
richting zal gaan doen moet zeker niet 
uitgesloten worden. Doordat dit boek 
werk uit de laatste tien jaar bundelt, 
wordt niet alleen zichtbaar dat Hall zich 
in deze tijd met verschillende thema's 
heeft beziggehouden, maar ook dat zijn 
theoretische kader is geÃ«volueerd Hij is 
een levend voorbeeld van zijn eigen 
ideeÃ« over flexibele oordeelsvorming en 
demonstreert bovendien dat een project 
van ondogmatische theorievorming nog 
altijd met politiek engagement kan sa- 
mengaan. Dat hij daarbij onbedoeld ook 
laat zien waar de valkuilen van zo'n 
onderneming zitten, namelijk door er af 
en toe in te stappen, is wellicht een du- 
bieus compliment, maar in het licht van 
Halls inzet niet helemaal ongepast. 
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John Carey, hoogleraar Engelse letter- 
kunde aan de universiteit van Oxford en 
sinds vijftien jaar literatuurcriticus van de 
Sunday Times, heeft het gedaan! De 
'champion of the middlebrow', zelf van 
nederige komaf, aldus de vooruitstre- 
vende Guardian in een bespreking, heeft 
eindelijk wraak genomen. Jarenlang 
werd hij met een schuin oog bekeken aan 
de tafel waar de eerbiedwaardige dons 
aanschoven voor hun lam in mintsaus. 
Carey vergat die aristocratische minach- 
ting nooit, werd intussen door hard stu- 
deren hoogleraar en kreeg zo de vrije 
hand om zijn wraak in alle rust voor te 

bereiden. Toen het resultaat van zijn 
wraakzucht verscheen was Engeland te 
klein en schreeuwde The Guardian 
moord en brand en verviel voor &&n keer 
in de banale stijl van de tabloids: Carey 
was een wraakzuchtige aansteller, die 
geen manieren kende en meedeed met het 
platvloerse spelletje van 'bashing intel- 
lectuals', en zo in de kaart speelde van de 
conservatieve middenklasse-moraal van 
de Thatchers en Majors. die kritische in- 
tellectuelen beschouwden als lastige sta- 
in-de-wegs. En de storm waaide ook 
over naar Nederland, waar het opper- 
hoofd van de nationale literaire kritiek. 
Carel Peeters, de mening van de Guar- 
dian netjes overschreef. 

En wat heeft John Carey nu gedaan? 
Hij heeft een mooi boek geschreven over 
de wat duisterder kanten van het Engelse 
literaire modernisme van o.a. Woolf, 
Lawrence, Eliot, Wells, Orwell, Yeats en 
Pound. Hij beweert niet plotseling dat 
het slechte schrijvers zih, integendeel, 
maar hij laat op zeer overtuigende manier 
zien dat hun werk op nogal consistente 
wijze wordt Mnvloed door een angst en 
minachting voor de moderne massa's, de 
doorsnee- of massamens, verpersoonlijkt 
in de blikvoer etende, in de suburhs 
wonende kantoorklerk. Hij plaatst die 
angst in een breder Europees verband 
door te laten zien hoe bepaalde thema's 
en bepaalde metaforen keer op keer een 
rol spelen in het werk van markante 
cultuuikritici en filosofen. 

In deel I van zijn boek gaat hij in vier 
compacte essays in algemene zin in Op de 
wijze waarop de massa figureert in het 
werk van de literaire avant-garde, waarna 
hij in deel I1 via vijf case-studies, onder 
andere van het werk van H.G. Welk en 
Wyndham Lewis. een concreter en spe- 
cifiekerinvulling geeft aan zijn algemene 
betoog. Carey laat onder andere zien, 
hoe de massahaat op een tweeledige, 
soms uiterst tegenstrijdige wijze wordt 
beargumenteerd: de massa is afwisselend 
bruut en barbaars &n gewoon, doorsnee, 
grijs en ambitieloos. Vaak, zo toont hij 



