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Voorwoord 

De interesse voor de Amerikaanse Beat Generation uit de jaren ‘50 kent vandaag een 

opvallende heropleving, met films als On The Road (2012), gebaseerd op de gelijknamige 

roman van Jack Kerouac, en Kill Your Darlings (2013) over het lot van Lucien Carr, Allen 

Ginsberg en de andere leden van de Beat Generation na de mysterieuze moord op een van hun 

vrienden. Na het zien van de film Howl (2010) van regisseurs Robert Epstein en Jeffrey 

Friedman ben ik me wat gaan verdiepen in het leven en de werken van de Beats. Niet zozeer 

de mysteries en talloze schandalen rond de Beat Generation spraken mij aan, als wel het 

pleidooi dat zij ten gunste van vrije meningsuiting, en in het bijzonder in kunst en literatuur, 

voerden. Het viel mij op dat het soort vechtlust dat zij in de jaren ‘50 ten toon spreidden in de 

laatste decennia helemaal niet is verdwenen. Dat de status van kunst en literatuur in de 

maatschappij een actueel thema is, kunnen we in deze periode van verkiezingscampagnes 

duidelijk merken. Wat met de culturele sector? Wat met het statuut van kunstenaars? Op een 

ander niveau, maar met dezelfde gedrevenheid gaat het debat over kunst en literatuur verder. 

In het kader van mijn studies en met in het achterhoofd een toekomstige baan in de culturele 

sector trek ik mij dit debat sterk aan, vanwaar ook mijn interesse voor dit thema in zowel het 

gedicht als de film. 

Wat de expliciete intenties van het regisseursduo waren, kon ik echter enkel uit hun eigen 

mond horen en het antwoord op die vraag kon bovendien niet tot een uitgebreide studie 

leiden. Maar met zijn vraag: “Hoe komt het dat Epstein en Friedman dit gedicht, een halve 

eeuw na de publicatie ervan, zo gemakkelijk in filmtaal hebben kunnen omzetten?” wees mijn 

promotor prof. dr. Jürgen Pieters mij op een ander aspect van het verfilmingsproces. Hij zette 

me op een nieuwe piste waardoor ik aan dit werk, uiteindelijk een onderzoek naar hoe de tekst 

de verfilming heeft uitgelokt, kon beginnen, en daarvoor wil ik hem bedanken. Ook voor zijn 

aanwijzingen en advies is een woordje van dank hier op zijn plaats. 
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Inleiding 

As long as people live who struggle to change the world, these […] poems […] will have meaning.1 

 

Beat Generation. Beat Poets. Beatniks. Beats. In de jaren ’50 kreeg deze Amerikaanse 

socio-literaire “beweging”, waarvan de leden zelf beweerden dat ze eigenlijk helemaal nooit 

heeft bestaan,2 vele namen en bleef haar opkomst allesbehalve onopgemerkt. In de naoorlogse 

context van de jaren ‘50 vochten Allen Ginsberg en zijn collega Beat Poets voor vrije 

meningsuiting in een maatschappij die volledig door de, volgens hen, te nationalistisch 

ingestelde autoriteiten werd gedomineerd. Na de Tweede Wereldoorlog hadden de Verenigde 

Staten zich immers van de rest van de wereld geïsoleerd en velen voelden een vijandige 

stemming opkomen – zeker tijdens de daaropvolgende Koude Oorlog. In sociaal en cultureel 

opzicht kregen Amerikaanse burgers door de overheid allerlei normen en waarden opgelegd, 

wat de Beats als een strikte vorm van censuur op alles wat van die status quo afweek 

ervoeren. 

Vreemd genoeg zagen ze dat kunstenaars hier algemeen gezien vrede mee namen en 

zich als een groep gehoorzame kinderen naar de eisen van Moeder Amerika schikten. Maar 

dus niet de Beats: zij riepen op om via kunst en literatuur de publieke waarden en onderdrukte 

verschillen van die tijd te omzeilen en tegelijk op literair-technisch vlak een andere weg in te 

slaan dan voorgaande, meer traditionele generaties artiesten. Een aantal van de Beat-

publicaties ging uiteindelijk de geschiedenis in als meesterwerken van de controversie en de 

non-conformiteit.3 Bij die reeks hoort ook het lange gedicht “Howl” van Allen Ginsberg – 

waarvoor uitgever Lawrence Ferlinghetti in 1957, amper een jaar na de publicatie van het 

gedicht, zelfs officieel werd aangeklaagd wegens obsceniteit. En op deze controversiële 

klassieker zal ik hier mijn aandacht richten. 

                                                 
1 Shively, C. “25 Rainbows on My Windowstill.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, 
The University of Michigan Press, 1984, 360. 
2 “The poet denies the existence of the Beat Generation: ‘it’s just a bunch of guys trying to get published’.” 
Uit Wong, N.Y.B. “Howl’s hypnotic beat: Poetry on the Screen.” Screen Education, n. 62 (2011): 10. 
3 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 6-7. 
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Hoewel Allen Ginsberg – in de gedaante van zelfverklaarde “poet of the people”4 – zijn 

pijlen hoofdzakelijk op de illusoire American Dream van de naoorlogse periode richtte, blijft 

zijn werk, net als dat van zijn collega-Beatniks, tot op heden bijzonder populair. De jongste 

jaren projecteert de herontdekking van de generatie Beat Poets zich vooral op het witte doek, 

zoals bij de recente films Corso: The Last Beat (2009), On the road (2012) en Kill Your 

Darlings (2013). In 2010 werd ook Allen Ginsbergs “Howl” door documentairemakers 

Robert Epstein en Jeffrey Friedman tegen een hedendaagse achtergrond herlezen toen ze aan 

de marges van het populaire Hollywoodcircuit de gelijknamige film verwezenlijkten. 

In hun Beatnik verfilming blazen Epstein en Friedman de klassieker uit 1956 letterlijk 

en figuurlijk nieuw leven in: de overleden Allen Ginsberg spreekt via acteur James Franco tot 

de kijker in een geënsceneerd interview, terwijl zijn gedicht met behulp van animaties tot 

leven komt. Aangezien de legendarische eerste lezing van het gedicht, evenmin als het proces 

tegen Ferlinghetti, op pellicule is vastgelegd, nam het regisseursduo voor hun film 

hoofdzakelijk interviews en “trial transcripts”5 als uitgangspunt. De rest van hun inspiratie 

komt dan weer uit documentatie die de Beat Poets over zichzelf en hun werk bijhielden. Zo 

heeft Jack Kerouac de belangrijke lezing van een eerste versie van “Howl” in 1956 

bijvoorbeeld beschreven in zijn roman The Dharma Bums. 
 

It was a great night, a historic night in more ways than one. He and some other poets […] were 

scheduled to give a poetry reading at the Gallery Six in town. They were all meeting in the bar and 

getting high. But as they stood and sat around I saw that he was the only one who didn't look like a poet, 

though poet he was indeed. […] Anyway I followed the whole gang of howling poets to the reading at 

Gallery Six that night, which was, among other important things, the night of the birth of the San 

Francisco Poetry Renaissance. Everyone was there. It was a mad night.6 

 

Een ding is dus zeker: de Beat Generation heeft haar publiek vanaf het begin betoverd, en 

blijft dat decennia later nog steeds doen. Maar waarin schuilt precies de magie van de Beat 

Poets? 

 

Hoewel niet elke filmcriticus Howl van Robert Epstein en Jeffrey Friedman alle lof 

toezwaait, zijn de meesten het erover eens dat een hedendaagse film over “the poet and 

godfather of counterculture” een goede manier is om zijn ideeën en werk voor te stellen aan 

de nieuwste generatie.7 Maar opvallend is dat filmkenners een verfilming van de klassieker 

“Howl” zonder verlies van betekenis en emotie of zonder te vervallen in een eentonige en 

puur historische beschrijving altijd onmogelijk hadden geacht.8 Naar mijn mening echter, en 

                                                 
4 Ginsberg, A. et al. “From The Poem That Changed America: ‘Howl’ Fifty Years Later.” The American Poetry 
Review 35, n. 2 (2006): 4. 
5 Clarke, R. “Poetry in motion.” Sight and Sound 21, n. 3 (2011): 12. 
6 Kerouac, J. The Dharma Bums. Londen, Penguin Books, 2006, 11-13. 
7 Clarke, R. “Poetry in motion.” Sight and Sound 21, n. 3 (2011): 12. 
8 Ibid. 
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ik voel me hierin gesterkt door Joseph Champoux, werden op die manier te snel conclusies 

getrokken, aangezien film en poëzie als medium nog steeds op een ander communicatieproces 

zijn gebaseerd en bijgevolg andere voordelen hebben. Champoux stelt bovendien dat 

verfilmingen vaak nuttig zijn om verschillen, maar vooral gelijkenissen tussen denkwijzen en 

ideeën bloot te leggen.9 Ook al roept de film een aantal vragen op – zoals “Waarom grijpen 

twee hedendaagse documentairemakers precies terug naar dit cultgedicht uit 1956?”, “Hoe 

komt het dat hun hart spontaan meeslaat op het jazzy, vrijgevochten ritme van de Beat 

Generation?”, of “Grijpen ze hier bijvoorbeeld terug naar een periode in het verleden om een 

voorbeeld voor het heden en de toekomst te stellen?” – enkel de cineasten zelf kunnen een 

sluitend antwoord op de vraag rond hun intentie geven. Daarom heb ik besloten in deze 

vergelijkende studie tussen het oorspronkelijke gedicht en de recente film een andere piste te 

volgen. De vraag die mij hier vooral zal bezighouden, is of we de interesse voor het werk van 

Epstein en Friedman misschien aan bepaalde intrinsieke kenmerken van “Howl” kunnen 

toedichten? “Howl” heeft de tand des tijds duidelijk doorstaan, maar was dat te voorspellen op 

basis van de tekst an sich? 

In dit kader zou Howl van Epstein en Friedman veel meer dan een geënsceneerd 

interview met Allen Ginsberg, veel meer dan een simpele biografie zijn. De film zou als het 

ware de vervulling van een profetie ooit door Ginsberg verwoord zijn. Dialogen rond 

uitspraken als “But will this poem survive the testing of time?” bevestigen in elk geval dit 

vermoeden. Bevatte “Howl” dus eigenlijk al zijn eigen toekomst? Meer nog, bundelde Allen 

Ginsberg het verleden, het heden en de toekomst samen in het eeuwige, “transhistorical”,10 

“Howl”? Zo ja, was dat Ginsbergs bedoeling? Hoe is die intentie eventueel in zijn gedicht 

ingebed en hoe hebben filmmakers Epstein en Friedman die vervolgens verwerkt? 

Door de jaren heen hebben vele critici en literatuurkenners allerlei interpretaties aan het 

gedicht gegeven, vertrekkende van zowel de context en de tekst als eigen vooronderstellingen. 

Hier wil ik graag aan de hand van de verfilming nagaan hoe de tekst bepaalde van die 

interpretaties oproept of stuurt en hoe Epstein en Friedman daar in hun eigen medium mee 

zijn omgegaan. Het antwoord op alle voorgaande vragen hoop ik terug te vinden in de 

vergelijking tussen de originele tekst en de verfilming met behulp van de receptie-esthetica 

van Wolfgang Iser. De Duitse theoreticus heeft het in zijn literaire analyses over de 

verhouding tussen lezer en tekst onder andere over verfilmingen van romans, en een aantal 

van zijn beweringen lenen zich eveneens goed tot deze case study over het verfilmde gedicht 

“Howl”. Maar om deze studie te kunnen onderbouwen, is het belangrijk eerst een beter beeld 

van de vorm en inhoud van “Howl” te krijgen, omdat die logischerwijs sterk zijn beïnvloed 

door de context waarin het gedicht is geschreven. Daarom zal ik Ginsbergs “Howl”, met 

                                                 
9 Champoux, J. E. “Film Remakes as a Comparative View of Time.” Educational Media International 36, n. 3 
(1999): 216-217. 
10 Lee, B. “Howl and Other Poems: Is There Old Left in These New Beats?” American Literature 76, n. 2 
(2004): 375. 
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behulp van het werk van onder andere Beat-experten John Tytell en Thomas Merrill, in het 

eerste deel van deze studie zo breed mogelijk in tijd en ruimte situeren, en dat zowel op 

politiek, persoonlijk als literair vlak. In een eerste hoofdstuk zal ik kort nog wat dieper ingaan 

op de politieke context en het ontstaan van de Beat Generation. Daarna werp ik in het tweede 

hoofdstuk een, vaak freudiaanse, blik – waarmee ook Allen Ginsberg zelf overigens naar de 

wereld keek – op het gezin Ginsberg en op de jeugd van de schrijver. Uit deze achtergrond 

zouden al een aantal motieven voor bepaalde van Ginsbergs “obsessies” en later ook 

stijlkenmerken moeten blijken.11 Ook zal duidelijk worden dat de Beat Poets met hun werk, al 

dan niet rechtstreeks, de status van literatuur en kunst in de Amerikaanse samenleving van die 

tijd betwistten. Met andere woorden, de vragen “Wat is literatuur?”, “Wat is haar plaats in de 

maatschappij?” en “Op welke manier kan zij de maatschappij beïnvloeden?” kunnen als 

achterliggend gedachtegoed van al hun werken worden beschouwd. Het zijn vragen die in de 

loop der jaren veel schrijvers hebben beziggehouden en verschillende antwoorden hebben 

gekend. En ook Allen Ginsberg en zijn Beat Generation formuleerden hun eigen antwoord. 

 

It comes to mean something later. […] It’s knowing and feeling something which someone knows and 

feels in a hundred years, and maybe articulating it in a hint that they will pick up on it in a hundred 

years.12 

 

Dit citaat is een mooi startpunt voor een reflectie over de poëticale opvattingen van de 

Beat Poets, en meer specifiek van Allen Ginsberg, in een derde hoofdstuk. Naar aanleiding 

van voorgaande uitspraak kunnen we immers vermoeden dat Ginsberg in “Howl” niet alleen 

zijn diepste gevoelens verwoordde, maar aan het gedicht tegelijk een profetische waarde 

toekende. Hoe hij dat precies in zijn poëzie verwerkte en welke invloed dit op zijn schrijfstijl 

had, zal ik dus in het derde hoofdstuk bespreken. Het vierde en laatste hoofdstuk van het 

eerste deel van deze studie zal ik aan een introductie van de film Howl wijdden. Inhoudelijk 

zetten regisseurs Epstein en Friedman met een sterk gevoel voor ironie het lopende proces 

rond “Howl” in scène tegen de achtergrond van het geanimeerde gedicht, de geënsceneerde 

lezing en een interview met James Franco als Allen Ginsberg. In hun verfilming maken 

Epstein en Friedman handig gebruik van een hele resem technieken die de filmindustrie 

vandaag te bieden heeft. Het eindresultaat is een “hybrid homage”13 aan zowel Allen 

Ginsberg als zijn meesterwerk “Howl” geworden, die behoorlijk afwijkt van de doorsnee 

Hollywoodfilm. Na een beknopte uitleg over het “hybride filmgenre”, uitvoerig bestudeerd 

door filmwetenschapper Ira Jaffe, ga ik al kort even in op het compositieproces van de 

retrospectieve film. Aan het einde van het eerste deel zal ik hopelijk wat meer inzicht hebben 

in Allen Ginsbergs motivatie en methode voor het schrijven van zijn gedicht “Howl” en in de 

                                                 
11 Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 3. 
12 Epstein, R. en Friedman, J. Howl. Met o.a. James Franco, Todd Rotondi en Jon Prescott, 2010, 41:51. 
13 Clarke, R. “Poetry in motion.” Sight and Sound 21, n. 3 (2011): 12. 
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manier waarop de hybride filmcreatie van Robert Epstein en Jeffrey Friedman tot stand is 

gekomen. 

In een tweede deel vraag ik me dan weer af hoe het gedicht de film heeft beïnvloed en 

“lezers” Epstein en Friedman af en toe tot creativiteit heeft uitgedaagd. Daarbij zal ik in een 

eerste hoofdstuk Ginsbergs schrijfproces bij “Howl” en Isers concepten “concretisering” en 

“Leerstelle” introduceren en aan de hand van een aantal specifieke zinsneden al kort 

illustreren.14 In een tweede hoofdstuk licht ik het belangrijke beeld “Moloch” uit beide 

werken om dat op basis van Isers theorie vervolgens te analyseren. In de laatste twee 

hoofdstukken zal ik eerst Ginsbergs fascinatie voor visioenen in verband brengen met het 

ironische spel van beelden en citaten in de “virtual time machine”15 Howl van Epstein en 

Friedman. Om te eindigen zal ik kort stilstaan bij de reden waarom de tekst zich tot het maken 

een verfilming eerder dan bijvoorbeeld een theatervoorstelling leent. Hierbij verdienen vooral 

Ginsbergs taalgebruik, de algemene en meer lokale structuur van zijn gedicht, en hoe Epstein 

en Friedman het “hybride genre” in hun voordeel hebben gebruikt mijn aandacht. 

