How the Media Shapes Your World and the Way 
You Live in It (2005) beschrijft antropoloog 
Thomas de Zengotita hoe beelden die keer op 
keer herhaald worden in de media de werkelijk-
heid vormgeven.

Deze derde ironische versie van de jeugd 
als een “multi-person world” in plaats van een 
“one-person world” (Doležel) zal ik beschrijven 
aan de hand van een fragment uit Jim Jarmusch’ 
film Mystery Train: een afbeelding van een Ja-
pans koppel voor een televisie in Memphis (afb. 
IV.6.1). Het uitgangspunt indachtig dat films 
werkelijkheden creëren, schept deze film een 
eigentijdse maatschappelijke werkelijkheid. Ik 

heb het nu over subcultureel denken, waarin 
complexiteit, dialoog en humor een hoofdrol 
spelen.

De retoriek van het spel draait vooral om 
een mix van stoerheid en fundamentele twijfel. 
Deze retoriek staat voor een definitieve ontkop-
peling van ieder essentialistisch denken. Het is 
de erkenning van de twijfel die de basis vormt 
voor onzekerheid bij de jeugd. Filosofen als 
Rorty benadrukken echter dat  twijfel ook een 
omgekeerd effect kan hebben. Het kan ruimte 
bieden voor wat Foucault aanduidt als een nieu-
we, hoopvolle “vrijheidspraktijk.”121  

Samenvatting Mystery Train is een verhaal in 
drie delen. Deze structuur laat zien dat de wer-
kelijkheid niet meer samen te vatten is vanuit 
één perspectief, maar er telkens anders uitziet 
afhankelijk van de insteek. 

Deel 1: Far from Yokohama. Mystery Train 
begint met de aankomst van een jong Japans 
stel op het station van Memphis, Tennessee. Na 
een treinrit van twee dagen zijn ze op de plek 
waar muziekhelden als Elvis Presley en Jerry Lee 
Lewis groot zijn geworden. Memphis lijkt een 
troosteloze stad. Mitsuko en Jun wandelen door 
de buitenwijken en bezoeken de legendarische 
Sun Studios, die gevestigd blijken in een verval-
len achteraflokaaltje. Het wordt avond. Ze stop-
pen voor een hotelletje vlakbij de spoorbaan en 
overnachten in kamer 27. Om 2:17 uur speelt 
Elvis Presleys nummer “Blue Moon” op de ra-
dio. Vroeg in de ochtend klinkt een pistool-
schot, ergens in het hotel.

Deel 2: A Ghost. Een jonge Italiaanse, Luisa, 
brengt het opgebaarde lichaam van haar man 
naar het vliegveld. Ze moet overnachten in 
Memphis en komt na een bezoek aan de tijd-
schriftenhandelaar in een café. Daar valt een 
man haar lastig valt met een ongeloofwaardig 
verhaal over Elvis Presley. In hetzelfde hotel als 
Mitsuko en Jun ontmoet ze de zus van de plaat-

Inleiding

121 Foucault onderzoekt vrijheid door zich te concen-
treren op uitsluitingsmechanismen (m.n. in het vroegere 
werk) en vrijheidspraktijken (m.n. in het latere werk). Hij 
kijkt daarbij naar de Grieks-Hellenistische cultuur. Mijn 
methodiek van ABL en het werk van Foucault zijn daarbij 
in zoverre verwant dat in beide gevallen kennis principieel 
als fictie wordt beschouwd. In “Schrijven vanuit een er-
varing” merkt Foucault op: “Wie heeft ooit gemeend iets 
anders dan fictie te maken?” (2004, 174). Foucault ziet 
kunst als een vorm van denken.
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IV.6.1: Jim Jarmusch, Mystery Train (film still), 1989 
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selijke kapper, Dee Dee, die net is weggelopen 
van haar Engelse vriend Johnny. Ze besluiten 
samen een kamer te nemen voor de nacht (ka-
mer 25). Die nacht verschijnt de geest van Elvis 
Presley, rond 2:17 uur als “Blue Moon” klinkt. 
’s Ochtends klinkt een pistoolschot.

