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In 1988 verscheen voor het eerst iets van de tot voor kort in Nederland vrijwel on
bekende zwarte Amerikaanse schrijver Ralph Waldo Ellison in het Nederlands, te 
weten zijn roman Invisible Man . (1) 

In deze roman verbeeldt Ellison mijns inziens rijn ervaringen als zwarte schrij
ver en zwarte staatsburger in Amerika. Hij doet dit niet op een persoonlijke en na
turalistische wijze, maar verpakt die ervaringen op een geestige, scherpzinnige 
wijze in een voor het overige beMemmende visie op de carrière van een zwarte 
jonge man. Deze, een natourtalent als redenaar, laat rich, ook in de illusie daarvan 
beter te kunnen worden, door anderen gebruiken, en blijft daardoor zowel voor 
zichzelf als voor anderen 'onzichtbaar'. Pas nadat hij letterlijk uit het leven in een 
donker gat valt, namelijk in een afgesloten kolenhok, komt hij tot zichzelf. Door 
deze gedwongen rust verandert hij van een 'actieve' deelnemer in een 'passieve' 
buitenstaander. Pas in het donker wordt hij voor zichzelf 'zichtbaar', en begint hij 
zijn eigenlijke roeping te begrijpen. Hij is geen redenaar, onderworpen aan de 
wisselvalligheid van politieke ambities, maar een getuige van rijn tijd, een schrij
ver. Invisible Man kan, wat dat betreft, gelezen worden als een parabel van 
Ellisons opvatting over het schrijversschap. 

Ellison is geen veelschrijver. Het bleef bij die ene roman. Er verschenen echter 
nog twee essaybundels van hem, te weten Shadow and Act, en Going to the Ter
ritory . (2) Ik zal mij hier voornamelijk beperken tot de bespreking van de essays, 
omdat de roman dit jaar reeds twee keer uitvoerig werd besproken door Graa 
Boomsma. (3) 

In de essays, voor een deel reeds rond de Tweede Wereldoorlog geschreven, 
verwerkt Ellison zijn ervaringen in besprekingen van het werk van zwarte en blan
ke kunstenaars en in beschouwingen over hun onderlinge relaties. Het is hier niet 
mogelijk aan de rijkdom van de essays recht te doen. Ik concentreer me op een 

1 Ralph Waldo Ellison, Invisible Man. In 1947 voltooid, maar pas in 1952 voor het eerst ver
schenen. Werd in 1987 bij Penguin voor de zeventiende keer herdrukt. Nederlands© titel On
zichtbare man. Uitgever Arbeiderspers. 

2 Shadow and Act (SaA), (1953) 1964, Vintage Books N.Y.; Going to the Territory (GT), (1986) 
1987, Vintage Books N.Y. 

3 Graa Boomsma, Ik ben onzichtbaar, maar niet blind. De Groene Amsterdammer 8 februari 
1989; zie ook zijn Proteus in Amerika. De Gids nr. 6 1989. 
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aantal thema's die Ellison steeds opnieuw bezig houden. Hieronder valt met name 
het 'pathologische karakter van de Amerikaanse democratie' dat direkt verband 
houdt met de plaats van de 'Negro Americans' (4) in de Amerikaanse samenle
ving. Ellison behandelt uitvoerig de onmisbare, maar weinig gewaardeerde bijdra
ge van de zwarten aan de Amerikaanse cultuur en de relatie tossen de Amerikaanse 
roman en de ontwikkeling van de Amerikaanse democratie. 

De essays zijn overigens - evenals de roman - niet geheel gespeend van pathos. 
Maar rijn pathetiek is - net zoals die van Baldwin - nooit hol, maar eerder terug
houdend, gemeten aan de strekking van zijn betogen. Bovendien past rij in de 
orale traditie van de zwarte cultour. De essays fascineren verder door de mengehng 
van distantie en maatschappelijke betrokkenheid, eruditie, taairijkdom, humor en 
soms sarcasme. Ellison neemt een geheel eigen positie in ten opzichte van de 
zwarte beweging. Zijn invloed is vergelijkbaar met die van de eveneens zwarte 
schrijvers Richard Wright en James Baldwin. Door zijn geëngageerde onpartijdig
heid is Ellisons werk - evenals dat van de tien jaar jongere Baldwin - nog steeds 
actueel. Zijn houding heeft echter - ook daarin lijkt zijn positie op die van Baldwin 
- tot scherpe aantijgingen van de kant van de zwarte activisten geleid. 