                                                 
14 Iser, W. “Het leesproces. Een fenomenologische invalshoek.” Vert. door van Linthout, I. en van Heusden, B. 
In van Heusden, B., Steffelaar, W. en Zeeman, P. (red.) Tekstboek Literaire Cultuur, Heerlen/Nijmegen, Open 
Universiteit Nederland/SUN, 2001, 178-200. 
15 Champoux, J. E. “Film Remakes as a Comparative View of Time.” Educational Media International 36, n. 3 
(1999): 217. 
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Deel 1: Ontstaan “Howl”: 1956 versus 2010 

1  

Opkomst van de Beat Generation 

Een korte schets van de politieke context waarin het krachtige “Howl” werd geschreven, 

levert interessante inzichten op die kunnen helpen om het gedicht beter, of op een andere 

manier, te begrijpen. In dit hoofdstuk zullen we overigens al snel ontdekken dat de 

onderdrukte status van kunst en literatuur sterk is geëvolueerd sinds de maatschappij waarin 

Allen Ginsberg en de andere Beats die met hand en tand verdedigden. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden nieuwe vormen van wetenschappelijke en 

technologische terreur de kop op gestoken en nog lang na de oorlog hing er de Amerikanen 

een constante nucleaire dreiging boven het hoofd. Vooral de Koude Oorlog, die op de Tweede 

Wereldoorlog volgde, had de sociale condities in Amerika zwaar aangetast, en in de 

chaotische onzekerheid van die naoorlogse samenleving gingen individuele rechten en 

plichten vaak verloren. Terwijl alle Amerikaanse kernkoppen dezelfde kant – namelijk die 

van de Sovjet Unie – op waren gedraaid, huldigden de Verenigde Staten alle interne 

problemen in een nationalistische waas, wat ervoor zorgde dat de eigenlijke American 

Nightmare voor de meeste burgers toch een American Dream leek. De pijn van irrationele 

angst voor het onbekende bij de gemiddelde, gedisciplineerde Amerikaan werd door het Witte 

Huis verholpen voor het verdoezelen van bepaalde problemen. Voornamelijk met behulp van 

massamedia plantte Militair Amerika zijn burgers utopische ideeën in en duldde vervolgens 

geen vragen. Op die manier ontstond een soort uniformiteit, enkel gericht op Amerikaanse 

belangen en de opkomende consumptiemaatschappij.1 

                                                 
1 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 6-8. 
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Doorgaans bleven schrijvers en kunstenaars trouw aan dit commercieel conformisme, 

sterker nog, de meesten waren expliciet patriottisch gezind en zelfs behoorlijk optimistisch 

over de toestand waarin het land zich bevond. Kunstenaars die zich echter niet aan regels van 

het “Americanism” hielden, veroorzaakten zogenaamd “cultural disorder” en kregen 

onmiddellijk met censuur te maken.2 Dit fenomeen stond in scherp contrast met de 

vooroorlogse situatie; de veranderingen op politiek-economisch vlak hadden de artistieke 

wereld behoorlijk dooreengeschud. Hoewel het aantal cultuurliefhebbers en -consumenten een 

forse toename kende, ondersteunde de postindustriële samenleving waarin het Westen was 

terechtgekomen kunstenaars op geen enkel vlak meer. Dit in tegenstelling tot de vooroorlogse 

linkse staat, waartoe artiesten altijd hun toevlucht hadden kunnen nemen.3 

Net als tijdens de oorlog in Vietnam was kunst, en vooral taal, de speelbal van corruptie 

geworden, en volgens de Beats was hun poëzie precies het nodige antidotum voor deze 

illusoire realiteit, gecreëerd door de massamedia.4 Niemand had zijn eigen lot nog in handen: 

Moeder Amerika benevelde ieders bewustzijn. Maar waar de meeste Amerikanen blind voor 

waren, raakte bij de Beats een uiterst gevoelige snaar. In de periode rond het einde van de 

Tweede Wereldoorlog begonnen ze op alle mogelijke manieren weerwerk te bieden tegen de 

gevestigde orde, en in het decennium dat daarop volgde kregen ze de wereld meer en meer in 

hun greep. Uiteindelijk maakten ze ook de weg vrij voor de flowerpower- en 

hippiebewegingen van de jaren ’60 en ’70.5 

 
America stop pushing me I know what I’m doing.6 

 

De Beat Generation vormde zich aan het eind van de jaren ’40 rond een groep studenten 

op Columbia University in New York. Vanaf het begin waren Jack Kerouac, bedenker van de 

term “Beat”,7 William Burroughs en Allen Ginsberg erbij. Of beter, zij waren het begin. Later 

sloten ook Gregory Corso, Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti, Neal Cassady en vele anderen 

zich bij hen aan. De samenwerking en wederzijdse invloed van de Beats namen in de loop van 

de jaren ’50 mythische proporties aan, maar de oorspronkelijke reden voor hun groepering is 

terug te vinden in een brief van Jack Kerouac aan Allen Ginsberg: hun samenzijn bood vooral 

de mogelijkheid om hun meest donkere, erotische en visionaire gedachten met elkaar te delen. 

Of anders gezegd, ze gaven elkaar en andere, vooral jonge mensen de tijd en ruimte die 

iedereen nodig had om zichzelf volledig en grondig te kunnen ontwikkelen.8 In het kader van 

                                                 
2 Raskin, J. American Scream: Allen Ginsberg’s Howl and the Making of the Beat Generation. Berkeley, CA: 
University of California Press, 2006, 3-4. 

3 Lee, B. “Howl and Other Poems: Is There Old Left in These New Beats?” American Literature 76, n. 2 (2004): 
379-381. 
4 Jackson, B. “Modernist Looking: Surreal Impressions in the Poetry of Allen Ginsberg.” Texas Studies in 
Literature and Language 52, n. 3 (2010): 318. 
5 Klein, A. D. “The Beat Generation: a reference pathfinder.” Collection Building 16, n. 3 (1997): 137. 
6 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 40. 
7 Merrill, T. F. Allen Ginsberg. New York, Twayne Publishers, Inc., 1969, 15. 
8 Rogers, J. “Publish and Be Banned.” The Word (2011): 14. 
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een goede ontwikkeling van hun persoonlijkheid stelden de Beats absolute eerlijkheid, 

vrijheid en openheid steeds voorop, wat zeer modern aandoet. Centraal in het denken van 

deze “angelheaded hipsters”9 uit de jaren ’50 stond dan ook het idee van “nakedness” dat 

daarmee rechtstreeks verband houdt. De Beats hebben nooit problemen ondervonden met het 

blootstellen van zowel hun lichaam als hun geest aan het grote publiek, meer nog, in de loop 

der jaren werd het hun esthetisch ideaal.10 De losse schrijfsels, publicaties en lezingen die uit 

dat vrije denken voortvloeiden, in combinatie met hun controversiële levensstijl, maakten dan 

ook dat de Beat-“hipsters”11 in de context van de Amerikaanse jaren ’50 behoorlijk wat 

aanstoot gaven. Ze stonden op dat moment immers volledig haaks op de samenleving, waarin 

individuen slechts een bijrol speelden in de Amerikaanse opvoering van consumentisme en 

nationalisme. En inderdaad, met zijn allereerste voordracht van een ruwe versie van “Howl” 

in de Six Gallery in San Francisco in 1956 gooide Allen Ginsberg, de man die later de vader 

van de Beat Generation zou worden genoemd, als het ware een bom op de heersende “illusion 

of free will”.12 

Niet zelden zijn critici van mening dat “Howl” enkel en alleen is geschreven om de 

Koude Oorlog van repliek te dienen,13 terwijl anderen volhouden dat het gedicht simpelweg 

een geniaal staaltje spontaneïteit is. Wanneer we de eerste groep critici volgen, kunnen we 

deze lezing inderdaad als een reactie tegen de nieuwe waarden die in de naoorlogse periode 

domineerden beschouwen, in het bijzonder een reactie tegen de slachtofferrol die 

Amerikaanse burgers onbewust kregen toegewezen.14 Zelf legde Ginsberg uit dat hij met zijn 

performance “academische poëzie, officiële recensies […] en de algemeen aanvaarde normen 

in verband met goede smaak”15 wilde provoceren, maar op de inhoud van “Howl” wordt in 

volgende hoofdstukken verder ingegaan. In ieder geval stond het gedicht zeer kritisch 

tegenover het wakend oog van de Amerikaanse overheid en haar conformiteit, zowel in de 

maatschappij in het algemeen als in het bestaande poëtische landschap. Niet toevallig ook 

vond die eerste, belangrijkste lezing plaats in San Francisco plaats, in die periode het ultieme 

paradis bohémien, waar de Amerikaanse ideologische druk van die tijd en de immer 

                                                 
9 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 9. 
10 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 3-5. 
11 In zijn essay The White Negro beschrijft Norman Mailer het leven van de “hipster” als “a life free from 
conventional expectations”, wat als het levensmotto van Beats klinkt.  
Geciteerd in Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 
1977, 23. 
12 Gargan, W. “American Scream: Allen Ginsberg's Howl and the Making of the Beat Generation.” Library 
Journal 129, n. 7 (2004): 86. 

13 “A good deal of the emotional strength of Ginsberg’s poetry lies in its springlike recoil against the repression 
of radical thought and organization in the United States after the Second World War, the repression generally 
associated with the word “McCarthyism”.”  
Uit Rosenthal, M. L. “The Refusal to Repress.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, 
The University of Michigan Press, 1984, 112. 
14 Raskin, J. American Scream: Allen Ginsberg’s Howl and the Making of the Beat Generation. Berkeley, CA: 
University of California Press, 2006, 4-9. 

15 Ivi, 12. Eigen vertaling. 
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dreigende overname van het fascistische schrikbewind minder de bovenhand kregen dan in de 

rest van de Verenigde Staten. 

De denkwijze van de Beat Generation valt dus het gemakkelijkst af te leiden uit 

historische omstandigheden en processen. Om het met de woorden van Walter Benjamin te 

zeggen, de opkomst van de Beat Generation was hoofdzakelijk te wijten aan “melancholic 

progress”. Benjamins uitdrukking zou in het geval van de Beats op de nog steeds 

nazinderende kracht van de communistische idealen van het begin van de eeuw kunnen 

doelen. Vooral het hart van Allen Ginsberg klopte in de jaren ’50 nostalgisch voor het 

communistisch model, dat zijn moeder Naomi hem met de paplepel had meegegeven.16 

 

Naomi reading patiently, story out of a Communist fairy book – Tale of the Sudden Sweetness of the 

Dictator – Forgiveness of Warlocks – Armies Kissing –  

Deathsheads Around the Green Table – The King & the Workers – Paterson Press printed them up in the 

’30s till she went mad, or they folded, both.17 

 

De nostalgie die Ginsberg voor de vooroorlogse situatie koesterde – en die tevens 

doorschemert in “Howl” – geeft aan zijn werk een hoopgevende ondertoon. Ook al is dit soort 

van symbolische kritiek tegen een te eenzijdig staatsbestuur geen nieuw concept, Allen 

Ginsberg leverde met “Howl” op zijn eigen manier en in het licht van een nieuwe historische 

periode bewijs dat er nog steeds mensen geloven in mogelijke alternatieven voor een te 

dominante maatschappij.18 

Maar niet alle Beats konden zich in Ginsbergs politieke voorkeur vinden; binnen de 

Beat-“beweging” bestonden verschillende uitgangspunten naast elkaar, en dat niet enkel op 

politiek vlak. Kerouac en Burroughs stonden bijvoorbeeld eerder sceptisch tegenover alles 

wat met politiek te maken had.19 Verder dachten sommigen over “Beat in the sense of beaten, 

oppressed, and dehumanized”, en schreven anderen op een meer optimistische toon over de 

individuele “beat” van het leven.20 Ginsbergs voorliefde voor het vooroorlogse communisme 

was overigens slechts een van zijn vele “anti-establishment” kantjes. Behalve zijn politieke 

voorkeur deelde hij de meeste andere van zijn non-conformistische kantjes – zoals zijn liefde 

voor jazz en innovatieve esthetische waarden, zijn uitgesproken en in vraag gestelde 

seksualiteit en experimenten met allerlei soorten drugs – wel met zijn fellow Beats. Bovenaan 

op hun gedeeld filosofisch programma stonden vooral bedenkingen over tradities en, al dan 

niet stabiele, identiteit.21 

                                                 
16 Lee, B. “Howl and Other Poems: Is There Old Left in These New Beats?” American Literature 76, n. 2 (2004):  

370-371. 
17 Ginsberg, A. Kaddish, Sint-Petersburg, Alʹmanakh “Petropol”, 1993, 14. 
18 Lee, B. “Howl and Other Poems: Is There Old Left in These New Beats?” American Literature 76, n. 2 
(2004): 374 en 386. 
19 Ivi:  372. 
20 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 89-90. 
21 Wuthrich, B. “Jonah Raskin, American Scream: Allen Ginsberg’s Howl and the Making of the Beat 
Generation. Berkeley, CA: University of California Press, 2004.”, Peace & Change 32, n. 3 (2007): 440. 
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Uiteraard kende hun literair werk een aantal inspiratiebronnen. Door zijn fascinatie voor 

het transcendente, het introspectieve, het andere en het veranderlijke ontstond Ginsbergs werk 

altijd op de grens tussen verschillende kunsten, culturen en religies; zoals het impressionisme 

in de schilderkunst, het surrealisme, het Jodendom en het Boeddhisme. Daarnaast ontbrak het 

hem niet aan een zekere gevoeligheid voor het ingebakken idee van de revolutionaire 

bevrijding van het individu.22 Zelf voelde hij zich verwant met onder andere het werk van 

William Carlos Williams, T.S. Eliot, John Keats en John Milton, en haalde hij Walt Whitman 

en William Blake het vaakst aan als zijn grootste voorbeelden. Bovendien beïnvloedden de 

Beats elkaar onderling voortdurend,23 zoals in volgende hoofdstukken merkbaar zal worden. 

Het is duidelijk dat de Beat-visie, en bijhorende acties, steeds door sociale 

omstandigheden werden gestuurd. Zonder daarbij ooit een puur politieke groepering te gaan 

vormen, hoopten de Beatniks verlichting – ofwel een helder bewustzijn – te vinden en dat met 

hun verblinde en passieve medemens te delen. Ze boden hem onderdrukte 

keuzemogelijkheden en de overgave aan de dagdagelijkse krankzinnige chaos aan; ze wilden 

de eerder vermelde “illusion of free will” doorprikken.24 Gelijktijdig met de Franse 

existentialisten in Europa drukten de Beats hun bezorgdheid uit over een mogelijke 

voorsprong van technologie op de mens en voor de gevaren en invloed daarvan, vooral op 

ieders persoonlijke gedachtegang. Ginsberg zag de rol van de Beat Generation in de aanval op 

de veralgemeende censuur op het alledaagse Amerikaanse bestaan dan ook als die van het 

promoten van een meer persoonlijke vorm van communicatie, zowel van wat zichtbaar is, als 

van ieders hoogstpersoonlijke affecten.25 Te midden van de erg materialistische wereld moest 

ieders gevoelswereld permanent onderhouden blijven en inspirerend werken. De Beat Poets 

waren er heilig van overtuigd dat de revolutionaire kracht van hun literaire en niet-literaire 

verwezenlijkingen een soort schoonheid kon oproepen die door de lelijkheid van de oorlog 

was overschaduwd.26 

 

The typewriter is holy the poem is holy the voice is  

holy the hearers are holy the ecstasy is holy!27 

Anders gezegd, als reactie tegen het heersende artificiële Amerikaanse gevoel gingen de 

Beat-schrijvers en -dichters op zoek naar een “sense of reality”,28 een meer persoonlijk gevoel 

dat eerder uit eigen intieme ideeën en wensen voortspruit. Tegenover de codes die van 

                                                 
22 Ginsberg, A. et al. “From The Poem That Changed America: ‘Howl’ Fifty Years Later.” The American Poetry 
Review 35, n. 2 (2006): 4. 

23 Klein, A. D. “The Beat Generation: a reference pathfinder.” Collection Building 16, n. 3 (1997): 137. 

24 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 18-19. 
25 “[T]he bardic thing is personal communication of actual data as far as you really see it or feel it from 
unconscious sources, uncensored. Whereas the mass media hallucination is a censored reality.”  
Uit Ginsberg, A. en Carter, D. (red.) Spontaneous Mind: Selected Interviews 1958-1996. New York, 
HarperCollins, 2001, 198. 
26 Ginsberg, A. et al. “From The Poem That Changed America: ‘Howl’ Fifty Years Later.” The American Poetry 
Review 35, n. 2 (2006): 5. 
27 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 27. 
28 Epstein, R. en Friedman, J. Howl. Met o.a. James Franco, Todd Rotondi en Jon Prescott, 2010, 25:17. 
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bovenaf aan de Amerikaanse burgers werden opgedrongen, voerden de Beats een heftig 

pleidooi voor openhartigheid, spontaneïteit en creativiteit. Uiteindelijk slaagden ze ook in hun 

zoektocht naar die vernieuwende literatuur, wat de weg naar meer open interpretaties 

vrijmaakte en tot een bijna eindeloze lijst van creaties leed. Hun ideeën kristalliseerden in wat 

vandaag als de drie belangrijkste Beat-werken worden beschouwd: Burroughs’ Naked Lunch, 

Kerouacs On The Road, en Ginsbergs “Howl”. Met hun alternatieven voor het zand dat 

Amerika iedereen in de ogen probeerde te strooien, probeerden de “Beat illuminati”29 de 

onzekerheden die zich ondertussen diep in de Amerikaanse gedachten hadden geworteld 

voorgoed de wereld uit te helpen. In ieder geval is het duidelijk dat met “Howl” “zowel 

Ginsberg als de wereld uit de kast – die de repressieve samenleving van de jaren ’50 was”30 – 

kwam. Met het oog op de toekomst waren er na de Tweede Wereldoorlog voor de 

Amerikaanse burgers, en zeker de kunstenaars onder hen, dus twee opties: ze konden ofwel 

berusten in het lot dat Moeder Amerika voor hen had voorzien, of meestappen in de 

mallemolen van de Beatniks. 

