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Bret Easton Ellis
vs. conformisme



Iedereen moet
h e t ze l f d e
d e n ke n

BRET�EASTON�ELLIS In White, een mengeling van autobiografie,
cultuurkritiek en polemiek, heeft Bret Easton Ellis vooral kritiek
op progressieven en millennials. ‘You just victimized me!’
Door�onze�medewerker�Jamal�Ouariachi

I
n 1987 verscheen de verfilming van
Less Than Zero, de succesvolle de-
buutroman van Bret Easton Ellis.
Tot schrik en ongeloof van de jonge
auteur was zo’n beetje alles wat het
boek zijn controversiële populari-

teit verschafte, in de filmversie verdwe-
nen. Het hoofdpersonage was van bisek-
sueel omgekneed tot hetero. Aan drugs
deed hij ook niet meer. Het verhaal – ove r
een groep nihilistische, rijke jongeren in
Los Angeles – was net zo lang witgewas-
sen tot er geen vlekje meer te zien was –
en misschien is dat een van de manieren
om de titel te interpreteren van het eerste
non-fictieboek dat romancier en scena-
rioschrijver Ellis nu publiceert: Wh i te .

Het boek biedt een intrigerende men-
geling van autobiografie, cultuurkritiek
en polemiek. Ellis neemt ons mee naar
zijn jeugd in het Los Angeles van de jaren
zeventig, een wereld waarin ouders
meestentijds afwezig waren en zich non-
chalant verhielden tot de bezigheden van
hun kinderen. De kleine Bret hield van
horrorfilms en -boeken, en begreep daar-
uit dat de wereld ‘wreed en willekeurig
was’ en ‘vol gevaar en dood’.

Z o’n autobiografisch inkijkje vormt de
opmaat naar de kritiek die door het hele
boek heen klinkt op vooral de generatie
na die van Ellis: de millennials. Het zijn
de mensen die onder het beschermende
bewind van helikopterouders zijn groot-
gebracht, het zijn de jongvolwassenen
van nu die op universiteiten ‘safe spaces’
eisen. Snel gekwetste types die menen
overal recht op te hebben en geobsedeerd
zijn door slachtofferschap. Elke vorm van
kritiek kan rekenen op een antwoord als:
‘You just victimized me!’

Ellis bedrijft hier geen hogere weten-
schap. Zijn voornaamste kennis over mil-
lennials baseert hij op zijn tweeëntwintig
jaar jongere vriend en op wat hij zoal
online aantreft, en dan vooral op sociale
media. Hij is dan ook niet uit op een droog,
met cijfers onderbouwd betoog. Hij zal de
eerste zijn om toe te geven dat wat hij be-
weert ‘just an opinion’ is. En zijn veelvul-
dig geuite ergernis in Wh i te geldt de hyste-
rische reacties op juist zulke opinies.

Liking
Van begin 1987 tot eind 1989 werkte Ellis
(1964), net naar New York verhuisd, aan
wat zijn beroemdste én beruchtste roman

zou worden: American Psycho. Het is het
relaas van de jonge Wall Street-handelaar
Patrick Bateman die volledig in de greep
is van geld, status en uiterlijk vertoon. In
de wereld van Bateman draait alles om
welke merken kleding je draagt, hoe duur
je visitekaartjes waren om te laten maken
en bij welke exclusieve restaurants je een
reservering weet te bemachtigen. Maar ’s
nachts slaat Bateman aan het martelen en
moorden, en Ellis heeft dat zo gruwelijk
gedetailleerd opgeschreven, dat de ro-
man nog vóór publicatie een schokgolf
van protesten veroorzaakte. Uitgever Si-
mon & Schuster durfde het niet meer aan,
Vintage nam het boek over: het werd een
bestseller. Ellis ontving doodsbedreigin-
ge n .

In Wh i te had hij flink kunnen uitpak-
ken met deze episode uit zijn leven, maar
hoewel hij vaak over American Psycho
komt te spreken, legt hij de nadruk op
hoe de roman thematisch aansluit bij een
van de belangrijkste thema’s van Wh i te :
conformisme. De drang tot conformisme
bij die Wall Street-jongens uit Ame rican
P s ych o leidt ertoe dat ze allemaal op el-
kaar lijken, met als gevolg dat ze voortdu-
rend met elkaar verward worden. Om in
het systeem te passen, moeten zij hun in-
dividualiteit opgeven. Bij Patrick Bate-
man staat tegenover zijn conformisme
van overdag zijn nachtelijke alter ego als
seriemoordenaar: in die rol kan hij zijn in-
dividualiteit wél tot uitdrukking brengen.

