Fins de siècles

SOLANGE LEIBOVICI

Hoe zullen de mensen van het volgende fin de siècle naar ons kijken? Wat zal er
overgebleven zijn uit het einde van de twintigste eeuw? Veel van de gebouwen die nu
opgettokken worden zijn dan verdwenen, want de dwangmatige behoefte om alles
steeds sneller te veranderen zal ongetwijfeld alleen maar toenemen. Daarbij wordt in
deze cultuui van het vluchtige moment niet meer voor de eeuwigheid gebouwd,
maar voor hoogstens twintig jaar. En het is ook niet ondenkbaar dat natuur- en andere rampen gedeeltes van de aarde zullen hebben verwoest of onherkenbaar verminkt.
Er bestaan natuurlijk overstelpende hoeveelheden audiovisueel materiaal, maar
dat vergaat snel, en er is blijkbaar geen geld om films en journaalbeelden op efficiënte wijze te bewaren. In musea zullen de mensen van de toekomst geamuseerd maar
vol onbegrip staren naar de kitscherig-geile varkentjes van Jeff Koons en zich afvragen waarom wij toch zo bang waren voor rood, geel en blauw. Zullen zij iets van ons
fin de sièclers kunnen begrijpen?
Ik zou ze willen aanraden onze romans te lezen. Zoals wij naar Dickens of Zola
grijpen om een beeld van de Industriële Revolutie of het Tweede Keizerrijk te krijgen, zo zouden de mensen van het einde van de eenentwintigste eeuw twee van de
grote romans van dit fin de siècle kunnen lezen: Don de Lillo's Underworld en Michel Houellebecqs Les particules élémentaires, en met verbazing of herkenning kennisnemen van onze angsten, dromen en obsessies.
In Underworldworden de talloze fragmenten over belangrijke en onbelangrijke
gebeurtenissen uit de Amerikaanse naootlogse periode tot een geheel gesmeed door
een honkbal die van hand tot hand gaat. Die bal die in het publiek belandde tijdens
de wedstrijd van de eeuw tussen de Giants en de Dodgers symboliseert de Amerikaanse droom, het eeuwige verlangen naar macht en rijkdom. De bal is ook de rode
draad die figuren met elkaar verbindt die tijdens hun leven al tot het verleden lijken
te behoren. Zij zijn beroemd als Frank Sinatra, machtig en gevreesd als J. Edgar
Hoover, sinisrer als de psychopaat die mensen zonder enig motief op de snelweg
doodschiet; ze zijn klein en onbetekenend zoals de vele onvergetelijke personages
die de roman bevolken: de zwarte alcoholist Manx, de sympathieke leraar Bronzini,
de twijfelende ingenieut Matt, de oveispelige Matian. Elk individu is slechts door
een paar mensen van de ander gescheiden. Zijn noodlot is dat hij dat niet weet. Alles
is met elkaar verbonden, elke gebeurtenis heeft haar tegenhanger. De glitterwereld
van de New Yorkse incrowd krijgt een spiegelbeeld voorgehouden in de absurde
92