Belangrijk om weten is dat de populariteit van de Beat Generation er zeker niet zonder 

slag of stoot is gekomen. Uitgevers, redacteurs en literaire critici kwamen hoofdzakelijk uit de 

conservatieve en conformistische traditie van de New Critics. Bijgevolg overheerste hun 

wantrouwen tegenover de romantisch getinte uitingen van de zogenaamde “antiintellectual 

[sic] know-nothings”31 oorspronkelijk nog. Daarom kwamen de Beats eerst ook voornamelijk 

tijdens underground privéaangelegenheden samen om ideeën en creaties uit te wisselen en, 

hoewel de meesten onder hen al jarenlang aan de bak probeerden te komen met hun schrijven, 

trokken ze pas sinds die eerste Six Gallery-lezing een groter publiek aan. De eerste, officiële 

Beat-publicatie kwam er dan ook niet lang na die lezing, waar dichter en uitgever Lawrence 

Ferlinghetti door het ritme en de klanken van “Howl” betoverd was geraakt.  

                                                 
29 Lee, B. “Howl and Other Poems: Is There Old Left in These New Beats?” American Literature 76, n. 2 
(2004): 382. 
30 Gargan, W. “American Scream: Allen Ginsberg's Howl and the Making of the Beat Generation.” Library 
Journal 129, n. 7 (2004): 86. Eigen vertaling. 
31 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 29. 
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2  

Allen Ginsberg groeit op 

Vele critici stellen dat Allen Ginsbergs verzet tegen de nationalistische en – volgens hem 

– spiritueel arme Amerikaanse staat rechtstreeks met zijn gezinssituatie kan worden 

verbonden.32 De levenshouding en mentale gezondheid van zijn moeder stonden in schril 

contrast met die van zijn vader en volgens kenners bleek uit die tegenstelling alleen al een 

aantal redenen voor de richting die Ginsberg met zijn poëzie uitging.33 In wat volgt zal ik 

dieper ingaan op de omstandigheden waarin de jonge Ginsberg opgroeide; met andere 

woorden op de impact van de relatie met zijn ouders, gekoppeld aan zijn ontluikende literaire 

interesse, sensibiliteit en talent, alsook aan de opmerkelijke invloed die zijn medestudenten op 

hem hadden. 

De thuissituatie van de jonge Allen Ginsberg is nooit een wat men noemt stabiele 

leefomgeving geweest. Het gezin behoorde weliswaar tot de middenklasse, en kwam dus op 

financieel vlak zeker niets te kort, maar op de meeste andere vlakken vond Ginsberg bij zijn 

ouders geen houvast. Haar ganse leven al was de mentale gezondheid van Naomi Ginsberg 

bijvoorbeeld in vraag gesteld. Zo vond ze overal in huis duidelijke sporen van 

afluisterpraktijken en hoorde ze in elk radiobericht de meest schrikwekkende 

complottheorieën. Haar politiek links fanatisme had uitputtende waanbeelden tot gevolg, wat 

een enorme weerslag op haar gezin had.34 

 

The telephone rang at 2 A.M. – Emergency – she’d gone mad – Naomi hiding under the bed screaming 

bugs of Mussolini – Help! Louis! Buba! Fascists! Death! – the landlady frightened – old fag attendant 

screaming back at her35 

 

Of het nu ging om onschuldige irrationaliteit die door haar onstabiele mentale toestand in 

idealistische krankzinnigheid was omgeslagen of niet, feit bleef dat Naomi Ginsberg om de 

haverklap werd geïnstitutionaliseerd. Niet alleen kon ze tijdens die lange periodes weg van 

huis niet voor haar zonen zorgen, ook begon ze na talloze shocktherapieën aan ernstig 

geheugenverlies te lijden, wat haar mentale toestand nog labieler maakte. Bovendien bleef ze 

Allen en zijn oudere broer Eugene vanuit de verschillende instellingen waarin ze terecht 

                                                 
32 Ammons, A. R. “Ginsberg’s New Poems.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 178. 
33 Ginsberg, A. en Ostriker, A. “‘Howl’ Revisited: The Poet as Jew.” The American Poetry Review 26, n. 4 
(1997): 29. 
34 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 79-80. 
35 Ginsberg, A. Kaddish, Sint-Petersburg, Alʹmanakh “Petropol”, 1993, 16. 
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kwam brieven schrijven, zo onbewust een enorm schuldgevoel aanwakkerend bij haar 

zonen.36 De nodige zorg voor stabiliteit in het gezin Ginsberg kwam bijgevolg op de 

schouders van Louis Ginsberg terecht. Hoe onevenwichtig zijn echtgenote in de wereld stond, 

zo onwrikbaar was de leraar Engels en traditionele dichter. Anders dan zijn vrouw – en later 

zijn zoon Allen – hield hij koppig vast aan alles wat met traditie en uniformiteit te maken had, 

des te meer wanneer de stemmingswisselingen van Naomi zozeer verergerden dat ze na een 

tijd zelfs als een gevaar voor zichzelf en anderen werd beschouwd. Van kindsbeen af werd 

van Allen en zijn broer Eugene dan ook verwacht dat ze in de voetsporen van hun 

conservatieve vader zouden treden en een voorbestemd bourgeois bestaan zouden leiden. 

Broer Eugene kon zich steeds in de kritieken van zijn vader vinden en leefde naar ieders 

verwachtingen, terwijl Allen in de “madness” van zijn moeder eerder een ontsnapping uit de 

verwachtingsvolle dromen van zijn traditionele vader herkende.37 In deze reactie zien we voor 

het eerst een cultuurverschuiving wat betreft generaties. Tot dan toe was het altijd uiterst 

normaal geweest dat jongeren de keuzes van hun ouders respecteerden en nadien zo goed 

mogelijk navolgden. Maar vanaf de jaren ’50 kwam er een eind aan deze “containment 

culture”, wanneer de jongere generatie voor haar eigen identiteit begon te kiezen, en factoren 

als familiegeschiedenis, religieuze doctrines en nationale gedragspatronen liever links liet 

liggen.38 

Zijn voorziene rechtenstudies gaf Allen Ginsberg al snel op en zijn interesse ging steeds 

meer uit naar literatuur. Aangespoord door enkele van zijn medestudenten op Columbia 

University, die daarna niet meer van zijn zijde zouden wijken, begon de jonge Ginsberg met 

het schrijven van poëzie. Jack Kerouac, een zeer tolerante en flamboyante persoon, werd 

Allen Ginsbergs belangrijkste vertrouweling, gevolgd door William Burroughs, naar wie 

Ginsberg opkeek alsof het zijn vader was. Beiden zouden de jonge Ginsberg altijd blijven 

stimuleren en inspireren in zijn schrijven, al was de poëtische eigenheid waar hij nu bekend 

om staat nog erg veraf in de jaren ‘40.39 Tijdens zijn zoektocht naar een eigen stijl en stem 

heeft Allen Ginsberg net als elke auteur verschillende fases doorlopen. In zijn beginnende 

poëzie valt bijvoorbeeld nog vooral grote bewondering en respect voor literaire klassiekers te 

lezen. Het meeste van zijn vroege werk bestond dan ook voornamelijk uit imitaties van verzen 

van historisch belangrijke schrijvers, waarbij helemaal nog geen sprake was van de typische 

“imagistic basic” van zijn latere werk.40 In de documentatie die Allen Ginsberg zelf bijhield 

over zijn, in het begin moeizame, schrijfproces staat herhaaldelijk te lezen dat hij zich zeer 

bewust was van zijn imitatiegedrag. Sterker nog, hij merkte dat hij naar het conservatisme van 

zijn vader neigde, daarbij zijn eigen emoties, ideeën en impulsen volledig verwaarlozend. Het 

                                                 
36 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 79-80. 
37 Ivi, 81-83. 
38 Term van Alan Nadel. Geciteerd in Svonkin, C. “Manishevitz and Sake, the Kaddish and Sutras: Allen 
Ginsberg's Spiritual Self-Othering.” College Literature 37, n. 4 (2010): 168. 
39 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 83. 
40 Ibid. 
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gevoel dat Ginsberg aan de eerste, talrijke pogingen tot poëzie overhield, was een wrang 

bewustzijn van “unfocused feeling[s]”41 aan de ene kant en scherpe kritiek op zijn traditionele 

vader die hij niet kon ventileren aan de andere kant, wat hem oorspronkelijk van faalangst 

verlamde. Maar vastbesloten deze faalangst om te buigen naar inspiratie voor nieuw werk, 

zocht Allen Ginsberg zijn heil in onder andere psychoanalyse.42 Zijn opgekropte emoties en 

zelfbewustzijn brachten hem al snel bij een analyse van de omstandigheden waar hij als kind 

in was opgegroeid. Het zal bijvoorbeeld niet verbazen dat Ginsberg de oorzaak van de 

moeizame band met zijn vader in een zelfverklaard oedipuscomplex zocht. Uit die constatatie 

bleek volgens de jonge schrijver ook dat de mentale toestand van zijn moeder mee aan de 

basis van zijn seksuele verwardheid stond; hij veralgemeende haar individuele “madness” 

naar een soort collectieve “madness” die van alle vrouwen bezit had genomen.43 

In die tijden van faalangst en onzekerheden over seksualiteit zat Allen Ginsberg nog 

steeds op Columbia University, waar hij zich samen met een aantal andere Beat-studenten 

steeds openlijker en heviger begon te verzetten tegen het leven dat de professoren, als 

verpersoonlijking van de maatschappij, hen dicteerden. Al die tijd was binnen de opkomende 

Beat Generation een sterk verlangen naar alles wat afweek van de droom van een “perfecte” 

Amerikaanse samenleving gegroeid. De jonge Beats vulden het grootste deel van hun dagen 

met extreme experimenten, zowel op literair als op seksueel en druggerelateerd vlak, met een 

opvallend isolement ten opzichte van andere studenten tot gevolg. Wanneer een van de 

experimenten van Beatnik Lucien Carr faliekant misliep en op de moord van een van hun 

vrienden en bewonderaars Dave Kammarer uitdraaide, werd ook de jonge Ginsberg van 

school gestuurd op verdenking van medeplichtigheid, omdat hij de rest van de Beat-studenten 

onderdak bood. Op dat moment was hun “veilige” studentenleven voorbij en werd de deur 

naar het “echte leven” geopend. Of beter, het straatleven van de Beats begon.44 

Tijdens zijn studentenleven had Allen Ginsberg altijd geprobeerd om zich, tegen beter 

weten in, als “regular guy” te profileren, maar dat masker viel op straat al snel af. Ten 

opzichte van de ziekmakende “bourgeois normalcy” leed hij een leven waarin hij zich samen 

met zijn “Beat brothers” volledig overgaf aan alles wat hun sensibiliteit kon bevredigen.45 Op 

die manier hoopte hij de verbloemingen en abstracties die deel waren van de leefwereld van 

zijn vader te allen koste te vermijden en er tegelijk de spot mee te drijven. Naast zijn 

poëtische ontgoochelingen waren Ginsbergs homoseksualiteit en homo-erotische fantasieën 

tot dan toe eveneens een bron van constante frustratie en negatieve ervaringen geweest. Een 

aantal onstabiele affaires met zowel mannen als vrouwen hadden hem in de loop der jaren uit 

                                                 
41 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 81. 
42 Ibid. 
43 Ivi, 82-85. 
44 Ivi, 85-86. 
45 Ivi, 85. 
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evenwicht gebracht en na het vertrek van Neal Cassady46 – een van zijn belangrijkste en 

meest wispelturige muzen – kende zijn verlatingsangst een hoogtepunt.47 Een aantal jaar na 

zijn vertrek uit Columbia University had de jonge schrijver aan verschillende publieke Beat-

acties deelgenomen, waren mensen gekomen en gegaan en was hij steeds meer geïsoleerd 

geraakt. Aan het einde van de jaren ’40 voelde Allen Ginsberg zich dan ook enorm eenzaam 

en depressief. Bovendien voldeed zijn poëzie nog steeds niet aan zijn eigen, vage normen. Tot 

op een dag in de zomer van 1948, de dag waarop zijn kijk op literatuur voor eeuwig zou 

worden bepaald. 

 
But the spirit of the universe was what I was born to realize.48 

 

Zoals hij zelf in verschillende interviews beschrijft, zat Allen Ginsberg alleen op zijn 

appartement, mijmerend, masturberend en extreem eenzaam, toen tijdens het lezen van Blakes 

“Ah, Sun-flower” een soort visionaire vibratie door zijn lichaam trok. Ginsberg hoorde als het 

ware de stem van William Blake die rechtstreeks tot hem sprak, en het gevoel dat deze 

ervaring hem gaf, oversteeg naar zijn mening elk van zijn voorgaande, banale ervaringen. Hij 

noemde het een “breakthrough from ordinary habitual quotidian consciousness into 

consciousness that was really seeing all of heaven in a flower”.49 Vanaf dat moment liet het 

Blake-visioen de jonge Ginsberg niet meer los. Hij ging altijd en overal op zoek naar 

gelijkaardige prikkelende “mind-altering experiences”50 die het prozaïsche overstegen en 

vond ze vaak ook onverwacht terug. De Beats zagen in deze ervaringen een rechtstreekse 

verbinding met een bepaalde “cosmic consciousness”.51 Bovendien was Allen Ginsberg er ten 

stelligste van overtuigd dat iedereen dat soort impulsen kreeg, maar er geen uiting of gehoor 

aan gaf. De oorzaak daarvan was volgens de Beat Poet in de repressieve houding van de 

Amerikaanse staat te vinden: hij was van mening dat de maatschappij mensen ervan weerhield 

hun intiemste gevoelens te aanvaarden om zo echt, goed en vooral trouw aan zichzelf te 

kunnen zijn. Of, in meer beeldende Beat-taal, alles bleef verborgen achter “grotesque [, social 

and everyday] masks”.52 

                                                 
46 Neal Cassady (1926-1968), een van de meest opvallende en onvoorspelbare personages van de Beat 
Generation, is door zijn eigen onvoltooid werk minder bekend geworden dan door On the Road van Jack 
Kerouac. Cassady zelf vulde zijn dagen liever met autorijden, excessief drinken, mannen en vrouwen, al dan niet 
tegelijk. Voor even had hij ook een korte affaire met Allen Ginsberg, die hem adoreerde en als het ultieme 
voorbeeld van anti-conformistische Amerikaanse vrijheid zag. Uit Tytell, J. Naked Angels: the Lives & 
Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 87-89. 
47 Ivi, 87-88. 
48 Ginsberg, A. “A Blake Experience.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 123. 
49 Ivi, 125. 
50 Portugés, P. “Allen Ginsberg’s Paul Cézanne and the Pater Omnipotens Aeterna Deus.” In Hyde, L. (red.) On 
the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 141. 
51 Mottram, E. “Anarchic Power.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The University 
of Michigan Press, 1984, 261. 
52 Ginsberg, A. “A Blake Experience.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 127. 
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Sinds zijn Blake-visioen mat Allen Ginsberg zichzelf de term “profeet” aan. Algemeen 

gezien een vage term, die Ginsberg zelf als volgt verduidelijkte: de dichter als profeet 

voorspelt geen wereldrampen of apocalyptische aanslagen, maar behandelt de waarheid van 

de toekomst, met andere woorden, zaken waarin men zich zal blijven herkennen, altijd en 

overal ter wereld.53 Het was dan ook niet onlogisch dat woorden als “prophet”, “holy”, 

“visionary” en “supernatural” de vaste kern van de woordenschat van de Beats gingen 

uitmaken. Wanneer we Ginsbergs acties en werk aan de definitie van Herbert N. Schneider 

toetsen, is de term “profeet” ook erg toepasselijk; volgens Schneider is een profeet namelijk 

“one who forces people to look at their culture and see a myth […] they can no longer believe 

in, for it is a living lie”.54 Maar anders dan gelijkaardige anti-establishment bewegingen, zoals 

de Britse Angry Young Men, voerden de Beats geen pleidooi voor sociale hervormingen. 