aan, liepen dergelilke kwalificaties on- 
problematisch in elkaar over 

Het waren vooral de Franse massa- 
psycholoog Le Bon en de filosoof 
Nietzsche, die de intellectuele inspiratie- 
bron vormden voor deze dubbelzinnige 
beeldvorming van de moderne massa's 
hij twintigste eeuwse literatoren en cnti- 
ei. En met name in het werk van de filo- 
soof en essayist Ortega y Gasset is die 
dubbelzinnigheid helder zichtbaar, en zie 
je de auteur naar believen heen en weer 
switchen van een opstandige massa die 
van nature tot lynchen is geneigd, en een 
nederige doorsneemens. die voor alles 
traag (van begrip) is. Carey besteedt 
verder weinig aandacht aan die tweele- 
digheid en beschouwt haar als vanzelf- 
spiekend onderdeel van een intellectuele 
strategie, die geen enkel middel of argu- 
ment, hoe tegenstrijdig ook, schuwt om 
de massa en de intellectuelen gescheiden 
te honden en de massa te controleren met 
behulp van de taal. [p. 231 In het alge- 
meen heeft hij een beetje te veel de nei- 
ging om de strijd tegen de massa te zien 
als een bewuste strategie, in plaats van 
als een belangrijk, maar enigszins van- 
zelfsprekend bestanddeel van de ideolo- 
gische bagage van de moderne avant- 
garde. Zo gaat de stelling dat het com- 
plexe en vaak hermetische karakter van 
de literaire stijl van de modernisten het 
geplande resultaat is van een poging de 
massa van de cultuur uit te sluiten, mij in 
haar algemeenheid wat te ver, ofschoon 
Ortega zelf deze uitsluitmg als de essen- 
Å¸d functie van de moderne kunst he- 
schouwt. [p. 171 Dat echter 'stijl' voor 
de meeste van deze auteurs het waarmerk 
s van hun eigenzinnige waarheid. im- 
pliceert noodzakelijk dat 'nivellering' of 
'ma~~aficatie' of 'gelijkschakeling' de 
natuurlijke vijand van de literatuur is. 

De kracht en de originaliteit van 
Careys boek is echter gelegen in de rijk- 
dom aan voorbeelden die hij heeft ver- 
zameld en de rode draad, die hij in die 
voorbeelden ontwaart. En die rode draad 
is overtuigend aangetoond, terwijl de 

voorbeelden je soms de haren ten berge 
doen njzen. Macaber hoogtepunt is de 
fantasie van D.H. Lawrence waarin hij 
een gaskamer ter grootte van het Crystal 
Palace uitbeeldt, waarheen de massa's in 
alle rust en kalmte geleid zullen worden 
om definitief te worden uitgeroeid. An- 
deren hopen op natuurlijke rampen of 
stellen voorde buitenwijken plat te bom- 
barderen. Yeats hoopt op een finale oor- 
log tussen de elite en de massa's, die een 
einde aan de laatsten zal maken. Eugene- 
tica en sterilisatie zijn weer andere op- 
lossingen die de ronde doen. 

Maar hoe verbazingwekkend derge- 
lijke extreme voorbeelden van onbeheer- 
ste haat ook zi.jn, er is veel meer, en de 
kracht van de massa-haat zit 'm niet in 
zi.in extremen, maar juist in de syste- 
matiek en de vanzelfsprekendheid ervan. 
Careys centrale stelling is, dat de massa 
niet bestaat maar een produkt is van de 
vindingrijkheid van literaire intellectue- 
len. Zij staat in wezen voor het Onken- 
bare in de cultuur. Dit is voor een 
belangrijk deel juist. Sinds Le Bon de 
massapsychologie grondvestte, staat de 
massa voor een tweeledig 'Andere' van 
onze cultuur; tweeledig omdat dit 'An- 
dere' zowel van buiten kan komen, als 
van binnen, namelijk als het eeuwenlang 
dooi voortgaande beschaving wegge- 
drukte barbaarse onbewuste van de cul- 
tuur. De massa staat zowel voor de on- 
beschaafde horden die onze westerse be- 
schaving van alle kanten bedreigen (een 
met zo vreemde gedachte in het kolonia- 
listische en imperialistische Europa van 
rond de eeuwwisseling) als voor een ir- 
rationele rest. die in de boezem van de 
eigen cultuur sluimert. Het is die dub- 
belheid - en vooral dan de angst voor 
'de massa in onszelf - die de op zichzelf 
even irrationele haat van de intellectuele 
avant-garde kan verklaren. Alle metafo- 
ren voor het gedrag van massa's wijzen 
in deze zelfde richting: in de 19e eeuw 
waren het vooral de vrouw en de alcohol 
die werden aangesleept om het hysteri- 
sche, irrationele en roesmatige gedrag 