Deel 3: Lost in Space. Johnny is net ontslagen 
en zijn vriendin kwijt. Hij heeft een revolver en 
zwaait er roekeloos mee in het rond in de kroeg. 
Zijn “zwager” en een vriend nemen hem mee. 
Ze kopen wat drank in een drankzaak, waarna 
Johnny de eigenaar neerschiet. In de auto—het 
is 2:17 uur—klinkt “Blue Moon.” Op de vlucht 
zoeken ze een onderkomen in het hotel, dat ei-
gendom is van een zwager van een van de vrien-
den. Ze krijgen de slechtste kamer: nummer 22. 
Daar probeert Johnny zelfmoord te plegen en 
schiet daarbij zijn zogenaamde zwager in het 
been. Ze vluchten.122

122 Ludvig Hertzberg heeft in Jim Jarmusch: Interviews 
een aantal interessante interviews verzameld met Jar-
musch, waaronder die van Luc Sante getiteld “Mystery 
Man” (1989). In dit interview komt onder meer Mystery 
Train aan de orde. Jarmusch verwijst naar Nicholas Ray, 
met wie hij intensief heeft samengewerkt. Opmerkelijk is 
Rays gebruik van kleuren. Ray schildert als Kandinsky en 
maakt in Johnny Guitar en Rebel Without a Cause bewust 
gebruik van sommige kleuren (Hertzberg 2001, 95). In 
een interview met Cathleen McGuigan, “Shot by Shot: 
Mystery Train” (1990), wordt Jarmusch’ kleurgebruik in 
Mystery Train omschreven als een “cool palette” omdat er 
geen gebruik wordt gemaakt van gelen en oranjes (Hertz-
berg 2001, 101). De manier waarop hij acteurs regisseert 
typeert Jarmusch als: “I like the differences” (96).
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IV.6.2: Jim Jarmusch, Mystery Train (detail van 
een film still), 1989 

Personages

PERSONAGES

Het denken van Jarmusch, in complexe, car-
navaleske figuren die een vorm van vervreem-
ding in zich dragen, komt overeen met een as-
pect van de jeugd in de westerse wereld. We zien 
twee jonge mensen, maar het accent ligt op de 
rode lippen, die de afbeelding iets clownesks ge-
ven (afb. IV.6.2).

De jongen in het centrum van de afbeelding 
verbeeldt een tragische clown. Hij kijkt verdrie-
tig, de ogen neergeslagen, de sigaret in de mond-
hoek, de schouders hangend. Niets is opgewekt. 
De verveling straalt van het gezicht. Het meisje 
links van hem vertelt een ander verhaal. Ze kijkt 
dromerig voor zich uit. Ze maakt geen connec-
tie met de wereld om haar heen, maar nog wel 
met een wereld in zichzelf.

Slechts de plaats en het tijdstip maken dat de 
levens van de twee zijn verbonden. De vraag is 
of hun relatie meer behelst dan deze toevallige 
ontmoeting in een contingent universum. Het 
kan zo maar zijn dat ze na de gemeenschappe-
lijke reis afscheid nemen om elkaar nooit meer 
te zien.

Tarantino De wereld van de jeugd is inmid-
dels een complexe, vervreemdende, virtuele we-
reld geworden waarin de personages niet meer 
de leiding hebben, maar deel uitmaken van 
een postmodern fantasielandschap, “een ludiek 
spel waarbij stijl en genres (soms oneerbiedig) 
worden vermengd” (Verstraten 2004, 18). Een 
dergelijk landschap komen we bijvoorbeeld ook 
tegen in Quentin Tarantino’s Kill Bill (2003–4), 
David Lynch’ Mulholland Drive (2001) en Sin 
City (2005) van Robert Rodriguez. Het subject 
ervaart zichzelf als een klein onderdeel van een 
groter universum—dit in tegenstelling tot de 
tragische en de poëtische adolescent, die zichzelf 
nog als centrum van het universum beschou-
wen.
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Deze complexe werkelijkheid toont telkens 
opnieuw opduikende, ronddolende persona-
ges. Het luistert naar het principe van de crime 
story: “Wrong time, wrong place.” Het feit dat 
je slachtoffer bent is hier onverklaarbaar. De 
wereld waarin je leeft wordt bepaald door een 
toevallige samenloop van omstandigheden.

Het toeval is hier een actief begrip, een gege-
ven dat ons in staat stelt op een passende wijze 
te handelen. Iedere gebeurtenis stelt de vraag 
of we overgaan in een nieuwe ruimtetijd—een 
nieuw continuüm waarin nieuwe wetmatighe-
den gelden. 