Eigenlijk schuilde er achter de Beat Generation geen eenduidige ideologie, al was het 

duidelijk dat de schrijvers een voor een tegen het literair academisch imperialisme van die tijd 

ingingen. Dit betekende dus dat het hoofddoel van de Beats niet sociale, maar des te meer 

literaire hervormingen waren. Tegenover de rigide en vooral analytische aanpak van de 

academici van hun tijd, stelden de Beats een afwijkende benadering voor, gebaseerd op de 

erkenning dat de wereld nu eenmaal door irrationaliteit wordt gedomineerd.55 

De Beats voelden zich dus extreem verbonden met dat zogenaamde “kosmisch 

bewustzijn”. Per slot van rekening werd creëren door hen gezien als het zich openstellen tot 

een ander soort kennis, die oorspronkelijk enkel hun eigen denkvermogen moest versterken, 

maar later ook tot hun publiek moest doordringen.56 Wat ze hun publiek meer specifiek 

wilden aanreiken was een “thesis of life”,57 waarin ze op zoek gingen naar de meest 

menselijke kant van hun bestaan. Ze vertrokken hierbij van de probleemstelling dat de wereld 

sinds Nietzsche een permanent “spiritueel vacuüm” is, waar een gebrek aan natuurlijkheid en 

spontaneïteit regeert. Hiertegenover stelden de Beats het inzicht dat de hele wereld “holy” – 

en dus zeker natuurlijk en spontaan – was, of tenminste dat potentieel had.58 

 

Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Hol y!  

Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy!  

The world is holy! The soul is holy! The skin is  

holy! The nose is holy! The tongue and cock and  

hand and asshole holy!  

Everything is holy! everybody’s holy! everywhere is  

holy! everyday is in eternity!59 

                                                 
53 Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 5. 
54 Wojcik, J. en Frontain R.-J. Poetic Prophecy in Western Literature. Cranbury, NJ: Associated University 
Presses, 1984, 9-10. 
55 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 89-90. 
56 Ibid. 
57 Merrill, T. F. Allen Ginsberg. New York, Twayne Publishers, Inc., 1969, 26. 
58 Ivi, 18. 
59 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 27. 
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Nochtans was de overdracht van deze zogeheten kosmische kennis, die volgens de 

Beats de basis van het universum uitmaakte, niet enkel voor “the creative soul of the fifties” 

voorbestemd. Vaak ontkenden de Beats het bestaan van een zogezegd “artistic mask”, 

enerzijds om te vermijden dat artiesten zich superieur zouden voelen omwille van hun creaties 

en anderzijds omdat ze geloofden dat gelijk wie zich kon openstellen voor die vage maar 

verlichtende wijsheid.60 En toch joeg hun gevoeligheid voor die zogenaamde kosmische druk 

de Beatniks soms schrik aan. Het verwoorden van het onbenoembare kon volgens hen immers 

niet zonder gevolgen blijven. De Beats lieten bijgevolg alles over aan hun impulsen, want die 

intensiteit actief proberen opzoeken kon een schadelijk effect hebben dat volgens hen 

vergelijkbaar was met een “bad psychedelic trip”.61 

Na een periode van gescheiden leven, kwam de kern van de Beat Generation dan toch 

weer samen. En dat voor even zelfs allen onder hetzelfde dak, wat voor Allen Ginsberg zowel 

positieve als negatieve gevolgen had. Na zijn Blake-visioen aan het eind van de jaren ’40, dat 

hij in alle eenzaamheid had moeten verwerken, was Allen Ginsberg zich meer en meer 

beginnen thuis voelen in zijn solitaire situatie. Meer bepaald had hij zijn eenzaamheid 

omgevormd tot een literair gegeven. Dit betekende de geboorte van het typische 

geïdealiseerde Beat-personage, dat verloren en “egoless” in de wereld staat, “unable to love” 

en terzelfdertijd “[unable] to not love everyone”.62 Maar aan de andere kant geraakten de 

Beats na een tijdje in de New Yorkse drugs- en misdaadscène verzeild. Naast hun zoektocht 

naar “hogere” en intensere kennis, die ze als het ware uit het universum probeerden op te 

vangen, verloren ze zich dus geregeld in de hysterie van verdovende middelen. En ook al 

contrasteerde hun hipstergedrag voor velen met hun meer intellectuele doeleinden, konden de 

“Beat illuminati”63 zich op elk moment verschuilen achter hun romantisch zelfbeeld als 

zieners van hun tijd. Toch zorgden een aantal incidenten en connecties met criminelen er 

uiteindelijk voor dat Allen Ginsberg in het Columbia Psychiatric Institute werd opgenomen.64 

Zo kwam de jonge dichter op zijn beurt terecht in de wereld waarover hij altijd al te 

horen had gekregen dat het mensen terug op het rechte – nationalistische – pad hielp, maar 

vooral, waarin hij zijn moeder ten onder had zien gaan. Tijdens zijn opname begon Ginsberg 

onder invloed van de geïnterneerde schrijver Carl Solomon, de man aan wie hij later “Howl” 

zou opdragen, met andere ogen naar de psychiatrie te kijken. Carl Salomon had voor zijn 

internering een tijdje in het existentialistische Parijs geleefd en zich daar in het werk van de 

surrealisten verdiept. In navolging van de surrealist Antonin Artaud liet Solomon Ginsberg 

inzien dat psychiatrische patiënten soms een klaardere kijk op de wereld hadden dan de 

meeste andere mensen rondom hen, wat Ginsberg aan de “madness” van zijn moeder 

                                                 
60 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 30. 
61 Ivi, 89-94. 
62 Ivi, 91. 
63 Lee, B. “Howl and Other Poems: Is There Old Left in These New Beats?” American Literature 76, n. 2 
(2004): 382. 
64 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 92-94. 
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herinnerde. Hetzelfde gebeurde wanneer de jonge schrijver op de eerste rij bij psychiatrische 

wanpraktijken als shocktherapie zat.65 Zo kreeg hij inzicht in wat Naomi al die tijd had 

moeten doorstaan en in hoe die therapieën haar gedachten nog meer hadden vertroebeld dan 

ze al waren. 
 

I’m with you in Rockland where fifty more shocks  

will never return your soul to its body again  

from its pilgrimage to a cross in het void  

I’m with you in Rockland where you accuse your  

doctors of insanity […]66 

 

Allen Ginsbergs acties en werk weerspiegelden dus ergens de waanzinnige invloed van 

Naomi Ginsberg, wat onder andere ook Clayton Eshleman niet is ontgaan. De Amerikaanse 

dichter en uitgever ziet in Allen Ginsbergs doen en laten op papier een parallel tussen de 

manier waarop hij zich verzette tegen zowel de buitengewone druk van de Amerikaanse 

maatschappij als tegen zijn moeders zwakzinnigheid. De strijd die zijn moeder tegen 

hersenspoelend Amerika had verloren, zou Allen Ginsberg koste wat kost winnen.67 

                                                 
65 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 95. 
66 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 25. 
67 Eshleman geciteerd in Ginsberg, A. en Ostriker, A. “‘Howl’ Revisited: The Poet as Jew.” The American 
Poetry Review 26, n. 4 (1997): 29. 



19 
 

3  

Ginsbergs poëtica en stijl 

What living and buried speech is always vibrating here, what howls restrain’d by decorum […].68 

 

De inspiratiebronnen voor het werk van de Beats, en in het bijzonder voor dat van Allen 

Ginsberg, waren erg uiteenlopend. Verschillende literaire werken en stijlen kruisten in de 

jaren ’40 en ’50 Ginsbergs pad, en uit elk van hun uitgangspunten putte hij inspiratie. In de 

volgende korte studie van zijn stijl zal ik telkens de impact van een bepaalde religie, andere 

kunststromingen of een aantal medeschrijvers of –dichters belichten door een aantal 

invloedrijke elementen ervan te verduidelijken. 

Laten we allereerst even terugkomen op Allen Ginsbergs Blake-visioen in 1948. Dit 

was voor de getalenteerde jonge schrijver een moment van esthetisch en spiritueel bewustzijn 

geweest, dat hij zelf als een alles veranderende poëtische roeping beschouwde. Eerst 

fascineerde Blakes specifieke, zelfs bijna muzikale, techniek Ginsberg voornamelijk, maar 

geleidelijk aan begon hij zichzelf ook te herkennen in Blakes sociaal engagement en 

expliciete voorliefde voor de intuïtieve gedachtegang van een kind. Ginsbergs visioen had een 

bevrijdend effect gehad, en dat gevoel wilde de dichter met zijn lezers delen, in de overtuiging 

dat zij die ervaring zouden herkennen. Na dat Blake-visioen werd de ondertoon van Ginsbergs 

werk stereotiep spontaan en profetisch. Blakes poëzie stond voor verbeeldingskracht die 

rechtstreeks tot alle mensen moest spreken; het stond voor ongerepte vrijheid, net als die van 

de Beat Generation.69 

Maar behalve in het werk van William Blake, zag Ginsberg zijn eigen geloof in de 

democratie ook weerspiegeld in de overtuigingen van dichter Walt Whitman. De auteur van 

de beroemde dichtbundel Leaves of Grass vertegenwoordigde bovendien het soort stijl waar 

Ginsberg naar op zoek was; een stijl waarbij alles rond puurheid en intimiteit draait. Vooral 

tijdens de jaren ’40 herwerkte Ginsberg bepaalde van Whitmans gedichten op een manier 

waarbij hij erg dicht bij de bron bleef, en voor de rest trok hij zich op aan de inhoud en 

eigenzinnigheid van Whitmans werk. Het begrip “Beat” vatte Ginsberg bijvoorbeeld op in de 

betekenis van “wide-eyed” en “open”, termen die van groot belang waren voor de poëzie van 

Blake en Whitman.70 Bij het werk van zowel Blake als Whitman kan van een expressieve 

poëtica worden gesproken: beide dichters stellen alles wat met subjectiviteit en emotie te 
                                                 
68 Whitman, W. Song of Myself. New York, Dover Publications, Inc., 2001, 7. 
69 Heffernan, J. A. W. “Politics and Freedom. Refractions of Blake.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen 
Ginsberg. Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 259. 
70 Charters, A. “Introduction: What Was the Beat Generation?” In Hyde, L. (red.) Beat Down to Your Soul: What 
Was the Beat Generation? New York, Penguin Books, 2001, 23. 
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maken heeft voorop. Ook het werk van Allen Ginsberg leunt bij dat soort poëtica aan; hij 

benadrukt voortdurend het belang van subjectieve ervaringen, zoals ik verder nog uit de 

doeken zal doen. Dit is eveneens de reden waarom Ginsberg dikwijls als neoromanticus wordt 

omschreven.71 

In het begin van de jaren ’50 kwam Ginsberg dan weer in contact met William Carlos 

Williams, een schrijver uit de voorgaande generatie. Williams stond bekend om het feit dat hij 

in zijn werk enerzijds het pure ritme van geluid en alledaagse uitingen volgde. Taal was voor 

hem het belangrijkste aandachtspunt en kwam rechtstreeks voort uit de “forma mentis”,72 de 

ongedwongen gedachtegang van de mens. Inhoudelijk baseerde hij zich anderzijds vooral op 

gemaakte observaties, die volgens critici, zeker in vergelijking met de werken van een 

voorgaande generatie vol romantische sentimentaliteit, vaak te banaal aandeden. Williams’ 

poëtica was dus overwegend modernistisch. Volgens de dichter ontstond poëzie uit een 

“original impulse of the mind” en aan proza ontleende hij een natuurlijke dictie om zo trouw 

mogelijk te blijven aan die “original impulse[s]”. Op die manier herdefinieerde hij het concept 

van verzen.73 Na een ontmoeting met Allen Ginsberg in 1952 schreef Williams in een brief 

aan uitgeefster – en zelf ook dichteres – Marianne Moore dat hij erg veel vertrouwen had in 

de capaciteiten van de jonge dichter Allen Ginsberg. Williams realiseerde zich dat Ginsberg 

over een uitzonderlijk aanvoelingsvermogen beschikte en drong bij Moore aan dat ze dat 

extreme aanvoelen niet mochten laten verloren gaan.74 Mede dankzij aanmoedigende brieven 

van William Carlos Williams, vriend maar vooral poëtisch voorbeeld, bleef Ginsberg 

volharden in zijn zoektocht naar een poëtische persoonlijkheid en trok daarbij alle registers 

open. Het zeer specifieke ritme dat het werk van Allen Ginsberg voortstuwt, is dan ook een 

combinatie van verschillende vormen van inspiratie. Allereerst besloot Ginsberg zich, in 

navolging van William Carlos Williams, meer te focussen op een natuurlijke, heldere en 

directe vorm van taalgebruik. De lijn van lange, proza aandoende zinnen die Williams 

typeerden, werd bij Ginsberg doorgetrokken, en spontaneïteit nog meer beklemtoond.75 

De dynamiek van het werk van de Beats kende echter nog andere inspiratiebronnen, 

waaronder de muziek van die tijd, namelijk blues en jazz. Grote jazzmuzikanten als de 

bekende saxofonist Charlie Parker, die volgens Allen Ginsberg samen met zijn nieuwe 

muzikale ritmes ook “a new rhythm of thought” introduceerde, bliezen de Beat-literatuur 

leven in. En aan bepaald van Ginsbergs titels, zoals “Bop Lyrics”, valt duidelijk op te merken 

dat ook het tempo van de eigentijdse be-bopmuziek veel inspiratie bracht. Het effect van al 
                                                 
71 Jackson, B. “Modernist Looking: Surreal Impressions in the Poetry of Allen Ginsberg.” Texas Studies in 
Literature and Language 52, n. 3 (2010): 298. 
72 Géfin, L. “Ellipsis. The Ideograms of Ginsberg.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. 
Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 273. 
73 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 94-97 
en 222-227. 
74 Williams, W.C. “A Letter to Marianne Moore.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, 
The University of Michigan Press, 1984, 12. 
75 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 94-97 
en 222-227. 
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die swingende, vaak geïmproviseerde ritmes op Allen Ginsberg en zijn mede-Beats was 

tegelijk sprakeloosheid en eindeloze woordenstromen, wat in zowat al hun schrijven zit 

verwerkt.76 

Verder filterde Allen Ginsberg ook een aantal elementen uit de wereld van de beeldende 

kunsten en uit andere culturen en religies. De Beat-schrijvers keken bijvoorbeeld erg op naar 

Oosterse religies. Zoals eerder aangehaald, verzetten de Beats zich voortdurend tegen de 

typische mannelijke, blanke identiteit, opgedrongen door de Amerikaanse staat, door steeds 

op zoek te gaan naar kruisingen van verschillende – liefst gemarginaliseerde – alter ego’s. 

Dus ook op spiritueel vlak hadden de schrijvers behoefte aan alternatieven. Voor hen waren 

de Westerse monotheïstische godsdiensten het toonbeeld van hiërarchie en eenzijdigheid; een 

toonbeeld dat ze dringend in een Oosters licht wilden herzien. Het typisch Oosterse 

relativisme bijvoorbeeld kon de Beats eerder bekoren dan de strikte hiërarchische Westerse 

attitude. In tegenstelling tot de Amerikaanse visie op Goed – de Verenigde Staten – en Kwaad 

– de rest van de wereld – aanvaarden Oosterse religieuze houdingen de spanning tussen beide 

polen. Die ingesteldheid liet dus een grijze, vrijere zone toe, waarin Goed en Kwaad eerder 

hybride vormen en niet langer een streefdoel zijn.77 

Binnen hun fascinatie voor het Oosten verdiepten Allen Ginsberg en zijn Beat-vrienden 

zich voornamelijk in het Boeddhisme, en meer specifiek in de kunst van het mediteren en van 

het “mantra chanting”. In zijn definitie van mantra’s haalt Ginsberg aan dat het korte, maar 

krachtige herhaalde formules zijn waarmee men het goddelijke aanroept, en die bovendien 

een soort hypnotiserende uitwerking op zowel de goeroe als de toehoorder hebben.78 Deze 

definitie lijkt erg toepasselijk op de vrije verzen van “Howl”, alsook op dat van veel ander 

Beat-werk. De invloed van het “mantra chanting” is allereerst te zien in de sterk meeslepende 

teneur van de Beat-literatuur. Door middel van de ogenschijnlijk eindeloze herhaling van 

bepaalde zinnen of zinsdelen konden Ginsberg en de andere Beats hun publiek blijven boeien 

en zelfs opzwepen. De inspiratie voor deze beklijvende manier van schrijven kunnen we ook 

terugvinden in primitievere, mondelinge vertelkunsten, die de dichters overigens aandachtig 

hadden bestudeerd.79 

Een primitievere, mondelinge stijl staat karakteristiek bol van de herhalingen, klinkt 

natuurlijker en leent zich daarom ook beter tot een hypnotiserende performance, wat het effect 

van lezingen als die in de Six Gallery in 1956 beter verklaart. Omwille van de specifieke, 

performatieve stijl die Ginsberg in “Howl” hanteert, hadden Epstein en Friedman van het 

gedicht op zich gemakkelijk een hedendaagse performance kunnen maken. Ze hadden er 
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bijvoorbeeld de uitwerking van een gedicht uit de vorige eeuw op een modern publiek mee 

kunnen testen, wat vervolgens tot een vergelijkende studie met de originele lezing had kunnen 

leiden. Een hedendaags publiek betekent natuurlijk een andere context, dus in het geval van 

een eigentijdse performance zou die, naast een heropvoering van de tekst, ook meer info over 

de ontstaanscontext van het gedicht moeten bevatten. Maar hoe zou in een dergelijke 

hedendaagse opvoering van de tekst eveneens de ontstaanscontext kunnen worden 

geïntegreerd zonder het gewenste effect van “Howl” te verliezen? In hun verfilming 

ondervonden Epstein en Friedman echter minder problemen met het behouden van Ginsbergs 

beoogde effect, zonder daarbij de kijker van voldoende achtergrondinformatie te onthouden. 