Voordat ik op de essays inga, zal ik eerst een aantal aspecten bespreken die van 
belang zijn geweest voor Ellisons ontwikkeling. 

Ralph Waldo Ellison, een zwarte Amerikaanse schrijver 

Ralph Waldo Ellison, zo genoemd naar de 19e eeuwse dichter en filosoof Ralph 
Waldo Emerson (HN) (5), werd op 1 maart 1914 in Oklahoma geboren. Oklaho
ma verwierf als een van de laatste territoria in de V.S. pas in 1911, dat wil zeggen 
drie jaar voor Ellisons geboorte, de status van staat. Er heerste geen traditie van 
slavernij. Alhoewel ook hier rassenscheiding gold, waren de verhoudingen tossen 
blanken en zwarten soepeler dan in de oude slavenstaten. Dit is één van de redenen 
waarom veel zwarten, waaronder Ellisons ouders, hun toevlucht in deze staat 
zochten. Aangezien zwarten en blanken - door de zwarten vaak 'grays' genoemd -
ongeveer tegelijkertijd naar Oklahoma waren gekomen, hadden de zwarten hier 
veel meer dan elders het gevoel dat de restricties, die hen door de blanken werden 
opgelegd, onterecht waren. Zo ontwikkelde zich hier in de zwarte gemeenschap, 
juist vanwege de soepelere verhoudingen, wat Ellison een 'tradition of aggression' 
noemt Het is precies deze mengeling van souplesse en krachtig zelfbewustzijn die 
zo veel 'kleur' verleent aan de kunst van sommige zwarte Amerikanen, waaronder 
Ellison. 

Ellison heeft het bij voorkeur over 'Negro Americans'. Dit komt overeen met uitdrukkingen zo
als 'Irish Americans' voor in Amerika geboren Ieren, etc. Ellison gebruikt vooral in zijn latere 
essays niet de met de zwarte beweging in de zestiger jaren opgekomen uitdrukking 'Afrc™ 
Americans', omdat volgens hem de zwarte bevolking in Amerika geen ander land meer heeft, 
waarnaar ze zou kunnen verwijzen, waarnaar ze terug zou kunnen en waarvoor ze zou kun
nen strijden. Ik hou het hier op de tot nu toe in Nederland gebruikelijke benaming 'zwarte be
volking* e.d. 
SaA, Hidden Name and Complex Fate (HN), 1964. 
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In dit klimaat konden zich ook vriendschappen tussen zwarten en blanken ont
wikkelen. Zo koestert Ellison warme herinneringen aan de blanke vrienden van 
rijn ouders en hemzelf. Op school genoot Ellison een zogenaamd tjlanke' opvoe
ding. De kinderen werden vertrouwd gemaakt met de Europese culturele achter
gronden van het oorspronkehjk Europese deel van de Amerikanen. Ze zongen b.v. 
Bach-choralen, en dansten, vaak tot grote hilariteit ook van de zwarte bevolking, 
de Irish jig en de Scottish fling rond de meiboom, terwijl de jazz bij deze opvoe
ders nauwelijks aanzien genoot Aan Ellisons brede belangstelling voor literatuur 
kwam een aantal voor een zwarte jongen buitengewoon gelukkige omstandigheden 
tegemoet Ten eerste ontdekte de zwarte gemeenschap in Oklahoma City dat zwar
ten niet op wettige basis, maar uitsluitend uit gewoonte uit de bibliotheken werden 
geweerd. De zwarte predikant drong de bibliotheek binnen die voorts ook voor de 
zwarten in deze stad toegankelijk werd. Bovendien bracht Ellisons moeder af en 
toe van de mensen bij wie ze werkte nummers van de tijdschriften Vanity Fair en 
de Literary Digest en operaplaten mee. (HN, 155) Ook volgde Ellison van 1933-
1936 - verder reikten zijn financiële middelen niet - een klassieke opleiding tot 
componist en trompettist aan het 'zwarte' Tuskugee Institute waar hij, met name 
bij zijn lerares, de pianiste Hazel Harrison, een internationale opleiding zonder 
vooroordelen genoot Bovendien had hij ook hier toegang tot een bibliotheek, 
waardoor hij in 1935 met het werk van T.S. Elliot in aanraking kwam dat rich
tinggevend werd voor zijn hele verdere leven, waarover straks meer. 