SOI.ANGE

LEIBOVIVI

dans van de als monsters verklede activisten. Een automobilist sterft roemloos, getroffen door de kogels van de Texas highway killer, een president wordt in Dallas in
zijn auto doodgeschoten. Terwijl New Yorkse snobs genieten van een verloren gewaande film van Eisenstein, dwaalt graffitikunstenaar Ismaël door de gangen van de
ondergrondse op weg naar te beschilderen metrowagons. Terwijl geliefden vrijen in
warme motelkamers of wijn drinken op fleurige terrassen hoog bovenop de wolkenkrabbers, schreeuwt in een duistere nightclub de joodse stand-up comedian Lenny
Bruce zijn publiek roe: 'We gaan er allemaal aan!' De onderwereld is de plek waar de
dood triomfeert, zoals in het schilderij van Jeroen Bosch; de bovenwereld is die van
het afval, dat in het boek de dood en de vergankelijkheid maar ook het leven symboliseert. Beide werelden zijn niet langer gescheiden: in De Lillo's antiplatoonse universum heeft de technologie de grenzen tussen de zichtbare werkelijkheid en de
geestelijke wereld doen veidwijnen.
Zoals Noiman Mailei de jaren vijftig en zestig het gezicht gaf van het alomtegenwoordige plastic, zo plaatst De Lillo zijn petsonages tegen de achteigtond van het
dooi mensen geptoduceetde, beheerde, gerecycleerde afval, en het is hun relatie tot
dat afval die ze kenmerkt en definieert. Kinderen spelen in verloederde achterbuurten met de overblijfselen van de weggooimaarschappij tussen brandende hopen afval, Nick Shay heeft een kleurloze baan bij een afvalverwerkingsbedrijf, Klara Sax
verandert oude afgekeurde vliegtuigen in schitterende kunstwerken in de woestijn
van New Mexico, Matt wordt geconfronteerd met het kernafval dat baby's mismaakt en mensen voortijdig laat sterven.
De Lillo's roman handelt over het einde van de onschuld en het begin van de cynische samenleving, die hij het gezicht en de stem van Lenny Bruce geeft. Michel
Houellebecq gaat verder: hij laat de mensheid als geheel veidwijnen. Hij rekent af
met de zo zwaar overschatte jaren zestig, met de roep om vrijheid en het einde van
het gezag van de jaren zeventig en de politieke correctheid van de jaren tachtig. Zijn
helden, de broers Michel en Bruno, die ouderloos en liefdeloos zijn opgegroeid, personifiëren de eenzaamheid en de ongebreidelde lust naar seksuele ervaringen van de
postmoderne mens. Ook bij Houellebecq oveiheersen beelden van vergankelijkheid
en vrees voor de dood. De oude wereld is als een immense begraafplaats waar mensen in hun graven liggen te rotten en langzaam in skeletten veranderen. Hier zijn het
de mensen zelf die tot afval wolden vetklaaid: 'Overal op het planeetoppervlak
maakte de vermoeide, uitgeputte mensheid, die aan zichzelf en aan haai eigen geschiedenis twijfelde, zich zo goed en zo kwaad als het ging klaat om een nieuw millennium in te gaan.'
Houellebecqs roman handelt in de eerste plaats over de lost generation van voor
de grote genetische omwenteling van de eenentwintigste eeuw en heeft een onverwacht einde: het 'oude ras', die 'deerniswekkende, vuige soort' die nauwelijks van de
aap te onderscheiden was, heeft vanaf 2029 plaatsgemaakt voot de nieuwe mens, die
niet geboren wotdt maar gekloond. De mens schiep een nieuw intelligent ras naar
zijn beeld en gelijkenis, de eerste dierlijke soort in het universum die zelfde voorwaarden voor zijn eigen vervanging bepaalt. De mensheid heeft zichzelf opgeheven
en vervangen dooi een mindet egoïstische en minder gewelddadige soort, en zelfs
met een zekere opluchting ingestemd met haai eigen vetdwijning. Begrippen als inF1 N DE SIÈCLES
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dividuele vrijheid, menselijke waardigheid en vooruitgang doen er voortaan niet
meer toe. Er is een nieuwe, ongeslachtelijke en onsterfelijke soort ontstaan die de individualiteit, het isolement en de verwonding achter zich heeft gelaten. De mens van
de toekomst is een tevreden glimlachende robot, een wijze god zonder vrees of
hartstochten.
Sociologen van de eenentwintigste eeuw zullen misschien schrijven dat het Westen in het jaar 2000 in weelde baadde, dat iedereen twee huizen bezat en graag in het
theater of op de golfcourse verpoosde, maar literatuurwetenschappets zullen wel beter weten. Zij zullen deze romans lezen en de echte fin-de-sièclecultuur herkennen
aan de alomtegenwoordige vertwijfeling en desillusie, het gevoel van incoherentie
en fragmentatie, de angst voot vetlies van menselijke waarden, de vrees voor vervreemding door technologische ontwikkelingen.
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