Het regisseursduo koos met ander woorden dus met reden voor een moderne verfilming in 

plaats van een performance. Op andere voordelen van het medium ga ik in het tweede deel 

van deze studie nog dieper in. 

 
[O]ne isn’t supposed to explain it, not rationally. One is supposed to experience it.80 

 

Belangrijk voor de Beats was dus de uitwerking die een werk had op het publiek, wat 

een werk teweeg brengt bij lezers, wat ze ervaren tijdens het lees- of luisterproces. En de 

cruciale lezing in 1956 is het ultieme voorbeeld van het effect dat de Beats voor ogen hadden 

bij het schrijven van hun literatuur. Lezen, of een lezing bijwonen, zou volgens de Beat-

schrijvers het equivalent moeten zijn van een yogaervaring, waarbij je tijdelijk je rationele 

gedachtegang buitensluit en andere delen van je geest gaat verkennen.81 Ook voor deze 

opvatting haalden ze de mosterd bij de Boeddhisten, meer bepaald bij de Zen Boeddhisten. De 

mindset waarbij je geest zich als het ware volledig bevrijdt van alles wat rationeel is, noemen 

de Zen Boeddhisten Śūnyatā. Het is een concept dat rechtstreeks verband houdt met yoga-

oefeningen en perceptie, door Allen Ginsberg samengevoegd tot “yogic perception”.82 Voor 

een schrijver aan de ene kant betekende deze vorm van perceptie het streven naar een zeer 

aandachtige maar rustgevende vorm van observatie, waarbij hij zich uiterst bewust moest zijn 

van zijn fysieke hoedanigheid. Volgens Ginsberg hadden de eindeloze uren die hij voor zijn 

typmachine doorbracht bijvoorbeeld een kalmerende en zelfs helende werking. Concentratie 

en ademhalingsoefeningen waren hierbij doorslaggevend omdat die konden leiden tot 

“annihilation of thought processes”, of beter de open geest die de Beats nodig achtten om 

zichzelf te kunnen bevrijden van Westerse moraal en gedachtepatronen.83 En ook “Howl” 

klinkt en oogt als een reeks verzuchtingen en uitroepen, tegelijk kalmerend en zinderend op 

het ritme van de ademhaling. 
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Aan de andere kant kon een lezer enkel in Śūnyatā-toestand komen wanneer er binnenin 

hem een “change of perception”84 plaatsvond, geleid door de tekst. In een vorig hoofdstuk 

werd al aangehaald dat de Beats zelf erg gevoelig waren voor wat zij “cosmic consciousness” 

noemden. Nu leek het alsof ze, geïnspireerd door de Boeddhistische formules, dat bewustzijn 

aanriepen om het vervolgens te delen met hun publiek. Dit alles nog steeds in de overtuiging 

dat iedereen over een meer ontvankelijk kenvermogen kon beschikken, tenminste als ze zich 

daarvoor genoeg openstelden.85 Dit effect probeerden de Beats te bereiken via verschillende 

simultane associaties, verwerkt in hun teksten, maar hierover verder meer. In het kort, 

Oosterse religies beïnvloedden de Beats op twee manieren: ze hadden een effect op het tempo 

van hun schrijven en toonden hen eveneens hoe ze een “undifferentiated consciousness”86 

konden bereiken. Bovendien staat de “holiness of the personal impulse” centraal in het Zen 

Boeddhisme, wat de Beats in de eerste plaats aantrok omdat het perfect bij hun drang naar 

spontaneïteit en vrijheid aansloot, zowel in hun levensstijl als in hun teksten.87 

Rond dezelfde tijd als zijn eerste Blake-visioenen en zijn onderzoek naar Oosterse religies 

ontdekte Allen Ginsberg de Franse schilder Paul Cézanne. Met zijn hoofd nog altijd in 

Blakeaanse sferen had de jonge student-dichter zich ingeschreven voor een college over 

moderne kunst door professor Meyer Shapiro. Vooral Shapiro’s lessen over de baanbrekende 

postimpressionistische schilderijen van Paul Cézanne boeiden Allen Ginsberg mateloos. Ten 

eerste herkende de jonge schrijver zichzelf in het teruggetrokken en mysterieuze 

levensverhaal van de schilder, die al zijn dagen wijdde aan het bestuderen van de 

ondoorgrondelijke kant van het universum. Wel vaker had Paul Cézanne verklaard dat de 

natuur bij hem bepaalde ervaringen die niet te evenaren waren evoceerde; hij noemde ze 

“petites sensations”.88 Deze neiging van de postimpressionistische schilder prikkelde 

Ginsberg om meer te weten over diens onconventionele werk. Op aanraden van professor 

Shapiro bracht de jonge Ginsberg een reeks bezoeken aan het Museum of Modern Art om de 

“visionairy side of Cézanne” in zich op te nemen, al dan niet onder invloed van marihuana. In 

een aantal brieven beschreef Ginsberg later hoe de experimentele schilderijen van Paul 

Cézanne een gelijkaardige gewaarwording als tijdens zijn Blake-visioen hadden veroorzaakt. 

De behoorlijk vage sensatie, die hij herhaaldelijk als “cosmic sensation” omschreef, 

wakkerde in Ginsberg een diep respect voor Cézanne aan, en deed hem nieuwsgierig worden 

naar de werkwijze van de schilder. In de periode die volgde, legde Allen Ginsberg zich vol 

toewijding toe op diens technieken en methodes.89 Het meest opmerkelijke aan het oeuvre van 

                                                 
84 Portugés, P. “Allen Ginsberg’s Paul Cézanne and the Pater Omnipotens Aeterna Deus.” In Hyde, L. (red.) On 
the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 152-156. 
85 Ginsberg, A. “A Blake Experience.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 127. 
86 Geciteerd in Merrill, T. F. Allen Ginsberg. New York, Twayne Publishers, Inc., 1969, 38. 
87 Ivi, 5. 
88 Geciteerd in Portugés, P. “Allen Ginsberg’s Paul Cézanne and the Pater Omnipotens Aeterna Deus.” In Hyde, 
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Paul Cézanne voor Ginsberg waren diens experimenten rond perceptie. Op een aantal 

landschapsschilderijen suggereert zijn specifiek vorm-, perspectief- en kleurenspel bepaalde 

indrukken, waarmee de postimpressionist als het ware nieuwe ruimtes opende. Die ruimtes 

brachten bij Ginsberg een soort “momentary gap in consciousness” teweeg dat hij niet 

onmiddellijk kon plaatsen. Cézannes waarnemingsexperimenten lieten Ginsberg keer op keer 

verbijsterd achter en hij kreeg steeds meer bewondering voor het uitzonderlijke 

observatievermogen van de schilder. 

Bovendien herkende de jonge dichter een bepaald Oosters patroon in de denkwijze van de 

Franse schilder, bijvoorbeeld omdat hij aangaf dat “mastery of an awareness of self”90 tijdens 

een creatieproces onontbeerlijk was. Voor Cézanne hield dit in dat het zelfbewustzijn van een 

artiest voor een te grote afleiding zorgde wanneer die niet bedwongen of zelfs uitgeschakeld 

werd. Met andere woorden, creëren moest zoveel mogelijk vrij van rationele en bewuste 

interpretaties gebeuren.91 Die verwantschap tussen het denkpatroon van Cézanne en het 

Boeddhistische begrip Śūnyatā fascineerde Ginsberg uitermate. Bovendien zag Ginsberg 

tussen het werk van Cézanne en Blake, die beiden “visionary states of being”92 nastreefden, 

een duidelijke link, waardoor zijn eigen visionair gevoel werd bevestigd. Op dat moment wist 

de jonge dichter dat hij in het werk van de Franse schilder een techniek om dat kosmische 

gevoel op te roepen had ontdekt, evengoed als effect op het publiek als op zichzelf tijdens het 

compositieproces. 

 

who dreamt and made incarnate gaps in Time & Space through  

images juxtaposed, and trapped the archangel of the soul  

between 2 visual images and joined the elemental verbs and  

set the noun and dash of consciousness together jumping  

with sensation of Pater Omnipotens Aeterna Deus93 

 

Zo streefde Ginsberg in zijn poëzie een gelijkaardige techniek na, waarmee hij aan zijn 

publiek een stukje eeuwigheid in de alledaagse vergankelijkheid zou kunnen tonen. Net als 

Cézanne zocht hij verschillende oogpunten van waaruit hij de dagelijkse werkelijkheid kon 

benaderen, in de hoop getuige te zijn van een bepaalde onvergankelijke schoonheid. Om 

vervolgens die ervaringen zwart op wit te vereeuwigen, gebruikte Ginsberg hetzelfde principe 

als Cézanne met zijn kleurenpalet. Het effect van meerdere dimensies kon de 

postimpressionist bereiken door de zogenaamde techniek van “juxtaposition”94 toe te passen – 

wat volgens Ginsberg en andere kunstcritici tevens de reden was waaraan Cézanne zijn naam 

als vernieuwer te danken heeft. Dit procedé hield in dat de artiest bepaalde kleuren simpelweg 

                                                 
90 Portugés, P. “Allen Ginsberg’s Paul Cézanne and the Pater Omnipotens Aeterna Deus.” In Hyde, L. (red.) On 
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naast elkaar aanbracht en hun werk liet doen om zo een zekere sfeer, lichtinval en dus ook 

perspectief te bekomen.95 Ginsberg paste dit concept toe op poëzie, wat meer concreet 

betekende dat hij bepaalde beelden, ritmes en structuren naast elkaar plaatste om die daarna 

via logische verbindingen in de geest van de lezer tot leven te laten komen. Zonder lezer 

konden de gedachten die Ginsberg zo spontaan mogelijk neerschreef zich niet echt 

manifesteren en zou er enkel een reeks losse beelden overblijven. Zelf noemde de dichter dat 

impulsieve proces “ellipsis”.96 Twee woorden naast elkaar lieten bij de lezer een soort 

spanning na die zijn brein automatisch zou invullen met een bepaalde beleving of 

interpretatie. Anders gezegd, de beelden moesten voortkomen uit de verbeeldingskracht van 

de lezer binnen het door Ginsberg gecreëerde “narrative system that eliminated rational 

connectives”.97 

Ditzelfde betekenismechanisme hadden de Beat-schrijvers reeds herkend in de Japanse 

dichtvorm van de haiku’s en deze manier van schrijven droeg voornamelijk Ginsbergs 

voorkeur weg omdat het volgens hem nog een stap verder ging dan een simpel gebruik van 

metaforen.98 Tegelijk keerde hetzelfde principe terug in het werk van de Franse surrealisten, 

waarover Ginsberg zich ook lange tijd had gebogen. De literatuur van de surrealisten 

intrigeerde de Beats om verschillende redenen. Eerst en vooral had de groep Franse 

kunstenaars vooropgesteld dat enige vorm van logische of analytische controle moest worden 

uitgeschakeld tijdens gelijk welk creatieproces, wat hen een soort irrationele en automatische 

aaneenschakeling van beelden opleverde. Vrije associaties als deze maken ook het 

basisprincipe van de droom uit, een tweede concept dat de Beats extreem fascineerde. Een 

droom brengt het menselijk brein immers in zijn puurste vorm naar boven: een 

bewustzijnstoestand zonder opgelegde morele of esthetische modellen. Terwijl de surrealisten 

de werkelijkheid zoveel mogelijk probeerden los te laten via die droomtoestand, zochten 

Allen Ginsberg en de andere Beats – net als Cézanne overigens – “the phantasmagoria of 

dream” net terug in de alledaagsheid rondom hen.99 

Zoals eerder aangehaald, had Allen Ginsberg het werk van de Franse surrealisten leren 

kennen via Carl Solomon, zijn muze voor “Howl”. Maar Solomon introduceerde hem niet 

alleen in de surrealistische wereld van de Franse literatuur, hij was eigenlijk zelf ook een 

toonbeeld van spontaneïteit; alles wat hij deed was als het ware een manifest van irrationele 

impulsiviteit. Tijdens hun gezamenlijke verblijf in het Columbia Psychiatric Institute maakte 

Ginsberg talrijke notities, onder andere van de “aphoristic exclamations” van Solomon die 
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hem deden denken aan het Boeddhistische “mantra chanting”.100 Na hun ontslag uit de 

instelling werden Ginsberg en Solomon goede vrienden en was Ginsberg getuige van de 

aparte levensstijl van zijn nieuwe vriend. Solomon wrong zichzelf in de vreemdste publieke 

situaties; zijn leven leek een langgerekte performance te zijn. Hij was een typische en 

spontane “outcast artist” en daarom dus een ideaal model voor het werk van Allen Ginsberg 

en zijn fellow Beats.101 

Aangezien spontaneïteit ook het stokpaardje van de andere Beats was, ontbrak het zeker 

niet aan aanmoediging uit die hoek. Toch bekende Ginsberg in brieven naar onder andere Jack 

Kerouac herhaaldelijk dat zijn spontaneïteit grenzen kende en dat zijn werk absoluut altijd 

moest worden herzien om vaagheid en verveling te vermijden. De Zen-literatuur van de Beats 

mag dan wel vloeiend en ongedwongen lijken, zoals we al weten is niets minder waar. Ook zij 

sleutelden – en bleven lang na de publicatie ervan sleutelen – aan al hun teksten. Wat verder 

met die spontaneïteit – of soms dus ook de illusie ervan – samenhing, is het blinde vertrouwen 

van de Beats in intuïtie. De Beat Poets waren sterk ontvankelijk voor subjectieve emotie en 

alle implicaties daarvan en probeerden die in hun werk zoveel mogelijk uit te puren. Door 

zich bloot te stellen aan de gevoelskant van hun omgeving, al dan niet onder invloed en ook al 

was die alledaags, vergrootte hun vatbaarheid voor het zogenaamde “kosmisch bewustzijn” 

waarvan ze vonden dat hun ganse generatie ernaar op zoek moest. Met dit doel voor ogen was 

het voor de Beats cruciaal dat artiesten tijdens hun creatieproces de absurditeit en 

irrationaliteit van de alledaagse werkelijkheid volledig omarmden. 

Deze overgave aan irrationele beelden impliceerde uiteraard dat de lezer van Beat-

literatuur niet gespaard bleef van chaotische beschrijvingen van obsceniteiten en de meest 

persoonlijke details. Via een eindeloze infostroom over hun eigen intiemste gedachten en 

emoties probeerden de Beat-schrijvers hun publiek met de neus op de feiten te drukken.102 

Beat-literatuur moest rechtstreeks tot de primitieve kant van het publiek spreken; belangrijker 

dan een intellectuele analyse van iemands gevoelsleven was het blootleggen van de essentie 

daarvan. En welke stijl sluit daar beter bij aan dan eentje gebaseerd op primitieve “vocal 

art”.103 Anders gezegd, in elk van ons zal altijd een primitief kantje schuilen, en via hun 

intense en chaotische werken probeerden de Beats hun lezers aan te sporen om daarbij stil te 

staan en zich niet af te sluiten voor die emoties.104 

Maar naast de eindeloze waarheden die Allen Ginsberg over zijn eigen gevoelsleven 

neerschreef, werden tegelijk door de pers en door lezers een groot aantal Beat-mythes in het 

leven geroepen, de ene al meer aanstootgevend dan de andere. Waar ook het proces wegens 

obsceniteit rond “Howl” van getuigt, is dat de Beats absoluut geen schaamte zagen in alles 
                                                 
100 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 94-
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101 Ivi, 94-96. 
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wat met gevoel en lichamelijkheid te maken had, integendeel, ze waren zich ervan bewust dat 

hun losbandige levensstijl tot de verbeelding sprak en hen zo net hielp om meer mensen te 

bereiken.105 Toch hebben de Beats nooit enige moeite gedaan om hun privéleven af te 

schermen. Met een hedendaagse blik op hun schaamteloze extravaganties zouden we in de 

Beat Generation zelfs het begin van een cultuur van het perverse kunnen zien, een cultuur die 

nu steeds meer aan de oppervlakte komt. 