Maar niet minder sterk dan met de blanke cultuur en gemeenschap was Ellisons 
affiniteit met de zwarte. Zijn moeder was een zeer gelovig lid van de Afro-Metho-
dist Episcopal Church, hetgeen een sterke stempel op Ellisons opvoeding heeft 
gedrukt Verder werd Ellison in Oklahoma City mimschoots in de gelegenheid 
gesteld kennis te maken met de jazz. Van zijn klasgenoten, die in de oogsttijd de 
school verlieten om met hun ouders katoen te gaan plukken, in de beroemde 'bar
bershops' en van 'the old ladies' die nog de tijd van de slavernij hadden meege
maakt, hoorde Ellison verhalen die in geen boek te vinden waren, verhalen, die 
niet alleen over het harde werk gingen, maar ook over het leven in de gemeen
schap, het samen eten, zingen, dansen en de negergrappen. (ThSP, 7v; HN, 157) 
(6) Bovendien bleef Ellison, o.a, door zijn tijd als werkloze 'slum dweller' en als 
jager, altijd veel sympathie koesteren voor de creativiteit van het chaotische leven 
van dropouts, met name van zwarte straatkinderen en kunstenaars. (CCS; WThC) 
(7 ) 

Het boeiende is dat bij Ellison van rijn ervaringen niets verloren is gegaan. Hij 
is noch een zwarte met een 'blank' noch een zwarte met een 'zwart' bewustzijn. 
Naast veel goede ervaringen is hem noch de discriminatie door blanken noch de 
vijandigheid van zwarten, met name van de activisten uit de Black Power Move-
ment bespaard gebleven. De gemengdheid van rijn ervaringen liet geen eenzijdige 
partijname en stereotypering toe. 

6 SaA, 77?af Same Pain, That Same Pleasure (ThSP), 1961. 
7 SaA, 77?© Charlie Christian Story (CCS), 1958; GttT, What These Children are Like (WCL), 

1963. 
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De pathologie van de Amerikaanse democratie 

Ellison zet zich bijzonder in voor de erkenning van zowel de democratische vrijhe
den en gelijkheid als het recht op ongelijkheid van ieder individu. Deze erkenning 
kan volgens hem uitsluitend plaatsvinden in een volwaardige democratie in de mo
derne zin, dat wil zeggen in een democratie als gemeenschap van tenminste pohtiek 
en sociaal gelijke burgers. De democratie in de V.S. beantwoordde tot voor kort 
niet eens formeel aan deze vereiste en doet het in de praktijk - net zoals trouwens 
de Nederlandse, de Duitse, Franse etc. - nog steeds niet. De niet-erkenning van de 
zwarte bevolking is des te schrijnender als men bedenkt dat de zwarte bevolking 
één van de oudste oorspronkelijk niet uit Amerika afkomstige Amerikaanse min
derheden is. "In a sense the Negro (is) the gauge of the human condition as it 
waxed and waned in our society", (BW, 104) (8) 

Dit constitutioneel dualisme tussen formeel vrije en gelijke burgers en de feite
lijk bestaande hiërarchie met als onderste 'kaste', als 'kaste van onaanraakbaren', 
de 'niggers', heeft de hele geschiedenis van de Verenigde Staten verziekt. Dat 
wordt vaak vergeten als men de aanvankelijk pragmatische omgang van de Ameri
kaanse regering met het Hitier-regime en de tot op heden pragmatische omgang 
met de Zuidafrikaanse regering bekritiseert. De formele burgerlijke gelijkstelling 
van zwarte Amerikanen vond immers pas plaats in de jaren zestig tijdens de rege
ring Johnson (Civil Rights Act, 1964; Voting Rights Act 1965; Housing Act 
1968). Zij werd pas doorgezet onder druk van de zwarte beweging, in het bijzon
der van de pacifistische Civil Rights Movement onder leiding van dominee Martin 
Luther King, en kreeg pas succes in het kielzog van de moord op president J.F. 
Kennedy. 