Deze wereld van perspectieven is geen conti-
nue stroom. Discontinuïteit is hier het geldende 
principe. Er zijn korte, steeds nieuwe verhalen. 
Het is de wereld van Godards Nouvelle Vague. 
Deze wereld ontmantelt de droom van de goden 
en creëert een nieuw soort held: een held die 
de situatie niet beheerst, maar er, net als Uma 
Thurman in Kill Bill, steeds weer creatief op in-
speelt.123

De slimme adolescent De ironische ado-
lescent is een slimme adolescent, die vooral 
opvalt door zijn spitsvondigheid, in plaats van 
zijn kracht of gevoeligheid. Hij gebruikt zijn 
intelligentie om situaties en nieuwe wegen te 

doorgronden. Hij is een dwarskijker. Hij is on-
conventioneel, creatief en zelfstandig, passend 
bij het idee van de nieuwe generatie Y, ook wel 
aangeduid als de Generatie Einstein. Hij is als 
een creatie van Marcel Duchamp; hij is een ver-
nieuwer met lak aan conventies. 

Personages

123 Verstraten brengt in zijn Handboek filmnarratologie 
(2006) de complexe werelden van Tarantino en Jarmusch 
met elkaar in verband. De films zitten vol verwijzingen 
die vaak onbenoemd blijven en berusten op de “(visuele) 
belezenheid” en de “kennis van overgeleverde verhaal-
structuren” van de toeschouwer (168). Dit is typerend 
voor wat Mieke Bal in haar voorwoord op Verstratens 
boek aanduidt als het “post-post-structuralistische tijd-
perk” (10).
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IV.6.3: Jim Jarmusch, Mystery Train (detail van een film 
still met verticale lijn), 1989 

De constructie van non-dialogen

DE CONSTRUCTIE 
VAN NON-DIALOGEN

Jarmusch laat twee personages aan het woord. 
Hun gezichten weerspiegelen een absurde anti-
sociale werkelijkheid. Ze zeggen: “Wat heeft het 
allemaal voor zin? Wat kan mijn impact zijn in 
een wereld die een centrum ontbeert?” Ze laten 
vooral zien hoe het níet werkt. Ze kijken elkaar 
niet aan. Is dit desinteresse of vermoeidheid? De 
still toont de afwezigheid van de dialoog, om 
daarmee het belang van de dialoog in de mense-
lijke relatie te benadrukken. Juist de afwezigheid 
van het betekenisvolle woord maakt duidelijk 
hoe belangrijk dit woord is en hoe absurd het 
leven zonder woorden is (afb. IV.6.3).

Mitsuko en Jun, beide achttien jaar oud, zijn 
samen op reis van Japan naar de V.S. Een ge-
durfde onderneming, zou je zeggen. De com-
municatie tussen hen heeft een vervreemdend 
karakter. Mitsuko doet er alles aan om de te-
leurstelling en de verveling te maskeren. De 
narcistische Jun spant zich nauwelijks in, maar 
laat haar werken. Op haar vraag waarom hij zo 
verdrietig kijkt, antwoordt hij cynisch: “Zo staat 
mijn gezicht nu eenmaal.”

De sentimentele liefdesliedjes van de groot-
heden uit de jaren vijftig, zoals Roy Orbison, 
Carl Perkins en Elvis Presley, staan in schril con-
trast met het onderlinge gebrek aan affectie tus-
sen de twee. Ze lijken in gesprek met een wereld 
die nergens anders bestaat dan op de tapes die 
ze bij zich dragen. Ze zijn niet in gesprek met de 
wereld waar ze zich fysiek in bevinden.

Schijnwerelden De absurde wereld van de 
non-dialogen is een van de belangrijke kenmer-
ken van Dostojevski’s én Rays universum: een 
wereld van louter verschijningsvormen.

De materiële realiteit bestaat uit schimmen. 
We zijn in gesprek met schaduwen die er feite-
lijk niet toe doen. De wereld van de ideeën, van 
de grote verhalen, is er een waar we geen con-

212



  216

Deze complexe werkelijkheid toont telkens 
opnieuw opduikende, ronddolende persona-
ges. Het luistert naar het principe van de crime 
story: “Wrong time, wrong place.” Het feit dat 
je slachtoffer bent is hier onverklaarbaar. De 
wereld waarin je leeft wordt bepaald door een 
toevallige samenloop van omstandigheden.

Het toeval is hier een actief begrip, een gege-
ven dat ons in staat stelt op een passende wijze 
te handelen. Iedere gebeurtenis stelt de vraag 
of we overgaan in een nieuwe ruimtetijd—een 
nieuw continuüm waarin nieuwe wetmatighe-
den gelden. 