Dit gegeven geeft samen met alle besproken kenmerken een bepaalde animo aan het werk 

van de Beatniks die tot op vandaag nazindert. Wanneer literatuurcritici onder andere in 

Partisan Review op Ginsbergs werk neerkeken wegens “utter lack of decorum” en 

“imprecision”, wist de schrijver dat hij zijn doel van het omarmen van de absurditeit van de 

alledaagsheid had bereikt. Hun frustratie kwam vooral van het feit dat ze Ginsbergs werk niet 

in een New Critical hokje kunnen duwen.106 De Beats gingen inderdaad op hun eigen manier 

in tegen de abstracte creaties en verwoordingen van de voorgaande generatie artiesten. Poëzie 

en proza moesten vanuit het allerbinnenste van het individu komen en impulsen die de mens 

bedwongen beschrijven volgens de “shape of the mind”,107 of beter, op het ritme van een 

natuurlijk en alledaags taalgebruik. Het resultaat was dus wat een oneindige reeks vrije verzen 

lijkt, waarin zowel persoonlijke als politieke zaken werden aangekaart. En de levendige, 

persoonlijke, eerlijke stem in “Howl” is het eerste en duidelijkste publieke manifest van deze 

typerende stijl.108 Ook “Kaddish” bijvoorbeeld was een gedicht dat net als “Howl” het 

waardesysteem van de voorgaande generatie onderuit haalde en tegelijk een nieuw model 

voorstelde. Een model geënt op openheid en spontaneïteit, dat radicaal inging tegen de 

overdreven verfijning van academici en de idealisering van de Amerikaanse staat. “[A] model 

for change”.109 

En de samenkomst van die vrije en eerlijke stijl van Allen Ginsberg met de energie die 

van zowel zijn werk als zijn publieke persona uitgaat, inspireert mensen tot op heden en 

overal ter wereld. Zo ook de regisseurs Robert Epstein en Jeffrey Friedman die, zoals reeds 

vermeld, in 2010 een moderne verfilming van het levendige “Howl” uitbrachten. In wat volgt 

zal ik hun werk kort voorstellen aan de hand van een aantal verduidelijkingen bij het genre 

van de film.  
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4  

Hollywood “hybrid” “Howl” 

Het regisseursduo Epstein en Friedman dat de klassieker “Howl” realiseerde, deed voor 

hun verfilming beroep op een soort cinema dat de laatmoderne tijd waarin wij leven typeert, 

namelijk “hybrid cinema”. Vandaag de dag is de zoektocht naar alsmaar complexere vormen 

en ideeën, voornamelijk gebaseerd op intertekstualiteit, alomtegenwoordig en ook in de 

filmwereld ontbreekt die tendens niet. Kunstvormen, gebeurtenissen en verschillende soorten 

sferen lopen in hedendaagse cinema voortdurend en soms onverwacht in elkaar over, met als 

gevolg dat de grenzen tussen verschillende filmgenres vervagen. Term voor dit 

cinematografisch fenomeen is “hybrid cinema”.110 In oorsprong waren “hybrid films” 

avantgardistische experimenten die pas later vanuit het alternatieve circuit naar de 

massamedia doorstroomden, wat in Hollywood aanvankelijk voor heel wat kritiek zorgde. Ze 

stelden immers de logische verhaallijn, de algemene sfeer en de eenvormige stijl – 

voorwaarden voor kunst die al sinds Aristoteles’ Poetica gelden – zwaar op de proef. 

Tegenwoordig overspoelen media ons dagelijks leven echter, en in die stroomvloed aan 

informatie vallen de grenzen tussen kunst, politiek en entertainment vaak nog moeilijk te 

onderscheiden.111 Een gevolg hiervan is het feit dat hedendaagse cineasten – ook in minder 

alternatieve kringen – zich steeds vaker in de filmtaal van “hybrid cinema” uitdrukken. Door, 

soms zelfs onbewust, naar deze soort cinema terug te grijpen, wordt duidelijk dat “hybrid 

cinema” de beste manier is om de dagelijkse chaos en intertekstualiteit van het leven weer te 

geven. Dikwijls staat de onvoorspelbaarheid van “the fluidity of human consciousness, 

identity and possibility”,112 centraal in het hybride filmgenre – voor zover men over een genre 

kan spreken natuurlijk. Ook is het de ideale manier om “cross-plays of inner and outer life”113 

te ensceneren. Met andere woorden, het hele idee achter “hybrid cinema” is de mogelijkheid 

tot het verweven van fictie, non-fictie en artistieke creatie, met behulp van verschillende 

strategieën uit verschillende genres. Ook al heeft filmfabriek Hollywood het medium nog 

steeds niet volledig geadopteerd, “hybrid cinema” biedt wel uitwijkmogelijkheden, waarvan 

ook regisseurs Robert Epstein en Jeffrey Friedman in hun verfilming van “Howl” gretig 

gebruik maken. 
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Epstein en Friedmans eigen Howl is uiteindelijk een filmbiografie met vier verschillende 

verhaallijnen geworden. Biografie van de schrijver Allen Ginsberg, maar vooral van het 

ontstaan van zijn opus magnum “Howl”, het ophefmakende proces rond dat werk en de eerste 

lezing ervan. Een kijk op hoe de buitenwereld het gedicht onthaalde, zien we in scènes over 

het proces, die Epstein en Friedman laten alterneren met meer intieme interviews, een 

performance van Howl door acteur James Franco en een “grafische interpretatie van de 

surrealistische beelden [in het gedicht]”114 door visueel kunstenaar Eric Drooker. 

Geheel volgens de ongeschreven regels van de “hybrid cinema” wisselen acties en 

mentale processen, gekoppeld aan de “inter-cut” van verschillende technieken, elkaar in Howl 

af.115 Het lijkt wel alsof het duo filmmakers eenzelfde soort non-conformiteit tegenover 

mainstream Hollywood uitdrukt met hun keuze voor “hybrid cinema”, naar analogie met 

Allen Ginsberg en zijn werk ten opzichte van de toenmalige Amerikaanse literaire conventies. 

Beide werken zetten zich als het ware af tegen de gangbare artistieke normen van hun tijd. 

Bovendien benadrukt de film op zijn eigen manier de drang naar vormelijke vernieuwing, die 

al bij Ginsberg en de andere Beats heerste, door middel van de keuze voor een niet-lineaire en 

dus onconventionele verhaallijn. Inhoudelijk legt de film dan weer de sterkte van het jeugdig 

verlangen van de Beat Generation in de jaren ’50 naar eigen expressiemogelijkheden – en hoe 

literatuur hen daarbij kon helpen – bloot. Meer algemeen, en dat zien we vooral in de scènes 

rond het proces, lopen de vragen “Wat is literatuur?”, “Welke plaats neemt zij in de 

maatschappij in?” en “Hoe kan zij bijdragen tot die maatschappij?” als een rode draad 

doorheen de film, net als in het werk van de Beat Poets.116 

Sommige filmrecensenten kennen de film het label “docudrama” toe, omwille van de 

kruising tussen fictie – de gevoelskant en ontstaansomstandigheden van het gedicht – en 

feiten – namelijk het proces en de eerste, hypnotiserende lezing van het gedicht. De 

interviews met James Franco in de huid van Allen Ginsberg bijvoorbeeld zijn eerder typisch 

voor documentaires. Bovendien vormen documentaires eigenlijk in se al een uitstekend 

voorbeeld van “hybrid cinema”.117 Maar als we de film louter uit het perspectief van een 

documentaire bekeken, zou hij wat paradoxaal aandoen. Zelfs voor de film verscheen, heerste 

er immers reeds verdeeldheid bij filmkenners en critici, waarvan de meesten van mening 

waren dat een film over “the life force embodied by Ginsberg and his work”118 moeilijk een 

puur historische en informatieve creatie kon zijn. Deze kritiek leed al snel tot scepticisme: 
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“Howl” verfilmen zou een gecompliceerde, al dan niet onmogelijke opdracht worden.119 En 

dit is waarschijnlijk de reden voor de keuze van Robert Epstein en Jeffrey Friedman om in 

Howl naast het documentaire-aspect zowel narratieve als geanimeerde elementen te 

verwerken. Daar waar sommige betekenissen in het gedicht waarschijnlijk verloren gingen 

omdat de Ginsberg een aanzienlijk deel van de interpretatie van de tekst aan de lezer overliet 

via associaties, stuurt de film de lezer op een meer concrete manier. Vooral de narratieve 

fragmenten laten hierbij weinig aan de verbeelding over. De interpretatieve animaties van 

Drooker daarentegen zorgen dan weer voor een fantastische en levendige toets, steeds trouw 

blijvend aan de surrealistische en dikwijls vage beeldspraak van het gedicht. Hoewel ze al een 

stuk concreter zijn dan de tekst, en anders dan de narratieve verhaallijn, staan de geanimeerde 

beelden aan de kijker toch nog een stuk eigen interpretatie toe.120 Op dit gegeven zal ik in het 

tweede deel nog dieper ingaan. 

De combinatie van al deze perspectieven maakt dat de film niet enkel een simpele 

verfilming van het gedicht is, maar als het ware tegelijk de waarde van een historisch 

document over en een hommage aan de dichter Allen Ginsberg en zijn “unique form of 

aesthetic resistance to larger social forces that is his poem, “Howl”” claimt.121 Poëzie kan niet 

worden vertaald – noch in proza, noch in filmtaal – maar dat was in 2010 waarschijnlijk ook 

niet de intentie van regisseurs Epstein en Friedman. Wel maakt het duo filmmakers “Howl” – 

dat zonder achtergrondinformatie eerder een moeilijk te interpreteren gedicht is – door middel 

van de combinatie van verschillende technieken een stuk toegankelijker, zeker voor een 

groter, hedendaags publiek.122 In ieder geval mogen we deze “Hollywood hybrid” met de 

woorden van Frank E. Beaver als “a creative treatment of actuality”123 beschrijven. Hoe de 

oorspronkelijke tekst Epstein en Friedman hierbij precies heeft beïnvloed, zal ik in het tweede 

deel van deze studie meer gedetailleerd onderzoeken. Daarbij zal ik een aantal van Ginsbergs 

stijlkenmerken in bepaalde passages of beelden uit “Howl” bestuderen en met behulp van de 

theorieën van de Duitse receptie-estheticus Wolfgang Iser vervolgens aan de “hybride” 

verfilming linken. 
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Deel 2: “Howl” geactualiseerd 

1  

De blijvende invloed van “Howl” door de ogen 

van Wolfgang Iser 

Na een woelige periode met enkele opnames in instellingen, een innerlijke strijd met zijn 

seksualiteit, een aantal emotioneel uitputtende affaires en de langdurige zoektocht naar een 

eigen stem en stijl vond Allen Ginsberg in 1954 eindelijk wat rust bij de zeven jaar jongere 

dichter Peter Orlovsky. De twee hadden naar eigen zeggen vanaf het eerste moment zowel een 

mentale als fysieke klik en waren beiden klaar voor een ernstige relatie.1 Beat Bohemia 

verwelkomde dus een nieuw lid en de rust die de stabiele verhouding met Peter Orlovsky 

Ginsberg bracht, stelde hem in staat zijn belangrijkste werk te schrijven. De “public seed of 

the Beat Movement” was klaar om in het brein van de Amerikaanse burger te worden 

geplant.2 

 
With this, if it be possible, the hidden sweetness of the poem may alone survive and one day rouse the 

sleeping world.3 

 

Of Allen Ginsbergs bekendste gedicht “Howl” nu zijn markante status in de 

literatuurgeschiedenis heeft verworven door de mythes rond de Beat Generation, meer 

bepaald hun intrigerende experimenten met drugs, hun visionaire verbeeldingskracht of hun 

religie en uitgesproken seksualiteit, laat ik in het midden. Maar dat “Howl” nog steeds voor 

                                                 
1 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 102. 
2 Ivi, 104. 
3 Williams, W.C. “From the Introduction to Empty Mirror.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. 
Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 18. 
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een succesverhaal wordt aangezien, blijkt in ieder geval uit de blijvende interesse in het werk. 

Het aantal artikels en boeken dat in de voorbije vijf decennia over de “living literature”4 

“Howl” is geschreven, toont overduidelijk aan dat het gedicht tot de verbeelding van velen 

spreekt, en ook regisseurs Robert Epstein en Jeffrey Friedman leveren daar in 2010 met hun 

verfilming Howl bewijs van. Zelf beschouwde auteur Allen Ginsberg zijn chef d’œuvre als 

een beeldend verhaal over een individu dat, behalve veel biografische gelijkenissen met 

Ginsberg en de andere Beats, een veralgemeenbare maatschappelijke toestand toonde. Na het 

overdonderende succes van de lezing van een eerste versie van “Howl”, hoopte Ginsberg met 

de controversiële publicatie ervan een “emotional time bomb” voor de volgende generaties 

achter te laten, “[one] that would continue exploding in U.S. conscious”.5 Mij interesseert hier 

vooral hoe zich dat in de tekst manifesteert en hoe dit cineasten Epstein en Friedman heeft 

kunnen beïnvloeden bij het maken van hun moderne verfilming. Laten we daarvoor eerst even 

Ginsbergs schrijfproces onder de loep nemen. 

Intussen is duidelijk dat een dichter volgens Allen Ginsberg en de andere Beats zich 

vooral door zijn impulsen of onderbewustzijn moest laten leiden en daarbij zo weinig 

mogelijk op een rationele manier mocht tussenkomen. Zijn belangrijkste taak bestond er dus 

in om al die gedachtesprongen zo eerlijk en nauwkeurig mogelijk te vereeuwigen.6 Toch 

merkte Allen Ginsberg tijdens dat schrijfproces op dat aan zijn brein soms onverwachte 

associaties ontsproten, die op papier meer als een “gap in consciousness” oogden. Eerder 

werd al vermeld dat de Beats het als de taak van de lezer beschouwden dat zogezegde “hiaat” 

op te vullen met een eigen, hoogstpersoonlijke beleving. En in deze opvatting, waarbij 

“onbepaalde” elementen in een tekst door de lezer moeten worden ingevuld, zag ik een 

rechtstreeks verband met de theorieën van Wolfgang Iser. 

De Duitse receptie-estheticus stelt namelijk dat een literair werk pas tot leven kan 

komen door tussenkomst van de lezer. In zijn literaire analyses staat de verhouding tussen 

lezer en tekst bij het interpreteren van een werk centraal. Wanneer hij het over interpretaties 

heeft, praat hij over “de concretisering” van een tekst, waarbij hij verfilmingen als een 

interessante casus van dat proces beschouwt. In het eerste deel van deze studie heb ik 

geprobeerd de oorsprong en context van Ginsbergs “Howl” te verduidelijken, en in de 

voetsporen van Wolfgang Iser zal ik in het tweede deel eerder dieper ingaan op de tekst zelf. 

In wat volgt zal ik bepaalde plaatsen die regisseurs Epstein en Friedman in 2010 volgens mij 

hebben uitgenodigd om het gedicht te verfilmen op de voorgrond plaatsen en meer in detail 

nagaan op welke manier de tekst de film uiteindelijk heeft gestuurd. Aangezien een analyse 

                                                 
4 Shively, C. “25 Rainbows on My Windowstill.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, 
The University of Michigan Press, 1984, 355. 
5 Ginsberg, A. et al. “From The Poem That Changed America: ‘Howl’ Fifty Years Later.” The American Poetry 
Review 35, n. 2 (2006): 10. 
6 Portugés, P. “Allen Ginsberg’s Paul Cézanne and the Pater Omnipotens Aeterna Deus.” In Hyde, L. (red.) On 
the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 151. 
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van het volledige gedicht ons te ver zou leiden, en aangezien vele mechanismen terugkeren, 

zal ik de volgende bespreking tot een aantal specifieke zinsneden en beelden beperken. 

De ambiguïteit van de titel “Howl” alleen al vuurt bijvoorbeeld talloze – al dan niet 

kritische – reflecties aan. Sommigen beschouwen de titel als een pathetische uitroep van een 

groep wanhopige romantici die lijden onder het wereldwijd oorlogstrauma.7 Anderen zien er 

dan weer een imperatiefvorm in plaats van een substantief in, aan de Amerikaanse burgers 

aangereikt door een aantal activisten.8 En naast de titel bevat “Howl” nog zoveel meer 

passages die, met de woorden van Wolfgang Iser, een esthetische “daad van concretisering”9 

bij de lezer uitlokken. Deze zal ik onder de loep nemen, terwijl ik zal proberen aantonen 

welke technieken Allen Ginsberg met welk effect hanteerde, en hoe cineasten Epstein en 

Friedman die literaire technieken in filmtaal hebben omgezet. Om de uitgekozen passages 

beter te kunnen kaderen in het groter geheel van zowel het gedicht als zijn context, zal ik de 

inhoud van “Howl” tegelijk verduidelijken, waarbij ik me enerzijds op Beat-specialisten als 

John Tytell en Mark Shechner en anderzijds op de woorden van Ginsberg zelf zal baseren. 

Zoals snel duidelijk zal worden, komen in “Howl” zowat alle elementen die in voorgaande 

hoofdstukken besproken zijn terug; van Ginsbergs fascinatie voor het onvergankelijke, het 

surrealisme en het Boeddhisme tot zijn belangstelling voor Blake en Cézanne. 

 
I thought I wouldn’t write a poem, but just write what I wanted to without fear, let my imagination go, 

open secrecy, and scribble magic lines from my real mind – sum up my life – something I wouldn’t be 

able to show anybody, writ [sic] for my own soul’s ear and a few other golden ears. […] [T]he whole 

first section typed out madly in one afternoon, a huge sad comedy of wild phrasing, meaningless images 

for the beauty of abstract poetry of mind running along making awkward combinations like Charlie 

Chaplin’s walk, long saxophonelike chorus lines I knew Kerouac would hear sound of – taking off from 

his own inspired prose line really a new poetry.10 

 

De ruwe versie van “Howl” die Allen Ginsberg in San Francisco presenteerde, bestond 

eigenlijk uit wat later slechts het eerste deel van het gedicht zou worden. Dit deel schreef 

Ginsberg naar eigen zeggen in een lang moment van helderheid: hij was een en al oor voor 

wat er zich binnenin afspeelde en zette die intieme impulsen op papier. Met in het achterhoofd 

ook de context waarin Ginsberg dit schreef, doet voorgaande uitspraak vermoeden dat hij over 

alles wat zich rondom hem afspeelde schreef en dat “Howl”, in tegenstelling tot wat sommige 

critici stellen, geen pure politieke oproep tot internationale actie was. Ginsberg zelf beweert 

overigens het volgende wat de band tussen zijn poëzie en politiek betreft: “[a] word on the 
                                                 
7 Trilling, D. “The Other Night at Columbia. A Report from the Academy.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of 
Allen Ginsberg. Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 69. 
8 Hollander, J. “Review of Howl and Other Poems.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. 
Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 26. 
9 Iser, W. “Het leesproces. Een fenomenologische invalshoek.” Vert. door van Linthout, I. en van Heusden, B. In 
van Heusden, B., Steffelaar, W. en Zeeman, P. (red.) Tekstboek Literaire Cultuur, Heerlen/Nijmegen, Open 
Universiteit Nederland/SUN, 2001, 219. 
10 Ginsberg, A. “Notes Written on Finally Recording “Howl”.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen 
Ginsberg. Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 80. 
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Politicians: my poetry is Angelical Ravings, and has nothing to do with dull materialistic 

vagaries about who should shoot who”.11 Zijn poëzie overschrijdt dus de grenzen van puur 

politiek activisme. 