De ontwikkeling van de democratie in combinatie met het racistisch dualisme hield 
niet alleen de gemoederen van de politici bezig, maar ook die van de kunstenaars. 
Volgens Ellison heeft de roman een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling 
van de Amerikaanse natie en in de definitie van het nationale karakter van de spe
cifiek Amerikaanse ervaring. Als gevolg van de experimentele en revolutionaire 
oorsprong van het land, de Amerikaanse afwijzing van Europese vormen en de et
nische diversiteit had zich volgens Ellison de behoefte aan een nationaal zelfbe
wustzijn tot een ware obsessie ontwikkeld. (SMN, 249 v.) (9) Het is kenmerkend 
voor de roman dat hij als kunstvorm opgeld deed in de 18e eeuw: de eeuw waarin 
het Ancien Regime ineenstortte. De vorm van de roman bleek zich bijzonder goed 
te lenen voor het beschrijven van de grote maatschappelijke en persoonlijke om
wentelingen van deze tijd; voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor de 
menselijke vrijheid; en voor het in kaart brengen van de invloed van de moderne 
technologie. (IRP) 

Voor Ellison -zoals ook voor andere zwarte intellectuelen - bood de Ameri
kaanse literatuur een middel om inzicht te verkrijgen in de bijzondere ervaring van 

8 SaA, Brave Words (BW), 1953. 
9 GT, Society, Morality, and Novel (SMN), 1957. 
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de zwarte bevolking. (IRP, 41) (10) Hij deed dat met name aan de hand van de 
vraag waarom 'zijn volk' in de literatuur niet te vinden was. Hierdoor werd het 
hem duidelijk dat de andere minderheden met de zwarten hooguit rekening hielden 
in tijden van nationale crises, dat wil zeggen als het nodig was de gelederen te 
sluiten en met name als er behoefte aan soldaten bestond. Pas dan wordt, kort
stondig, de sluier van racistische negermythes, -symbolen, -stereotypen en -taboes 
gelicht en worden 'negers' als gewone medemensen zichtbaar. Voor de rest wer
den rij tot voor kort over het hoofd gezien, en kan het merendeel van de Ameri
kaanse schrijvers rustig leven met de gedachte dat de zwarte de kleine man is die, 
voor iedereen zichtbaar, 'onzichtbaar' is. (ThSP, 29) Hetzelfde geldt voor de rati
ficatie van genoemde wetten in de zestiger jaren tijdens de Vietnamoorlog, waarin 
de zwarte soldaten opnieuw een opvallend grote rol mochten spelen. Dit feit wordt 
door Ellison, waarschijnlijk als gevolg van zijn verering voor de toenmalige presi
dent Johnson vanwege hetgeen deze 'Southerner' voor de zwarte bevolking heeft 
gedaan, nergens vermeld. (MWS) (11) 

De zwarten en hun bijzondere ervaringen vormen volgens Ellison een onmis
baar ingrediënt van de definitie van het Amerikaanse leven. Deze ervaring kan 
worden gezien 

"... narrowly as something exotic, folksy or "low down", or we may identify 
ourselves with it and recognize it as an important segment of the larger Ameri
can experience - not lying at the bottom of it, but intertwined, diffused in it's 
very texture." (AF, 173) (12) 

Het vinden van de Amerikaanse identiteit is voor Ellison dan ook ten nauwste ver
bonden met de erkenning van het geboorterecht van de zwarten als Amerikanen, 
een erkenning, waarmee trouwens ook Nederlanders ten opzichte van hun zwarte 
en gekleurde landgenoten heel wat te stellen hebben. Bovendien is hij met Baldwin 
van mening dat 

"(n)o one in the world - in the entire world - knows Americans better or, odd 
as this may sound, loves them more than the American Negro. This is because 
he has had to watch you, outwit you, and sometimes even bleed and die with 
you, ever since we got here - and this is a wedding." (OJB) (13) 