van massa's te 'verklaren' (zie hiervoor 
de verhelderende studie van Susanna 
Barrows, Distorting Mirrors [19811), 
maar daaraan werden al snel verwante 
metaforen toegevoegd: wilde dieren, ha- 
cillen, kinderen en primitieve volkeren, 
stuk voor stuk beelden die het andere en 
onkenbare of nog ouverkende deel van 
de cultuur representeerden. F,Ã© van de 
meest constante metaforen, zo laat Carey 
zien. is die van de vrouw, die zowel staat 
voor het Andere in termen van de 
wildheid en 'natuurlijkheid', als voor het 
primitieve en onbewuste in 'onszelf, als 
tenslotte voor nog een andere karakter- 
trek van de massa's: hun 'matter-of-fact- 
ness', hun alledaagsheid, en hier stond 
natuurlijk vooral de huisvrouw model. In 
het bijzonder in het werk van Virginia 
Woolf vindt Carey een aantal sprekende 
voorbeelden van vrouwenrollen, die he- 
wijsplaatsen zijn van de onopvoedbaar- 
heid en het beperkte culturele bereik van 
(de meeste) vrouwen. 

Carey gooit al deze beelden waarmee 
de massa 'herschreven' werd, niet op 
Ã©Ã grote hoop, maar situeert ze als de 
producten van verschillende intellectuele 
tradities, die elkaar onwillekeurig aan- 
vulden en ondersteunden. Daarbij gaat 
hij in zijn polemische ijver wel voorbij 
aan andere literaire tendenzen in het mo- 
dernisme, die vanuit linkse of socialisti- 
sche inspiraties wel degelijk een krachtig 
en invloedrijk genre ontwikkelden, 
waarin de daden, gevoelens en gedachten 
van 'de massa' van kleine luiden en 
proletariÃ«r juist in een positief daglicht 
werden gesteld. Dat deze stroming zich 
vaak beperkte tot 'tendensliteratuur' doet 
niet ter zake, haar invloed was er niet 
minder om. Wel toont Carey aan, dat 
haat jegens de massa ook een literaire 
keerzijde heeft in de vorm van een 
pastorale van het leven van de massa's, 
een verheerlijking van de gewone mens 
en de lagere klassen, die echter al te vaak 
op hetzelfde schema van de massa als 
'het (nu goede) Andere' was gestoeld. 

De angst voor de massa blijft echter 

onverklaarbaar wanneer Carey blijft be- 
nadrukken dat de massa in het geheel niet 
bestaat en slechts een fictie van schrij- 
vende intellectuelen is. Dat wil zeggen: 
het explanandum is nu die fictie zelf ge- 
worden. Waarom hadden modernistische 
literatoren en cultuurfilosofen zo'n fic- 
tieve constructie van massa nodig? Wel- 
ke re'le angst'werd middels die fictie be- 
zworen? Carey lijkt die vraag uit de weg 
te gaan, omdat hij het bestaan van mas- 
sa's wenst te ontkennen. Geruggesteund 
door zijn literaire held Amold Bennett, 
die realistische romans schreef waarin 
een menselijk soort aandacht werd opge- 
bracht voor 'de kleine dingen in het le- 
ven' van suburb-bewoners. huisvrou- 
wen en klerken, verdedigt Carey een 
down-to-ea~th-achtige versie van het hu- 
manisme, waarin ieder individu naar 
Gods evenbeeld is geboetseerd en dus 
evenveel aandacht verdient. Dat mag 
egalitarisme van het zuiverste soort zijn, 
het voldoet niet als antwoord op of ver- 
klaring van de problematische verhou- 
ding tussen intellectuelen en massa in 
deze eeuw. Carey heeft in zijn boek al- 
lang afgerekend met de mythe van de 
aristocratie van de intellectuele elite. Haar 
uitverkorenheid blijft, ook volgens de 
intellectuele adel zelf, onbeargumenteerd 
- zij zou zich slechts bewijzen in de 
praktijk, of ... en dat is de definitieve 
doodklap voor de intellectueel, middels 
een beroep op 'Het Hogere', dat andere 
Andere dat naar willekeur inzetbaar is in 
een geseculariseerde cultuur. Gelukkig 
actualiseert Carey zijn fillipica tegen de 
valse godsdienstigheid van de moderne 
intellectueel, zodat ook de hedendaagse 
massahater George Steiner niet aan ont- 
maskering ontkomt: Steiners meest 
recente boek Real Presences is "in part 
an onslaught on mass culture, conveying 
the intellectual's customary disdain for 
joumalism. gadgetry and the empty lives 
most people lead Like all Steiner's 
hooks, it is a dazzhng display of emdi- 
tion.( ... ) Given a free vote the bulk of 
humankind wonld, he feels sure, choose 