De rode draad die door dit eerste deel van “Howl” loopt, kunnen we gaan zoeken in een 

reeks situaties waar Ginsberg lang, zo niet zijn hele leven, mee heeft geworsteld. Uit de 

beschrijving van zijn leven weten we dat Ginsberg lange tijd doorbracht in een fort van 

ongenoegen dat hij sinds zijn jeugd rond zich had opgetrokken. Met dit fort wilde de dichter 

zich beschermen tegen de conformiteit van hersenspoelend Amerika en creëerde hij voor 

zichzelf de ruimte om op zoek te gaan naar een eigen identiteit en stem; hij liet de ophaalbrug 

enkel neer voor zijn collega-Beat Poets. Zoals eerder aangehaald, richtte Ginsberg zijn protest 

voornamelijk op de meer traditionele dichtersgeneratie van zijn vader, al leefde hij tegelijk 

nog een hele tijd in onvrede met zichzelf en zijn eigen poëzie.12 

In een meer moderne optiek zou het eerste deel van “Howl” eveneens over 

communicatie kunnen gaan. Dit zou betekenen dat de Beats meer algemeen een pleidooi voor 

duidelijkere taal voerden omdat ze verloren waren geraakt in de overweldigende druk van 

“America’s communication center”.13 Net voor het einde van het eerste deel expliciteert 

Ginsberg de methode die hij voor zijn uiteenzetting heeft gebruikt. In deze verzen kunnen we 

een bijna letterlijke beschrijving van de techniek van Cézanne lezen, maar daarover verder 

meer. Zoals we in de verzen hieronder kunnen lezen, licht de dichter daarna toe hoe hij zich 

enkel kan schikken naar wat zijn geest hem ingeeft en hoe hij zich daarbij niet meer kan 

uitdrukken binnen het bestaande, moraliserende paradigma. 
 

to recreate the syntax and measure of poor human  

prose and stand before you speechless and  

intelligent and shanking with shame, rejected  

yet confessing out the soul to conform to the  

rhythm of thought in his naked and endless head14 

 

In voorgaand citaat uit “Howl” kunnen we overigens – met de woorden van Wolfgang Iser 

– enkele eerste “Leerstelle”15 ontdekken en deze elementen zorgen in de film Howl voor een 

reeks specifieke animaties. Als lezer van het gedicht kan je je enerzijds blijven afvragen wie 

de persoon is aan wie “his naked and endless head” toebehoort. Als kijker van de verfilming 

                                                 
11 Ginsberg, A. “Notes Written on Finally Recording “Howl”.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen 
Ginsberg. Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 83. 
12 Geciteerd in Ferlinghetti, L. “Horn on Howl.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, 
The University of Michigan Press, 1984, 49. 
13 Bowering, G. “How I Hear “Howl”.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 375. 
14 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 20. 
15 Plaatsen waar aan de lezer ruimte voor interpretatie wordt gelaten. Uit Iser, W. “Het leesproces. Een 
fenomenologische invalshoek.” Vert. door van Linthout, I. en van Heusden, B. In van Heusden, B., Steffelaar, 
W. en Zeeman, P. (red.) Tekstboek Literaire Cultuur, Heerlen/Nijmegen, Open Universiteit Nederland/SUN, 
2001, 182. 
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zie je daarentegen heel specifiek hoe Eric Drookers Ginsberg voor zijn typmachine zit en hoe 

hetgeen hij schrijft in vlammen lijkt op te gaan, alsof de animatie suggereert dat Ginsberg met 

“Howl” de laatste resten van traditionele poëzie die hij beheerste wilde verbranden. Het 

“naked and endless head” zou in dit geval dus aan Allen Ginsberg als individu toebehoren. 

Maar diegenen die “the syntax and measure of poor human prose” heruitvonden, hadden 

evengoed jazzmuzikanten, of dichters – of in een meer politiek gerichte opvatting, de 

onderdrukte Amerikaanse burger in het algemeen – kunnen zijn. Het beeld van het “naked and 

endles head” is dus voor interpretatie vatbaar en Drooker opteerde hier voor de concrete, of 

beter “geconcretiseerde”, gezichten van Allen Ginsberg en zijn Beat-vrienden. Al zijn er nog 

andere invullingen van de identiteit van het personage met het “naked and endless head” 

mogelijk, in de animaties van Drooker wordt de interpretatie van het vers via het herkenbare 

gezicht van Allen Ginsberg onmiddellijk een stuk minder ondubbelzinnig. Uit dit geval van 

“concretisering” van de tekst van “Howl” kunnen we afleiden dat Epstein en Friedman in hun 

verfilming voor een bepaald personage, dat de rol van “betekenisdrager” in plaats van die van 

“object” krijgt, hebben moeten kiezen, wegens “de optische beperktheid van [hun] 

voorstellingen”.16 

Wat anderzijds de “[recreation] of poor human prose” betreft, weten we uit de literaire 

context in ieder geval dat Ginsberg, samen met de andere Beat Poets, erg leed onder de 

onmogelijkheid tot het uiten van hun persoonlijke emoties in het soort van gesloten verzen dat 

traditionele Amerikaanse dichters gebruikten. Hopend op verlossing via een soort “Ultimate 

Reality” of “kosmisch bewustzijn” verloor Allen Ginsberg zich alsmaar meer in dat eindeloze, 

wanhopige wachten op nieuwe visioenen. Na een tijdje kreeg hij als het ware zelfs een aversie 

van de echte realiteit, “[which was] imposing and enforcing a single, materialist-rationalist 

view”.17 Dit pessimisme komt zeer sterk en visueel naar voren in het tweede deel van “Howl”, 

namelijk “Moloch”, wat een duidelijke invloed op een aantal animaties van Drooker heeft 

gehad. Later zou die aversie in een nieuwe bron van inspiratie omslaan,18 wat dan weer in het 

laatste deel van “Howl” – en op een andere manier dan via animaties in Howl – tot uiting 

komt, zoals ik in de volgende hoofdstukken zal aantonen.  

                                                 
16 Gebaseerd op Iser, W. “Het leesproces. Een fenomenologische invalshoek.” Vert. door van Linthout, I. en van 
Heusden, B. In van Heusden, B., Steffelaar, W. en Zeeman, P. (red.) Tekstboek Literaire Cultuur, 
Heerlen/Nijmegen, Open Universiteit Nederland/SUN, 2001, 185. 
17 Stephenson, G. “Howl. A Reading.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 387-388. 
18 Ibid. 
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2  

Moloch verfilmd: American Dream of eerder 

Nightmare? 

 Na de klanken van lichte wanhoop sluit Ginsberg het eerste deel van “Howl” af met een 

reeks beelden van verlossing, wedergeboorte en offers die al een tipje van de sluier rond het 

tweede deel oplichten. Nog steeds op zoek naar zijn eigen identiteit en een betere manier om 

met anderen te communiceren voegde Ginsberg na de lezing in de Six Gallery nog twee delen 

aan “Howl” toe. In het eerste toegevoegde deel gaat hij verder in op een sfinxachtig monster 

Moloch, dat zich met mensenbreinen voedt en dat reeds in het eerste deel van “Howl” werd 

aangekondigd. In de rest van dit deel staat de uitroep “Moloch!” dan ook centraal, afgewisseld 

met een aantal andere, vooral negatieve tussenwerpsels en beelden als “Filth! Ugliness! 

Ashcans and unobtainable dollars!”.19 

 Oorspronkelijk was Moloch een god van de Kanaänieten die vooral door de vrouwen 

van de bijbelse Solomon werd aanbeden.20 Religieuze praktijken schreven aan de vrouwen 

voor hoe zij Moloch gunstig moesten stemmen door hun kinderen in zijn armen te leggen 

zodat hij ze levend kon verbranden. De god werd meestal voorgesteld als een mensachtig 

massief stenen beeld, omgeven door vlammen en met de armen steeds wijd open. Op een zeer 

ironische manier dreef dit personage de spot met alles wat voor liefde en genegenheid stond.21 

En opnieuw is er een inhoudelijke link met het werk van William Blake. Ook Blake had een 

bepaalde affiniteit met de figuur Moloch; in 1809 maakte hij namelijk een aantal illustraties 

bij het werk “On the Morning of Christ’s Nativity” van John Milton, waaronder ook een reeks 

met Moloch als centraal onderwerp. Maar de macht van de oorspronkelijke god of van de 

“Blakean figure of Moloch”22 was volgens Allen Ginsberg nog niets vergeleken met de macht 

die moeder Amerika in de naoorlogse periode op haar gehoorzame kinderen uitoefende. 

Ginsberg bundelde in deze figuur van verschrikking al het kwaad van de onderdrukking die 

toen in Amerika heerste. De oorzaak van het protest dat in het eerste deel van “Howl” luid 

                                                 
19 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 21. 
20 Bowering, G. “How I Hear “Howl”.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 370. 
21 Ibid. 
22 Heffernan, J. A. W. “Politics and Freedom. Refractions of Blake.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen 
Ginsberg. Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 257. 
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weerklonk, krijgt in deel twee een gezicht, en wel dat van de hedendaagse Moloch die op zijn 

beurt slachtoffers eist: Amerika.23 

 In de verfilming Howl van Epstein en Friedman krijgt de Bijbelse figuur Moloch het 

uitzicht van een donker gebouw dat boven alles en iedereen uittorent. Voor zijn geanimeerde 

Moloch koos Drooker de vorm van een reusachtige fabriek met een stierachtige kop, die we 

kunnen zien als een weergave van het overweldigende consumentisme waartegen Allen 

Ginsberg en de andere Beats zich zo hevig verzetten.24 Deze obscure verpersoonlijking van 

Amerika lijkt alles om zich heen op te slokken, wat hoogstwaarschijnlijk symbool staat voor 

de verdrukking van de vrijheid waar de Beats voor stonden.25 Met andere woorden, de 

danteske hel die Ginsberg in deel twee van “Howl” beschrijft, zou volgens de interpretatie van 

Drooker – en van een grote groep critici – de ware Amerikaanse identiteit weergeven; een 

identiteit die verstoken is van verbeeldingskracht en spontaneïteit en waaraan de Beats uit alle 

macht probeerden te ontsnappen. In tegenstelling tot de eigentijdse Moloch verdedigde de 

Beat Generation – in de gedaante van de “angelheaded hipster” uit het eerste deel – een 

identiteit die dichter bij de natuurlijke menselijke impulsen stond. Hun visie hield eveneens 

een meer internationale en multiculturele houding in, vergeleken met het nationalisme van 

Amerika.26 

 Het feit dat Ginsberg het failliet van de fantasie blootlegde, verklaart volgens criticus 

Mark Shechner het bijna choquerende effect dat het gedicht in die tijd had. Met de voordracht 

van “Howl” werd in Amerika een moderner denkpatroon, waarbij persoonlijkheid en 

individualiteit opnieuw de bovenhand zouden krijgen, gepresenteerd. Met de volgende zin 

werd bijgevolg een nieuw poëtisch tijdperk ingeluid:27 

 

I saw the best minds of my generation  

destroyed by madness […]28 

 

De manier waarop Ginsberg stelt dat hij “the best minds of [his] generation” – naar we 

kunnen vermoeden diegenen met de meeste verbeeldingskracht – ten onder zag gaan in een 

gevecht tegen die opgelegde identiteit maakt in ieder geval tot op vandaag indruk. Het 

standpunt dat Ginsberg in San Francisco voor de eerste keer publiekelijk had durven innemen, 

namelijk dat “the best minds of [his] generation” aan de “madness” van Amerika ten prooi 

                                                 
23 Geciteerd in Ferlinghetti, L. “Horn on Howl.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, 
The University of Michigan Press, 1984, 50. 
24 Grossman, A. “Allen Ginsberg. The Jew as an American Poet.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen 
Ginsberg. Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 107. 
25 Stephenson, G. “Howl. A Reading.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 390. 
26 Ginsberg, A. et al. “From The Poem That Changed America: ‘Howl’ Fifty Years Later.” The American Poetry 
Review 35, n. 2 (2006): 9. 
27 Shechner, M. “The Survival of Allen Ginsberg.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, 
The University of Michigan Press, 1984, 332. 
28 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 9. 
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waren gevallen, hadden weinigen voordien in het openbaar gesteund. Iedereen was tot dan toe 

als het ware misleid geweest door Moloch, “whose eyes are a thousand blind windows”.29 

 Critici als Craig Svonkin meenden dat Ginsberg met “Howl” zijn zoektocht naar een 

eigen poëtische stem had beëindigd door over zichzelf en zijn generatiegenoten te schrijven, 

zonder daarbij nog letterlijk literaire modellen over te nemen. In dit geval zouden “the best 

minds of [his] generation” Ginsbergs Beat-vrienden zijn.30 Maar bij deze interpretatie van de 

openingszin kunnen we ons vragen stellen wanneer we even stilstaan bij het woord 

“madness”. Beat-kenner John Tytell, en ik volg zijn redenering, zag in dat de Beats 

“madness” als een zeer natuurlijke en zelfs noodzakelijke eigenschap beschouwden. 

 

Recognizing that madness was a kind of retreat for those who wanted to stay privately sane, the Beats 

induced their madness with drugs, with criminal excess, and the pursuits of ecstasy. They used 

“madness” – which they regarded as naturalness – as a breakthrough to clarity, as a proper perspective 

from which to see.31 

 

Wat als we de “madness” uit het openingsvers nu inderdaad als “naturalness” zien? Dan 

zou Ginsberg zijn Beat-vrienden door “naturalness” verwoest hebben gezien. Als zijn fellow 

Beats de open state of mind die ze zochten net bereikten door de “madness” van jazz, drugs en 

andere verdovende middelen, hoe kon die hen dan tegelijk vernietigen? Deze manier van 

leven stond hen immers de mogelijkheid tot “a more nuanced space from which to create” 

toe.32 Wie zijn die “best minds of my generation” in dat geval dan wel? Doelde Ginsberg, in 

het kader van zijn aanhoudend anti-conformistisch protest, misschien op het gemiddelde 

Amerikaanse kuddedier in plaats op van de Beat Poets? Geloofde hij dat de anderen, in 

tegenstelling tot de Beat-outsiders, zodanig in de “madness” van Amerika opgingen dat ze 

eraan ten onder zou gaan? Het woord “madness” laat dus als het ware plaats voor een 

interpretatieve inspanning bij de lezer, zoals Wolfgang Iser dat zou zien. In de film krijgen de 

vage “best minds of my generation” uit het gedicht toch een gezicht, namelijk dat van de 

werkelijke Beat Poets. Waarschijnlijk koos Drooker deze invulling van de personages omdat 

die aansluit bij de interpretatie van Moloch als de hel van Amerika die talloze burgers 

hersenspoelde. 

 

Real holy laugher in the river! They saw it all!  

the wild eyes! the holy yells! They bade  

farewell! They jumped off the roof! to solitude!  

waving! carrying flowers! Down to the river!33 

                                                 
29 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 21. 
30 Svonkin, C. “Manishevitz and Sake, the Kaddish and Sutras: Allen Ginsberg's Spiritual Self-Othering.” 
College Literature 37, n. 4 (2010): 176. 
31 Tytell, J. Naked Angels: the Lives & Literature of the Beat Generation. New York, McGraw Hill, 1977, 11. 
32 Svonkin, C. “Manishevitz and Sake, the Kaddish and Sutras: Allen Ginsberg's Spiritual Self-Othering.” 
College Literature 37, n. 4 (2010): 190. 
33 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 23. 
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In het derde deel, dat onmiddellijk op voorgaand citaat volgt en de vorm van een lange 

aanspreking heeft, krijg je als lezer het gevoel dat de figuur van Moloch meer concreet naar 

voren komt. Zoals eerder vermeld, werd Ginsberg aan het einde van de jaren ’40 opgenomen 

in het Columbia Institute, waar hij mede dankzij Carl Solomon een andere kant van de 

“madness” leerde kennen. Moloch zette hen op het einde van deel twee op een rivier van 

afzondering en eenzaamheid, die ze samen verder afvoeren richting krankzinnigheid. In de 

film maakt Drooker de zinsnede “Down to the river” grafisch gezien concreter aan de hand 

van een bootje met daarin twee personages. Verder beeldt hij Solomon uit als een 

psychiatrisch patiënt, krijsend vastgebonden op een bed. Maar het meest opvallende en voor 

mij interessante beeld dat Ginsberg in het derde deel gebruikt, is dat van het “armed 

madhouse”,34 dat op zijn beurt op verschillende manieren kan worden opgevat. In “Howl” 

spreekt Ginsberg over “Rockland”, rekening houdend met de context van het gedicht 

waarschijnlijk een naam voor het gekkenhuis dat het Columbia Psychiatric Institute 

voorstelde. Tegelijk kan het “armed madhouse” op een maatschappelijk niveau ook voor de 

hele Amerikaanse natie staan. Deze interpretatie houdt vooral steek wanneer we “Rockland” 

in twee woorden opsplitsen: “Rock Land”, de kapitalistische fabriek Moloch uit deel twee, 

opgetrokken uit steen. Op een meer individueel niveau kan het “armed madhouse” ieders 

persoonlijkheid, ieders “social self” weerspiegelen, een soort van “Mental Moloch”35 

waartegen iedereen vecht.36 Volgens de Beats is elk individu – dat zowel in een mentale als 

maatschappelijke vorm van Moloch is opgesloten – tenslotte op zoek naar de bevrijding die 

het “cosmic consciousness” biedt. Met zijn spel van beelden, waar Drooker dankbaar gebruik 

van maakt, ensceneert Ginsberg een soort hoopgevende “crazy Jesus”37 in de gedaante van 

Carl Solomon, die de mensheid te midden van die rivier van Amerikaanse “madness” op zijn 

ark zal opvangen. 