Zo beschouwd is American Psycho een
profetisch boek geweest, want die nei-
ging tot conformisme is volgens Ellis in
de loop der jaren alleen maar sterker ge-
worden. De hedendaagse wereld is een
plek waar iedereen, zeker op sociale me-
dia, voortdurend bezig is met gewaar-
deerd worden (hij spreekt van een ‘cult of
likabilit y’) – en om geliked te worden,
moet je je conformeren, moet je je min-
der fraaie kanten wegpoetsen of witwas-
sen. Je moet een acteur zijn en het merk
dat je zelf bent, beschermen.

Ter illustratie hiervan heeft Ellis het
vaak over Hollywood, een hermetische
wereld waarin conformisme noodzaak
lijkt te zijn, omdat het aantal mensen dat
films wil maken, vele malen groter is dan
het aantal mensen dat die films wil zien
of er budget voor wil verlenen. Acteurs
zijn zodoende tot veel bereid om een
schaarse rol te bemachtigen, scenario-
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schrijvers en regisseurs hebben maar te
accepteren dat machtigere partijen zich
voortdurend met hun kunstwerken be-
moeien – ze zullen wel moeten, als ze ooit
nog aan de bak willen komen. Conformis-
me is dan het devies.

Id e nt it e it s p o l it i e k
Films als The Imitation Game en Mo o n -
l i gh t , allebei met een homoseksueel
hoofdpersonage, krijgen er van Ellis – ze l f
homoseksueel – flink van langs, omdat
het slachtofferverhalen zijn. Wat hem be-
treft is dat aloude narratief inmiddels
achterhaald en ziet hij veel meer in wat
hij ‘post-gay cinema’ noemt: een film als
Weeke nd, bijvoorbeeld, over een romance
tussen twee mannen van wie de homo-
seksualiteit juist niet geproblematiseerd
wordt. De twee zijn geen slachtoffers,
geen rolmodellen. De film heeft geen
identiteitspolitieke agenda.

Met het fenomeen identiteitspolitiek
doemt de grootste antagonist op van wat
je in romantermen de protagonist Bret
Easton Ellis zou kunnen noemen. Identi-
teitspolitiek pretendeert te streven naar
diversiteit en inclusiviteit, maar dergelij-
ke begrippen gelden blijkbaar niet voor
de criticus. Wanneer Ellis zich op Twitter
negatief uitlaat over de esthetiek van de
film Fruitvale Station, over de moord op

een zwarte man door een politieagent,
worden hem door tegenstanders verkap-
te racistische motieven aangewreven.
Laat hij zich kritisch uit over hoe homo-
seksuelen in veel Hollywood-films gere-
presenteerd worden, dan krijgt hij het
verwijt van ‘ze l fh a at ’. Dergelijke over-
trokken reacties op kritiek betekenen
doorgaans meteen het einde van een dis-
cussie, terwijl het in de optiek van Ellis
het begin ervan zou moeten zijn. Maar
wanneer ideologie de boventoon voert, is
een afwijkende mening een misdaad.

Nog zo’n uiting van die conformisme-
drang, met name in film en literatuur, is
de nadruk op herkenbaarheid: hoe gene-
rieker het werk, hoe makkelijker iedereen
zich erin kan herkennen. Binnen die
zienswijze is er geen plaats voor aan-
stootgevende kunstwerken, en bepaalt de
moraal van een kunstenaar of je nog wel
van zijn kunst mag genieten of dat zijn
werk achter slot en grendel moet, zodat
niemand er meer door gekwetst kan wor-
den.

Zoals Ellis het zelf zegt: ‘Iedereen moet
hetzelfde zijn en hetzelfde reageren op
welk kunstwerk, welke beweging, welk
idee dan ook, en als je weigert in te stem-
men met het koor van goedkeuring, zul je
gebrandmerkt worden als een racist of
een vrouwenhater. Dat gebeurt er in een

cultuur die zich niet langer om kunst be-
ko m m e r t .’