football or bingo rather than Aeschylus. 
Further, they cannot he proved wiong. 
The tmth or falsehood of literary and 
artistic arguments is not, he concedes, 
verifiable." [pp.89,90] En op dat punt 
nodigt Steiner God uit naar voren te 
treden. "Al1 great art and literature, he 
declares, is 'touched by tbe fire and ice 
of God.'" [idem] 

Misschien wil Carey heel eerlijk zijn 
en de twee 'Anderen' van onze cultuur 
tegen elkaar wegstrepen: noch God noch 
Massa mogen om welke reden dan ook 
aangeroepen worden om een bepaalde 
intellectuele houding te legitimeren. In 
ieder geval sluit hij zo het eerste deel van 
zijn boek af. De rol van God bij Steiner, 
zo stelt hij, betreft bet sanctioneren van 
de oordelen van de intellectueel, i.e. die 
van Steiner zelf. "This means that God is 
reduced to a convenient fiction, and in 
this respect He has the Same utility, 
within intellectual discourse, as 'the 
masses'. Like the masses He must con- 
form to the intellectnal's imaginings; like 
the masses He must ratify the in- 
tellectual's distinction." [p. 901 Ik heb 
Steiners erndiete prietpraat, die nu al 
meer dan tien jaar ook vele Nederlandse 
intellectuelen in de ban houdt, niet eerder 
zo precies en afdoende zien ontmaskerd, 
de gelijkstelling van God en Massa blijft 
desondanks een te gemakkelijke uitweg 
uit de problematiek. 

Anders dan God bestaat de massa 
ook buiten het domein van intellectuele 
ficties of alledaags (hij)geloof. De angst 
van modernistische intellectuelen voor de 
massa is nu juist pas echt begrijpelijk 
wanneer we haar zien als een angst om 
zelf deel uit te maken van die massa, die 
zij overal om zich heen kunnen waame- 
men, niet als een in nachtmerries figu- 
rerend gedrocht of als een bedreiging van 
buiten de eigen cultuur, maar als iets dat 
zeer tastbaar en zichtbaar is, en alomte- 
genwoordig. Carey is geen socioloog, 
noch sociaal-historicus. Toch had hij ook 
als literatuurhistoricus meer begrip mo- 
gen opbrengen voor Ã©Ã van de meest in 
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het oog lopende ontwikkelingen die de 
moderne cultuur en samenleving precies 
rond de eeuwwisseling doormaakten: die 
van de opkomst van de massale techni- 
sche reproductie of kortweg van 'massa- 
ficatie' op alle gebieden. Er zijn vol- 
doende cultuurhistorische en sociologi- 
sche bronnen beschikbaar die een meer 
context-getrouwe analyse bieden van de 
geschriften en daden van onze moder- 
nistische avantgarde dan waartoe Carey 
zelf in staat blijkt te zijn. Zij beschrijven 
de massaficatie als een serieus maat- 
schappelijk fenomeen, als een zeer reÃ«e 
proces van maatschappelijke modemise- 
ring, waarin uiteenlopende culturele 
identiteiten verschrompelen om plaats te 
maken voor nieuwe identiteiten. 'Massa' 
bleek een uiterst werkelijke sociale iden- 
titeit te worden, zowel in politieke zin 
(van massa-electoraten in parlementaire 
democratieÃ« tot de militante hordes van 
de fascisten, nazi's en stalinisten) als in 
cultureel opzicht (het nieuwe massa-pu- 
bliek van dagbladpers, feuilletons, radio 
en film) en tenslotte ook ruimtelijk (de 
migratiegolven naar de nieuwe arbei- 
dersbuurten in grote steden, gevolgd 
door de 'Garden Cities' en nieuwe 
snburbs). Voeg daaraan de nieuwe on- 
derwijswetgeving toe, en je hebt zoiets 
als een 'massaficatie van cultuur' en te- 
gelijk zoiets als een 'cultuur van massa- 
ficatie'. De vrees daarvoor klinkt ook nu 
nog door, en of een dergelijke vrees ge- 
rechtvaardigd is (en hoe die dan zou 
moeten worden gerechtvaardigd), doet 
niets af aan het gegeven dat massaficatie 
en massale reproductie van culturele 
goederen de realiteit hij uitstek Vormt. 