Deze wereld van perspectieven is geen conti-
nue stroom. Discontinuïteit is hier het geldende 
principe. Er zijn korte, steeds nieuwe verhalen. 
Het is de wereld van Godards Nouvelle Vague. 
Deze wereld ontmantelt de droom van de goden 
en creëert een nieuw soort held: een held die 
de situatie niet beheerst, maar er, net als Uma 
Thurman in Kill Bill, steeds weer creatief op in-
speelt.123

De slimme adolescent De ironische ado-
lescent is een slimme adolescent, die vooral 
opvalt door zijn spitsvondigheid, in plaats van 
zijn kracht of gevoeligheid. Hij gebruikt zijn 
intelligentie om situaties en nieuwe wegen te 

doorgronden. Hij is een dwarskijker. Hij is on-
conventioneel, creatief en zelfstandig, passend 
bij het idee van de nieuwe generatie Y, ook wel 
aangeduid als de Generatie Einstein. Hij is als 
een creatie van Marcel Duchamp; hij is een ver-
nieuwer met lak aan conventies. 

Personages

123 Verstraten brengt in zijn Handboek filmnarratologie 
(2006) de complexe werelden van Tarantino en Jarmusch 
met elkaar in verband. De films zitten vol verwijzingen 
die vaak onbenoemd blijven en berusten op de “(visuele) 
belezenheid” en de “kennis van overgeleverde verhaal-
structuren” van de toeschouwer (168). Dit is typerend 
voor wat Mieke Bal in haar voorwoord op Verstratens 
boek aanduidt als het “post-post-structuralistische tijd-
perk” (10).

  217

IV.6.3: Jim Jarmusch, Mystery Train (detail van een film 
still met verticale lijn), 1989 

De constructie van non-dialogen

DE CONSTRUCTIE 
VAN NON-DIALOGEN

Jarmusch laat twee personages aan het woord. 
Hun gezichten weerspiegelen een absurde anti-
sociale werkelijkheid. Ze zeggen: “Wat heeft het 
allemaal voor zin? Wat kan mijn impact zijn in 
een wereld die een centrum ontbeert?” Ze laten 
vooral zien hoe het níet werkt. Ze kijken elkaar 
niet aan. Is dit desinteresse of vermoeidheid? De 
still toont de afwezigheid van de dialoog, om 
daarmee het belang van de dialoog in de mense-
lijke relatie te benadrukken. Juist de afwezigheid 
van het betekenisvolle woord maakt duidelijk 
hoe belangrijk dit woord is en hoe absurd het 
leven zonder woorden is (afb. IV.6.3).

Mitsuko en Jun, beide achttien jaar oud, zijn 
samen op reis van Japan naar de V.S. Een ge-
durfde onderneming, zou je zeggen. De com-
municatie tussen hen heeft een vervreemdend 
karakter. Mitsuko doet er alles aan om de te-
leurstelling en de verveling te maskeren. De 
narcistische Jun spant zich nauwelijks in, maar 
laat haar werken. Op haar vraag waarom hij zo 
verdrietig kijkt, antwoordt hij cynisch: “Zo staat 
mijn gezicht nu eenmaal.”

De sentimentele liefdesliedjes van de groot-
heden uit de jaren vijftig, zoals Roy Orbison, 
Carl Perkins en Elvis Presley, staan in schril con-
trast met het onderlinge gebrek aan affectie tus-
sen de twee. Ze lijken in gesprek met een wereld 
die nergens anders bestaat dan op de tapes die 
ze bij zich dragen. Ze zijn niet in gesprek met de 
wereld waar ze zich fysiek in bevinden.

Schijnwerelden De absurde wereld van de 
non-dialogen is een van de belangrijke kenmer-
ken van Dostojevski’s én Rays universum: een 
wereld van louter verschijningsvormen.

De materiële realiteit bestaat uit schimmen. 
We zijn in gesprek met schaduwen die er feite-
lijk niet toe doen. De wereld van de ideeën, van 
de grote verhalen, is er een waar we geen con-

213



  218

tact meer mee hebben, maar het is deze wereld 
die er werkelijk toe doet. Daarin leven de grote 
beelden.

De ironicus stelt dat zelfs die ideeënwereld 
niet bestaat, maar slechts een bedachte wereld 
is. Dat wil niet zeggen dat er voor de ironicus, 
een pragmaticus in hart en nieren, geen werk-
zame beelden meer bestaan.