De roep om romans, steeds meer romans 

Tegenover de vaak gehoorde bewering dat de roman dood zou zijn stelt Ellison de 
roep om steeds meer romans (SMN, 274), om aan de toenemende complexiteit van 
de Amerikaanse samenleving recht te kunnen doen. Het federaal en multicultureel 
karakter van de V.S. staat bovendien volgens hem tot op zekere hoogte model 

10 GT, On Initiation Rites and Power (IRP), 1969. 
11 GT, 77?© Myth of a Flawed White Southerner (MWS), 1968. 
12 SaA, The Art of Fictbn (AF), 1955. 
13 Darryl Pinckney, On James Baldwin (OJB). New York, Review of Books, januari 21 1988. 
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voor de moderne mondiale samenleving. De behoefte aan meer romans is dus we
reldwijd. 

Ellison onderscheidt o.a. de volgende romangenres in de V.S.: 1) de romans 
van voor en rond de Burgeroorlog in 1861, een tijd waarin veel schrijvers zich be
gaan voelden met de problemen van de jonge demooratie; 2) de romans van de 
volgende generaties die zich van deze problemen afwendden en zich vooral op de 
techniek van het schrijven toelegden, zoals veel schrijvers uit de zogenoemde 
"Lost Generation" van de jaren twintig (b.v. Ernest Hemmingway and Scott Fitz
gerald (TCF, 38) (14); 3) de romans van de schrijvers, waaronder ook de zwarte 
schrijvers R. Wright, R. Ellison and J. Baldwin, die zich door de langdurige de
pressie in de jaren dertig, het oorlogsgeweld en de positie van de zwarte soldaten 
daarin (b.v. de oorlog tegen het nationaal-socialistische Duitsland, de Korea-oor-
log, de Vietnam-oorlog) weer in sterkere mate bezighouden met bovengenoemde 
vraagstukken; en 4) de schrijvers die volstaan met de uitbeelding van stereotypen, 
waaronder volgens Baldwin zelfs R. Wright in Native Son . (15) (MTh, 32) (16) 
Elhsons bijzondere waardering geldt een aantal schrijvers uit de negentiende eeuw. 
Voorbeelden zijn Henry Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Henry 
James, Stephen Crane, Herman Melville, Mark Twain, etc. De beperk me tot Elh
sons bespreking van de eerste twee genres, aangezien daarbij voldoende uit de verf 
komt waar het Ellison om te doen is. 

Om rijn standpunt te verduidelijken concentreert hij zich in één van zijn vroege 
artikelen, "Twentieth Century Fiction" (1946) op de bespreking van drie schrij
vers: Mark Twain met rijn Huckleberry Finn (1884) als voorbeeld van het histo
rische perspectief waarbinnen een schrijver uit de negentiende eeuw met het pro
bleem van de zwarten omging; Hemmingway als een typisch voorbeeld van een 
kunstenaar die de dramatische en symbolische mogelijkheden van dit thema vol
slagen negeerde; en Faulkner als voorbeeld van een schrijver die de zwarten met 
dermate gemengde gevoelens tegemoet trad dat hij enerzijds met het bekende ste
reotype van zowel de 'goede' als de 'slechte nikker' kwam, maar anderzijds erin 
slaagde met meer succes dan wie dan ook, zwart of blank, overtuigende menselij
ke portretten van zwarten te schilderen. (TCF, 31) In wat volgt zal ik kort op deze 
drie schrijvers ingaan. 

Het eerste wat Ellison aan Mark Twain waardeert is dat hij erin geslaagd is, in 
Huckleberry Finn , aan de hand van een persoonlijk dilemma, namelijk de keuze 
van een individu tégen de heersende moraal en vóór de persoonlijke verantwoor
delijkheid, de kern te raken van het tweeslachtige karakter van de Amerikaanse 
constitutie. Huckleberry Finn moet op een gegeven ogenblik beslissen of hij ge
hoorzamen moet aan de eerste twee principes van de sacrosancte constitutie: het 
recht op vrijheid en gelijkheid van alle mensen, inclusief de slaven, of aan het der
de principe: het recht op privaateigendom. In het eerste geval zou hij de door de 
slavenhouder ontvoerde negerslaaf Jim terug moeten stelen, en daarmee in strijd 

14 SaA, Twentieth Century Fbtbn (TCF), 1946. 
15 Richard Wright, Native Son, (1940), Harper & Row. 
16 James Baldwin, Notes of a Native Son, Beacon Press (1955) 1984. 
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handelen met het derde principe van de constitutie. In het tweede geval zou hij de 
neger aan diens eigenaar over moeten laten, maar daarmee in strijd handelen met de 
eerste twee principes. Huckleberry Finn besluit het eerste te doen. Hij plaatst zich 
liever gedeeltelijk buiten de gevestigde orde, dan tegen de hogere waarden van de 
constitutie in te gaan. 