Door die realiteit te ontkennen en zich 
ie  bekennen tot een onbestemd soort me- 
thodologisch individualisme, ontkracht 
Carey zijn voor het overige uiterst 
steekhoudende ontmaskering van de 
modernistische avantgarde in de Engels- 
talige literatuur al te zeer. Dat is jammer, 
omdat het boek daardoor inderdaad iet- 
wat begint te lijken op de afrekening van 
een parvenu, die zich net heeft ontwor- 



steld aan het culturele nivo van de mas- 
sa's (de middenklasse), met de gebor- 
neerde en atavistische opinies van een 
reeds lang in verval verkerende Britse 
adelstand - en dat zou de hele argumen- 
tatie reduceren tot een provinciale fami- 
lievete. En dat is het bepaald niet. Carey 
is de kampioen van de sociaaldemocra- 
tische volksopvoeding, en in die zin 
vindt hij de Virginia Woolfs en D.H. 
Lawrences tegenover zich, die zich nu 
eenmaal niet konden voorstellen dat je 
via de provinciale openbare bibliotheek 
deel kon hebben aan de cultuur en er ook 
nog een actieve r01 in kon spelen. Die 
volksopvoeding is van groot belang ge- 
weest, maar is bepaald niet de enige fac- 
tor in de groeiende massaficatie van de 
moderne cultuur - en de angst van 
Woolf en Lawrence gold niet zozeer de 
Paasheuvel en Koos Vomnk als wel de 
mogelijkheid van zoiets als een Elvis 
Presley: een heupwiegend alternatief 
voor de beheerste burgerlijke esthetica 
van de moderne schriftuur. Aangezien de 
erfgenamen van Elvis Presley sindsdien 
het meest nadrukkelijke stempel hebben 
weten te drukken op de na-ooriogse 
massacultuur, en de sociaaldemocrati- 
sche volksopvoeders intussen zijn ver- 
geten, mogen we vaststellen dat Carey's 
filiipica, hoe begrijpelijk en hoe juist 
ook, a little bit beside the point is (net als 
de boze commentaren van The Guardian 
en van Care1 Peeters). De massa heeft 
allang gewonnen en heeft de steun van 
Carey echt niet meer nodig. De werkelij- 
ke kwestie is nu: wat betekent het eigen- 
lijk, dat 'de massa' cultureel gezien heeft 
gewonnen? Wat betekent dat voor de rol 
van intellectuelen? Wat betekent het voor 
onze cultuur als zodanig? John Carey 
heeft afdoende duidelijk gemaakt dat 
D.H. Lawrence en George Steiner op 
dergelijke vragen geen zinvolle ant- 
woorden hebben Dat is het belang van 
zijn boek. Meer niet. Maar het lijkt mij 
voorlopig al heel wat. 