Trump
Ellis’ aanvallen op politiek-correcte ideo-
logie en de slachtoffercultuur culmineren
op tweederde van Wh i te in een lange tira-
de over het tijdperk-Trump, en dan voor-
al hoe er op diens uitverkiezing gerea-
geerd werd door liberaal Amerika. Dat
verkeerde in de maanden na de verkie-
zingen in een aanhoudende ‘hangove r
p s ych o s i s ’: men kon maar niet geloven
dat Trump écht president was geworden.

Ellis, die zegt niet in politiek geïnteres-
seerd te zijn en zodoende ook niet te heb-
ben gestemd, doet er nogal laconiek over:
‘you win some, you lose some’. Dat is toch
echt een beetje te makkelijk. Maar naar-
mate hij door blijft gaan met het sardoni-
sche beschimpen van liberale vrienden
en hun mentale inzinkingen, de hysteri-
sche protestdemonstraties (‘Het had geen
zin om zelfs maar te proberen een woord-
je in te brengen tegen de roze gebreide
poesjesmutsen en de vrouwen die in pro-
test als gigantische vagina’s verkleed
ro n d l i e p e n’), en de obsessie van de media
met elk woord dat Trump zegt of tweet,
wordt duidelijk dat er weinig liberaals
meer is aan de liberalen.

Want wie sympathie voor Trump voelt

Vrijheid is via
m o re l e
s u p e r i o r ite it
omgeslagen in
censuur: er is
weinig liberaals
meer aan de
l i b e ra l e n

of hem zelfs maar probeert te begrijpen,
kan dat bijvoorbeeld in het vrije Holly-
wood maar beter voor zich houden om
ooit nog aan een budget of een filmrol te
komen. Dan slaat vrijheid, via de weg van
de morele superioriteit, om in censuur.
Dat is het punt waarop de hang naar con-
formisme niet alleen maar vervelend is,
maar ronduit gevaarlijk wordt.

In American Psycho is Patrick Bateman
en zo ongeveer iedereen om hem heen
idolaat van Trump. Voor de Wall Street-
jongens met wie Ellis in de late jaren tach-
tig omging bij wijze van research voor
zijn roman, was de succesvolle zakenman
Trump een belangrijke inspiratiebron.
Vanuit die ervaring kwam de verkiezings-
uitslag van 2016 voor Ellis niet als een
verrassing: het was voor hem niets
nieuws dat grote groepen mensen dol
konden zijn op Trump. Daar had ik graag
meer over gelezen, want juist een poging
te begrijpen waar Trump vandaan komt,
had de kritiek op diens tegenstanders
krachtiger gemaakt.

Zwave l z u u r
Zo valt er meer af te dingen op Wh i te . Al-
leen al het punt dat het kritische stem-
men onmogelijk wordt gemaakt zich te
laten horen, wordt onderuit geschoffeld
door het feit dat Ellis dit boek gewoon
heeft kunnen publiceren. Ook die ‘cult of
likabilit y’ is misschien niet zo dwingend
als hij doet voorkomen: op sociale media
alleen al tref je toch genoeg figuren aan
die hun best doen zo min mogelijk likable
te zijn.

Toch weet Wh i te te overtuigen en dat
komt eerst en vooral door de krachtige,
levendige vertelstem: nu eens ontspan-
nen, dan weer woedend, vaak vreselijk
grappig. Ook in zijn meestal plotloze fic-
tie is die vertelstem doorgaans Ellis’
sterkste punt. Het boek deed me ook den-
ken aan die polemische klassieker uit de
Nederlandse literatuur, Mandarijnen op
Zwavelz uur van Willem Frederik Her-
mans. Iedereen die in dat boek doelwit
wordt van Hermans’ aanvallen, is allang
dood of vergeten, maar dat maakt de tek-
sten niet minder plezierig om te lezen. Bij
goede polemiek is het allerbelangrijkste
dat de auteur je met zijn proza weet te
vermaken, te imponeren en mee te sle-
pen. In die zin is Ellis met Wh i te glorieus
ge s l a a g d .