In het interview met Luc Sante uit 1989 be-
schrijft Jarmusch het Memphis uit Mystery Train 
als typerend voor een periode in de wereldge-
schiedenis, “the decline of the American em-
pire” (Hertzberg 2001, 93). Werkelijk contact 
bestaat niet (meer), en Amerika is verworden tot 
een vervallen huis waarin men zich vastklampt 
aan fantomen zoals de vergane glorie van oude 
film- en rock-’n-rollsterren (Pilar Blanco en Pee-
ren 2010, 6).124  

De (anti)sociale adolescent  Het gebrek aan 
communicatie in een wereld van non-dialogen 
schept uiteindelijk toch ook hoop. De antisocia-
le monologen benadrukken juist het belang van 
de dialoog. De absurditeit van de poëzie slaat 
om in haar tegendeel. De adolescent verstaat 
niet, maar de onvrede met het niet-verstaan on-
derstreept wel de noodzaak van een nieuwe ma-
nier van begrijpen.

Een indexicale sociale wereld van dialogen 
wordt opgeroepen. Waar de poëtische adoles-
cent tevreden is met zijn binnenwereld, roept 
de ironische adolescent om de omkering van 
een niet-sociale wereld. Hij verlangt naar het 
gesprek. De buitenwereld is een omgeving van 
toevallige ontmoetingen. Contact krijgt daar-
door iets raadselachtigs.

De constructie van non-dialogen

124 G. Bruce Boyer beschrijft in Rebel Style (2005) het 
vervallen Amerika aan de hand van acteurs als Brando, 
Dean, Clift en Newman. Ze staan voor een jeugdstijl die 
zich kenmerkt door een stevige dosis ironie, en die vanaf 
de jaren vijftig een dominante stijl is geworden. Ik ben 
van mening dat dit ironische verhaal van de jeugd, dat 
parallel loopt met het tragische en het poëtische verhaal, 
nog steeds te horen is, al is de toonzetting duidelijk anders 
sinds 9/11.
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HET ONTSTAAN VAN HUMOR

De stijl van Jarmusch is die van de zwarte ko-
medie. De met lipstick beschilderde gezichten 
bevinden zich in een donkere, verlaten ruimte 
(afb. IV.6.4). Ik hoor de kibbelende stemmen 
van Mitsuko (“Elvis …”) en Jun (“Carl Perkins 
…”) Zijn ze nu tragische of humoristische figu-
ren?

Humor ontstaat waar dubbele bodems aan-
wezig zijn—een ironisch principe bij uitstek. 
De humorist creëert een pluriforme werkelijk-
heid. Iedere handeling kan een andere beteke-
nis krijgen als het vanuit een ander perspectief 
wordt beschreven.

De humor van Mitsuko en Jun zit hem in de 
dubbele bodem. Dat wat ze zeggen is niet wat 
ze bedoelen en dat wat ze bedoelen is niet wat 
ze zeggen. Mitsuko en Jun houden zichzelf en 
de ander voortdurend voor de gek. Iedere han-
deling is daardoor relatief. Hun pijn is intens, 
maar tegelijk ook een kwestie van tijd en per-
spectief.

 De zwarte komedie gaat, in al zijn hardvoch-
tigheid, over de menselijke conditie. Waarom is 
de zwarte komedie, in al zijn venijn, zo men-
selijk? Een van de antwoorden ligt wellicht in 
het taboedoorbrekende karakter. De zwarte 
komedie geeft commentaar op iets dat anders 
onbenoemd blijft. Er worden dingen gezegd 
of getoond die normaal worden verbloemd of 
mooier worden gemaakt dan ze zijn.125 

     

IV.6.4: Jim Jarmusch, Mystery Train (film still), 1989 

125 Hebdige ziet het doorbreken van een taboe in 
Subculture aanvankelijk als een duistere, solitaire ac-
tie, kenmerkend voor een jeugdstijl die aansluit bij het 
werk van Jean Genet. Het is “the idea of style as a form 
of refusal” (2007, 2). Deze jeugdstijl, die wortelt in de 
tragiek en zoekt naar een poëtisch antwoord, eindigt in 
verzet tegen iedere vorm van “common sense” (136). De 
lichtere ironische vorm komt naar voren in Hiding in the 
Light. Jeugdstijlen wortelen in metaforen, aldus Hebdige. 
Youth-as-trouble transformeert nu in youth-as-fun.
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De lachende adolescent Een lachende ado-
lescent dient zich aan als ultieme manifestatie 
van liberal thinking. Was de tragische adolescent 
gevangen en de poëtische adolescent een dro-
mer in een cel, de ironische adolescent is een 
vindingrijke, jonge en zelfbewuste adolescent, 
die uitbreekt uit de vast omschreven werkelijk-
heid.