De tweede reden voor Eihsons bewondering voor Twain is het feit dat diens 
rigoreuze stellingname voor een meer menselijke uitleg van de democratische con
stitutie ook in zijn stijl tot uitdrukking komt Twains invoering van de 'volkstaal' 
in de literatuur betekende een doorbraak in de Amerikaanse roman. Hij werd het 
voorbeeld voor de toekomstige generaties van Amerikaanse schrijvers, waaronder 
Elliot, Hemmingway, Faulkner en, last but not least, Ellison zelf, omdat 

"he transformed elements of regional vernacular speech into a medium of 
uniquely American literary expression and thus taught us how to capture ttiat 
which is essentially American in our folkways and manners. For indeed the 
vernacular process is a way of establishing and discovering our national iden
tity." (GttT, 140) (17) 

Het is overigens kenmerkend voor de stijlfixatie van de "Lost Generation" dat 
Hemmingway, één van de schrijvers wiens stijl het meest berust op de schrijftech
niek van Mark Twain, deze schrijver juist op het punt afkeurt dat volgens Ellison 
voor Twain cmciaal is: Huckleberry's dilemma. Hemmingway gaat zelfs zo ver de 
lezer te adviseren "to stop where the Nigger Jim is stolen from the boys. That is 
the real end. The rest is just cheating." (TCF, 34) 

Terwijl neger Jim in Mark Twains Huckleberry Finn nog stereotype trekjes 
vertoont - hij gedraagt zich vrijwel altijd onnozel en kinderlijk - (CJ, 50), gaat 
Faulkner, o.a. in Intruder in the Dust, een beslissende stap verder. Hier heeft de 
neger niet alleen een voor- én achternaam, maar bewaart hij, ondanks zijn shmme 
pogingen om in een netelige situatie te overleven, zijn persoonlijke waardigheid 
tegenover de pogingen van een blanke jongen om hem te corrumperen. Het pro
bleem van de verhouding tussen zwarten en blanken heeft Faulkner voortdurend 
berig gehouden, en hij heeft steeds nieuwe aspecten ervan belicht Zo beschrijft hij 
in het verhaal "The Bear" de absurditeit van de Amerikaanse droom van een 
"blackless America" aan de hand van de picareske avonturen van de negerslaaf 
Percival Brownlee. (WAW, 104v.; SMN, 269v.) (18) In Sound of Fury gaat hij 
in op de absurde vormen die het wantrouwen tossen een zwarte en een blanke aan 
kan nemen (EL) (19) en in Go Down Moses zet hij zich o.a. hartstochtelijk uiteen 
met de morele verwikkelingen van de slavernij. (SMN, 270). 

Ook Hemmingway heeft, zij het indirect en tegen beter weten in, volgens Elli
son een belangrijke bijdrage geleverd aan het verschijnen van de zwarten in de 
Amerikaanse literatuur. In Hemmingway's werk komt praktisch geen zwarte voor. 
Hij beschrijft bij voorkeur de geritualiseerde gewelddadigheid van Spaanse stie-