De tragische hiphopper uit het eerste drie-
luik komt aan zijn eind. De dromende alto 
uit het tweede drieluik staat zijn plaats af. De 
optimistische whizzkid—telkens op zoek naar 
een nieuw perspectief—treedt naar voren in dit 
derde drieluik. De allegorieën van de held en de 
dichter worden een allegorie van de clown.

De adolescent is de behendige speler: inno-
vatief en creatief. Hij laat zich niet leiden door 
de mechanische wetten van het verleden, maar 
oriënteert zich op een nog onbekende toekomst. 
Hij is de schaamte en de lach—de bewakers van 
het taboe—voorbij. Hij is een jonge Einstein 
die zinspeelt, ruimte schept en een ingang kiest 
voor iets nieuws. Hij is op reis. 

Tijd en ruimte zijn relatief geworden. De 
hier geschetste hedendaagse adolescent bevindt 
zich in een open derde ruimte. Hij is op weg 
naar een nieuw speelveld. Leven, dood: niets is 
meer een taboe en niets is op voorhand onmo-
gelijk. De adolescent wordt de hoofdpersoon in 
een komedie. Hij schept zijn eigen toekomst in 
woord en beeld, om er vervolgens met een glim-
lach betekenis aan te geven.

Het ontstaan van humor   221

TOT SLOT

Hermann von der Dunk schrijft in De glim-
lachende sfinx: “Ketters en narren zijn het ven-
tiel van elke samenleving die dreigt te stikken” 
(2011, 9). De ironie van de nar bevrijdt ons uit 
een omklemming. Ironie geeft een antwoord op 
de tragiek van het bestaan. Ironie gaat ook ver-
der dan de besloten wereld van de poëzie.

Kunst blijkt ook in dit derde drieluik op-
nieuw een bron van kennis en informatie. Kunst 
is filosofie in woord, beeld en geluid; het is een 
vorm van denken en dus ook een aanzet tot den-
ken. Door kunstwerken te laten spreken ben ik 
gedetailleerd gaan nadenken over adolescentie 
als een hedendaags cultureel fenomeen.

Ik heb meerdere denkwijzen de revue laten 
passeren. Dit heeft geresulteerd in een etnogra-
fie van subculturele jeugdstijlen: een dialoog 
tussen de jeugd en de dood, de schoonheid van 
de jeugd en het spel van de jeugd. Het zijn ver-
halen gebleken met onderliggende retorische 
systemen.

Het begrip “retoriek,” als de kunst van het 
overtuigen, zou aangescherpt kunnen worden 
door het woord “dialectiek,” want geen van de 
verhalen staat uiteindelijk op zichzelf. Het po-
etische discours is ondenkbaar zonder het tra-
gische discours. De ironie blijft, op haar beurt, 

126 In De glimlachende sfinx: kernvragen in de geschie-
denis verweert Von der Dunk zich tegen het eenzijdige 
doemdenken over de eigen tijd, dat in zijn ogen een aloud 
verschijnsel is. Geschiedschrijving is, om met Huizinga 
te spreken, de vorm waarin een cultuur zich rekenschap 
geeft van haar verleden. Samenhang is daarbij niet gege-
ven maar moeten door de historicus worden aangebracht 
(Lorenz 2002, 106). Ik heb aan de hand van een proces 
van ABL proberen duidelijk te maken hoe in de rijkdom 
van een cultuur niet een, maar meerdere taalspelen over 
de jeugd plaatsvinden.

Tot slot

geheel onwerkelijk zonder het daaraan vooraf-
gaande poëtische besef.

Met dit idee van de dialectiek van de jeugd-
stijlen geef ik een vervolg op het verhaal van 
de semioticus Dick Hebdige, de etnograaf van 
de subculturele jeugdstijlen. Ik heb daarbij een 
poging gedaan de etnografie—met haar relatief 
statische categorieën—meer te omschrijven in 
dialectische termen.126  
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IV.6.5: Henry Fuseli, Prometheus, 1770–71 

Tot slot   223218