17 GT, Going to the Territory (GttT), 1979. 
18 GT, What America Would Be Without Blacks (WA), 1979. 
19 GT, Extravagance of Laughter (Et), 1985. 
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rengevechten en laat de gewelddadigheid in eigen land van b.v. het lynchritueel, 
met de zwarten in plaats van de stier als offer, links liggen. (TCF, 37) Niettemin 
heeft Henimingway in de jaren twintig tot de jaren veertig in zijn karakters een 
aantal stemmingen en houdingen geschilderd die sterke overeenkomsten vertonen 
met de stemmingen en houdingen bij grote delen van de zwarte bevolking. Het 
merendeel van Hemmingsway's personages - atieten, geëxparrieerden, stieren-
vechters, getraumatiseerde soldaten en impotente idealisten - leidt immers, net zo
als b.v, zwarte jazzmusici en de zwarte atieten etc, een bestaan aan de rand van de 
afgrond. Ook Hemmingsway's personen trachten, verwikkeld in een hopeloze in
dividuele strijd tegen de chaos, hun mensehjke waardigheid, humor en nuchterheid 
te bewaren. In deze handhaving van "grace underpressure" riet Ellison de kern 
van de door de officiële instanties en het merendeel van de sociologische rapporten 
genegeerde essentie en opdracht van de zwarte cultuur. (EL, 167) 

De literatuur hoeft dus volgens Ellison niet per se over zwarten te gaan om in
richt in hun situatie te verschaffen. Ellison gaat zo ver te stellen datje voor de lite
raire tegenhangers van strijders voor burgerrechten, b.v. Rosa Parks en James 
Meredith, beter terecht kunt bij William Faulkner dan bij de meeste zwarte schrij
vers. (SD, 301-302) (20) Met deze opmerking heeft Ellison het waarschijnlijk op 
de hnksradicale of de orthodoxe Afrikaans-nationalistische schrijvers van de Black 
Power beweging gemunt, door wie in de jaren zestig en zeventig scherpe aanval
len werden geleverd op de zwarte intellectuelen. Deze werden b.v. door de leden 
van de organisatie van de Black Panthers voor "Paper Panthers" en "armchair-
revolutionaires" uitgemaakt, omdat rij aan hun verzet tegen de Amerikaanse apart
heidspolitiek vooral met hun pen in plaats van met politieke acties uiting gaven. 
(ST;OJB)(21) 

Voetsporen 

Ellison zelf treedt duidelijk in de voetsporen van zijn negentiende eeuwse voor
beelden. Bij de aanvaarding van de National Book Award voor zijn roman Invi
sible Man in 1953 - een buitengewone onderscheiding voor een debuut, zeker van 
een zwarte schrijver - zei hij dat hij de hoofdbetekenis van deze roman ziet in 

"(i)ts experimental attitude, and its attempt to return to the mood of personal 
moral responsibility for democracy which typified the best of the nineteenth-
century fiction." (BW) 

Toen hij T.S. Eliots Wasteland las, was hij meteen gegrepen. De vraag bleef hem 
bezighouden, waarom hij nog nooit iets van zwarte Amerikaanse schrijvers gele
zen had dat hiermee qua intensiteit en gevoeligheid vergelijkbaar was. Door T.S. 
Ehot, James Joyce, Emest Hemmingway en Mark Twain werd hij zich bewust van 
de waarde van de traditie en folklore in het algemeen en van rijn eigen traditie, de 

20 GT, "A Very Stern Discipline" (SD), 1967. 
21 Bobby Seals, Seize the Time, Random House (1968) 1970. 
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zwarte folklore met haar oude mythes en rites in het bijzonder, (o.a. AF, 168) 

"Forme (the necessity of exploring new possibilities of languages) meant 
learning to add to (the American speech) the wonderful resources of Negro 
American speech and idiom and to bring into range as fully and eloquently as 
possible the complex reality of the American experience as it shaped and was 
shaped by the life of my own people." (HN, 165) 

Ellison is rich er ter dege van bewust dat van de oorspronkelijke Afrikaanse cul
tuur van de zwarten nog maar weinig over is. Er bestaat echter wel een specifiek 
zwarte cultuur, dat wil zeggen een cultuur die getekend is door de specifieke er
varingen van de zwarten als Amerikaanse staatsburgers onder Amerikaanse apart-
heidsverhoudingen. Deze cultuur is nauw verweven met de Amerikaanse geschie
denis en cultuur waarin 

"the diverse elements of our various backgrounds, our heterogeneous pasts, 
have (...) come together, "melted", and undergone metamorphosis. Indeed, it 
was through this process of cultural appropriation (and misappropriation) that 
Englishmen, Europeans, Africans, and Asians became Americans." (LM,27) 
(22) 

De nazaat van de slaven is, kortom, evengoed onherroepelijk 'Americanized' als 
die van de andere Amerikaanse minderheden. "We Americans" zitten in dezelfde 
smeltkroes. 

Vandaar dat Ellison zich tegen de idee van de zogenoemde 'négritode' of de 
daarmee verwante Amerikaanse 'African Roots' beweging verzet, met haar adora
tie voor alles wat zogenoemd 'zwart' en 'Afrikaans' is. Volgens hem gaat het 
hierbij niet alleen om een omgekeerd racisme, maar tevens om een idéé fixe. 
Ellison vindt dat de roep om een nieuwe sociale orde, die berust op de verheerlij
king van het bloed van de voorvaderen en de ethnische achtergrond, neerkomt op 
een roep om een maatschappelijke en esthetische chaos. 

Van grote betekenis voor rijn ontwikkeling was ook André Malraux, met name 
diens Man's Fate (La condition humaine). (SD, 294v.) Deze was, in tegenstelling 
tot de meeste andere socialisten uit zijn tijd, niet zo zeer begaan met een algemeen 
idee van onrechtvaardigheid als met persoonlijke lotgevallen. Ellison is van me
ning dat protest en kunst bij elkaar horen, met name daar waar het protest de vorm 
aanneemt van de beschrijving van persoonlijke lotgevallen. Als voorbeelden noemt 
hij Dostojewski's Notes from the Underground, Kafka's Het oordeel en Cervan
tes' Don Quixote . Volgens hem zouden de vaak gehoorde klachten over 'protest-
Hteratuur' zich beter kunnen richten tegen het gebrek aan vakmanschap en tegen 
het provinciaal karakter van deze literatuur, dan tegen het genre zelf. Beide zijn te 
wijten aan het feit dat de schrijvers de ontwikkeling van hun techniek verwaarlozen 
en zich te veel aanpassen aan de wisselvallige ambities van politici. Protest zonder 
de beheersing van het vak kan weliswaar pamfletten, affiches en agitprop, maar 

22 GT, 77?© Little Man at Chehaw Statbn (LU), 1977/78. 
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geen kunst voortbrengen. (RB) (23) 

"(F)ictional techniques are not a mere set of objective tools, but something 
more intimate: a way of fee ting, of seeing and of expressing one's own sense 
of life. And the process of acquiring technique is a process of modifying one's 
responses, of learning to see and feel, hear and observe, to evoke and evaluate 
images of memory and as summoning up and directing images; of learning to 
conceive of human values in the ways which have been established by the great 
writers who haved developed and extended the art. And perhaps the writer's 
greatest freedom, as artist, lies precisely in the possession of technique; for it is 
through technique that he comes to possess and express the meaning of his 
life." (HN, 162-3; AF, 170) 

Uit Ellisons grondige, soms zeer kritische besprekingen van het werk van zwarte 
kunstenaars en zijn beschouwingen over de kunst wordt duidelijk dat hij weinig 
moet hebben van zwarte would-be-kunstenaars die hun creativiteit te veel onder
geschikt maken aan kortstondige politieke doeleinden. Ellison ziet in de zwarte 
kunstenaars voorbeelden voor de zwarte gemeenschap en belangrijke vertegen
woordigers van de zwarte zaak. Daarom ligt de kwaliteit van hun werk hem bij
zonder aan het hart (OB; HtDE) (24) 

Ellisons houding, met name zijn streven naar perfectie en naar erkenning als 
volwaardig staatsburger, vertoont, zoals vele door hem geschilderde trekken van 
de zwarte bevolking, veel overeenkomsten met de houding van leden van andere 
om erkenning vechtende minderheden. Ellison zelf wijst in het bijzonder op de 
overeenkomsten tussen de zwarten en de tot voor kort eveneens landloze joden. 
Dat hij af en toe een wat academische toon aanslaat en soms schrijft alsof rijn ne
gentiende eeuwse collega's over zijn schouder mee kijken, laat de kracht van rijn 
visie en de schoonheid van rijn taalgebruik onverlet 

23 GT, The Art of Romare Bearden (RB), 1969. 
24 SaA, On Bird (OB), 1962; GttT, Hommage to Duke Ellington (HtDE), 1969. 
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