Maar behalve deze meer veralgemeenbare lezingen, lijkt een interpretatie van de figuur 

Moloch op basis van de gezinssituatie eveneens acceptabel. Wanneer we weten dat de 

Kanaänitische godsdienst de moederfiguur altijd voor het hoogste goed aanzag, is een link 

met de ouders van Ginsberg snel gemaakt. In dit geval zou Moloch in “Howl” gemakkelijk de 

rol van Ginsbergs vader kunnen spelen.38 Dit lijkt aan te sluiten bij wat Ginsberg zelf ooit 

over zijn bekendste gedicht zei: “Howl is really about my mother”.39 Wel valt op dat Drooker 

in zijn animaties nooit een bepaald gezicht op de vrouwen plakt. Hij opteert voor een meer 

open interpretatie, met andere woorden voor de relatie tussen Ginsberg en vrouwen meer 

algemeen gezien. In de film krijgt die relatie via de animaties af en toe een Freudiaanse toets. 

                                                 
34 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 25. 
35 Ivi, 21. 
36 Bowering, G. “How I Hear “Howl”.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 391. 
37 Ivi, 377. 
38 Breslin, J. “The Origins of “Howl” and “Kaddish”.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. 
Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 413. 
39 Young, A. Allen Ginsberg, Gay Sunshine Interview. Bolinas, Grey Fox Press, 1974, 12. 
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Met de afwisseling van dergelijke seksueel getinte animaties en de enscenering van de 

werkelijke aard van Ginsbergs seksuele ontluiking zetten regisseurs Epstein en Friedman op 

hun manier zijn gevoel van “sexual repression or disgust with the body”,40 eveneens een 

“Mental Moloch”, in de verf. Moloch versmacht Ginsbergs natuurlijke aard zodat hij zich 

uiteindelijk “consciousness without a body” voelt.41 Moloch – of beter, de waarden en normen 

van zijn traditionele vader – staat in dat geval lijnrecht tegenover alle goede eigenschappen 

die Allen Ginsbergs moeder toebehoorden. De typische Amerikaanse “madness” die onder 

andere ook door zijn vader wordt gesteund, maakt van zijn moeder het meest betreurde 

slachtoffer. Als we nog wat dieper ingaan op de symboliek van het gezin Ginsberg, komen we 

bij de interpretatie van Beat-specialist James Breslin uit. Breslin gelooft namelijk dat  

 

[…] what Ginsberg appears to have done in 1955 was to take up his father’s medium of communication 

(poetry) and, declaring it hollow and dead, transformed it by infusing it with the hallucinatory visions and 

human vulnerability of his mother.42 

 

De communicatiestoornis die Allen Ginsberg van jongs af aan zowel met zijn vader als 

met de rest van Amerika ondervond, was de voornaamste reden voor zijn literaire 

vernieuwingen. Met een modernistisch aandoend taalgebruik wilde hij “the poor human 

prose” van het Amerikaanse systeem heruitvinden.43 De nieuwe weg die Ginsberg ten 

opzichte van zijn voorgangers insloeg, en de manier waarop Epstein en Friedman dat in hun 

film hebben geïntegreerd zal ik in de volgende delen verduidelijken.  

                                                 
40 Stephenson, G. “Howl. A Reading.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 392. 
41 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 22. 
42 Breslin, J. “The Origins of “Howl” and “Kaddish”.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. 
Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 417. 
43 Alexander, F. “Metapolitics.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The University of 
Michigan Press, 1984, 255. 
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3  

“Howl” als visioen in 2010 

But the spirit of the universe was what I was born to realize.44 

 

Toen Ginsberg in 1948 aan het einde van de tunnel van eenzaamheid en frustratie waarin 

hij op dat moment wegkwijnde “Blake-light”45 zag, was hij ervan overtuigd dat meer 

visionaire ervaringen zouden volgen. Gedurende een aantal jaar was wachten op meer van die 

visioenen het enige wat Ginsbergs leven inhield, en zijn experimenten met allerlei soorten 

drugs moesten hem nog gevoeliger voor dit soort ervaringen maken.46 Bovendien bestond er 

voor de dichter geen twijfel over het feit dat iedereen gelijkaardige gewaarwordingen 

beleefde, maar dat simpelweg niemand dit durfde uitspreken. En hoewel Ginsberg volledig in 

de ban van dit soort visioenen was, bleek toch dat hij zijn ervaringen moeilijk rechtstreeks 

met anderen kon delen, behalve dan met de andere Beats. Daarom nam hij zijn toevlucht tot 

het medium van de poëzie, dat hij als een “hermetic or secret way” zag om het praten over 

dergelijke “universele, kosmische” ervaringen toch algemeen aanvaardbaar te maken, zonder 

het daarbij letterlijk over zaken als “de stem van William Blake” te moeten hebben.47 

Met een terugblik op de verklaringen van Ginsberg stelt Paul Berman overigens dat de 

jonge dichter in feite nooit de stem van Blake, maar eerder de stem van zijn eigen poëtisch 

“potentieel” hoorde.48 Pas na een aantal jaar besefte Allen Ginsberg dat hij zich aan het 

verliezen was in dat eindeloze wachten op meer visioenen, die als het ware uit het niets 

moesten komen, en dat hij met zijn poëzie een andere weg moest inslaan. 

 

I realized that I had been clinging constantly to the memory of the vision. Because of my insistency, filling 

my head with thought about it, I cut myself off from direct perception—whether it was visionary or 

ordinary. In any case, I wasn’t seeing what was in front of me.49 

 

Dit ander soort openbaring bracht Ginsberg ertoe zijn visioenen in een nieuw daglicht te gaan 

zien. Ze maakten volgens hem deel uit van een minder belichte kant van de geest van de 
                                                 
44 Ginsberg, A. “A Blake Experience.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 123. 
45 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 9. 
46 Berman, P. “Intimations of Mortality.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 342-343. 
47 Geciteerd in Portugés, P. “The Poetics of Vision.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. 
Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 135. 
48 Berman, P. “Intimations of Mortality.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 343. 
49 Ginsberg geciteerd in Jackson, B. “Modernist Looking: Surreal Impressions in the Poetry of Allen Ginsberg.” 
Texas Studies in Literature and Language 52, n. 3 (2010): 302. 
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mens, die hij ook aan anderen wilde tonen. “Visions” bleven dus inhoudelijk enorm 

belangrijk voor zijn poëzie, maar Ginsberg was zich ervan bewust dat zijn gedichten 

toegankelijker zouden moeten worden om zijn visioenen via die weg te kunnen delen. 

Daarom besloot de dichter de werkelijkheid met een “poetics of vision”50 te gaan behandelen. 

Al die tijd was hij uit het oog verloren dat zijn eerste visioen er enkel was gekomen door te 

kijken naar een boek, een voorwerp in de tastbare werkelijkheid. Vanaf dat moment ging 

Ginsberg zich daarom meer op “quotidian detail”51 en zijn eigen fantasie focussen, om 

datzelfde visionaire effect op een minder geforceerde manier te kunnen overbrengen aan 

anderen. En die link met de werkelijkheid is zonder twijfel een eerder voor de hand liggende, 

maar wel erg noodzakelijke factor voor een eventuele verfilming geweest. 

 
[…] to find out if I had a vision or you had a vision or he had a vision to find out Eternity […]52 

 

Naar de realiteit kijken was erg belangrijk voor de Beat Poets, en dan vooral de manier 

waarop. Als een mens maar aandachtig genoeg en met een open mind keek, beweerden de 

Beats, zou hij in de alledaagse werkelijkheid een soort alomtegenwoordige en eeuwige 

“goddelijke aanwezigheid” zien. Daarbij waren de zintuigen, en het oog in het bijzonder, 

cruciaal voor de Beats, omdat ze volledig moesten worden aanvaard vooraleer ze de mens die 

“goddelijke aanwezigheid” konden tonen.53 En al is het niet duidelijk of Ginsberg het werk 

van de filosoof Ernst Cassirer kende,54 ook hij spreekt op een zeer vergelijkbare en duidelijke 

manier over een dergelijk fenomeen in zijn theorie over “mythical thought”. 

Samengevat stelt Cassirer dat de mens op verschillende manieren mentale 

voorstellingen van de wereld maakt, waarvan “mythisch denken” volgens Cassirer de meest 

primitieve, universele en fundamentele vorm van denken is. Verder maakt hij een onderscheid 

tussen “mythic” en alledaagse, “profane time”, die enkel met elkaar in contact komen 

wanneer de mens mythisch denkt. Dit manifesteert zich in de vorm van korte, transcendente 

inzichten – of beter “momentary gods” – na het aanschouwen van alledaagse voorwerpen of 

gebeurtenissen, wat erg doet denken aan het proces waarmee Allen Ginsberg de zogenaamde 

“goddelijke aanwezigheid” hoopte te ontdekken. Cassirer meende dat dichters en schrijvers al 

eeuwenlang veel belang aan dit soort korte verbindingen tussen “mythic” en “profane time” 

                                                 
50 Portugés, P. “The Poetics of Vision.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 131. 
51 Jackson, B. “Modernist Looking: Surreal Impressions in the Poetry of Allen Ginsberg.” Texas Studies in 
Literature and Language 52, n. 3 (2010): 305. 
52 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 17. 
53 Stephenson, G. “Howl. A Reading.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 391. 
54 Ernst Cassirer (1874-1945) was een Duitse idealistische filosoof die vooral bekend stond om zijn stellingen 
over mythes en symbolische denkpatronen. In wat volgt zal ik me baseren op de redeneringen in Jackson, B. 
“Modernist Looking: Surreal Impressions in the Poetry of Allen Ginsberg.” Texas Studies in Literature and 
Language 52, n. 3 (2010): 313.; Cassirer, E. Language and Myth. New York, Harper and Brothers, 1946, 18 en 
36-37.; Stephenson, G. “Howl. A Reading.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 391. 
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hechtten en bovendien de enige personen waren die deze universele en tijdloze ervaringen 

konden benoemen en omzetten in beelden. Ze drukken hun prikkelende ervaringen uit met 

behulp van wat Cassirer het “mythic process of poetic naming”55 noemt, met de bedoeling om 

aan hun publiek bepaalde eeuwige fenomenen in de werkelijkheid aan te duiden. Het 

belangrijkste bij dit “benoemen” van de werkelijkheid is dat de lezers er actief en op een erg 

visuele manier worden bij betrokken. En dat is precies waaraan de lezer in “Howl” wordt 

onderworpen. 

In zijn gedicht toont Ginsberg met een reeks poëtische beelden “all the motionless 

world of Time”,56 een opeenvolging van emoties die eeuwig zullen blijven bestaan. Hij laat 

ons eeuwige waarheden, waaronder zelfs “[the] Angel in Moloch”57 zien. Of anders gezegd, 

Ginsberg stelt zijn publiek bloot aan “the […] angel beat in Time”,58 wat een effect van 

herkenning bij gelijk welk publiek teweeg brengt.59 De herkenbare emoties waarover Allen 

Ginsberg schreef, in combinatie met een aansluiting met de alledaagse werkelijkheid en zijn 

gevoel voor het visuele, hebben er zonder meer voor gezorgd dat cineasten Epstein en 

Friedman in dit gedicht een gepast onderwerp voor een hedendaagse film zagen. Maar 

opnieuw het gevoel oproepen waarop Ginsberg doelde – dat gevoel van eeuwige waarheid – 

vormde bij de verfilming zeker een uitdaging voor de cineasten. Wat Ginsberg creëerde, is als 

het ware een nieuw alledaags, of beter “profaan” element, waardoor zijn lezers een moment 

van – door hem reeds ervaren – “mythic time” kunnen beleven. In het geval van “lezers” 

Epstein en Friedman was het moeilijker om dat gevoel van eeuwigheid opnieuw in beelden 

om te zetten. In de tekst konden ze immers ook geen specifieke beelden van “eeuwigheid” 

terugvinden. Het meest expliciet verwijst Ginsberg naar die eeuwigheid wanneer hij het 

woord “vision” vermeldt of erop zinspeelt. 

Bovendien weten we intuïtief – en dat wordt door Wolfgang Iser bevestigd – dat 

poëtische beelden sterk verschillen van beelden in filmtaal. De “graad van bepaaldheid”60 van 

een fantasiebeeld in het brein van de mens, gestuurd door de tekst, verschilt sterk van die van 

een optische waarneming, zoals de animaties. Dat houdt in dat de “mythic time” die Ginsberg 

aan zijn lezers wilde tonen in de verfilming anders overkomt wegens onvermijdelijk 

beïnvloed door het oog van Epstein en Friedman. Maar uiteindelijk gaat het in cinema en 

literatuur om twee verschillende “beeldtypen”,61 wat betekent dat het medium film nog andere 

troeven uit te spelen heeft om dat gevoel van eeuwigheid op te roepen. Het gedicht “Howl” 

                                                 
55 Jackson, B. “Modernist Looking: Surreal Impressions in the Poetry of Allen Ginsberg.” Texas Studies in 
Literature and Language 52, n. 3 (2010): 314. 
56 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 9. 
57 Ivi, 28. 
58 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 20. 
59 Stephenson, G. “Howl. A Reading.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The 
University of Michigan Press, 1984, 391. 
60 Iser, W. “Het leesproces. Een fenomenologische invalshoek.” Vert. door van Linthout, I. en van Heusden, B. 
In van Heusden, B., Steffelaar, W. en Zeeman, P. (red.) Tekstboek Literaire Cultuur, Heerlen/Nijmegen, Open 
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61 Gebaseerd op de redenering over verfilmingen in Ibid. 
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lezen vergt aandacht en creativiteit en levert een onophoudelijke stroom van surrealistische 

beelden op die in moeilijk in een simpele Hollywoodiaans narratieve structuur om te zetten 

zijn. Deze hindernis overwon het regisseursduo allereerst door een reeks grafische animaties 

van Eric Drooker aan de film toe te voegen. Hoewel de meeste animaties nog steeds 

behoorlijk concreet zijn (hierbij denk ik aan het gezicht van de personages) werkt het gebruik 

van muziek, kleur en een snelle montage wel even suggestief als de beelden die Ginsberg in 

zijn poëzie creëert. 

Daarnaast spelen regisseurs Epstein en Friedman ook met het feit dat Ginsbergs gedicht 

an sich vaak als een profetie, of in Ginsbergs woorden “vision to find out Eternity”,62 wordt 

gezien. Dat doen ze überhaupt al met hun keuze voor een hedendaagse verfilming van precies 

dit gedicht – alsof Ginsberg had voorspeld dat het gedicht zou voortleven, in om het even 

welk medium voor om het even welk publiek. Het gevoel dat Ginsbergs profetie met deze 

film uitkomt, roepen de regisseurs vooral op wanneer ze James Franco in de rol van Allen 

Ginsberg volgende woorden in de mond leggen: 

 

It comes to mean something later. […] It’s knowing and feeling something which someone knows and 

feels in a hundred years, and maybe articulating it in a hint that they will pick up on it in a hundred 

years.63 

 

Verder spelen de regisseurs deze voorspellende kant van “Howl” vooral uit in hun ironische 

enscenering van het proces rond obsceniteit. Gezien het tijdsverschil van een halve eeuw 

tussen de publicatie van het gedicht en het verschijnen van de film, klinken dialogen als de 

volgende al snel humoristisch. 

 

Openbare aanklager: “Do you believe that Mr Ginsberg’s work will survive the testing of time?”  

Advocaat van de verdediging: “There is no way of knowing.”64 

 

In datzelfde gesprek komen ook opmerkingen als “It calls for prediction”65 erg ironisch over 

op de kijker, aangezien “Howl” op zichzelf al een soort “prediction” voorstelde. De uitspraak 

van de rechter – die in werkelijkheid bepaalde, meer genuanceerde, “rules for the guidance of 

authorities in the future”66 vastlegde op het einde van het proces – wordt vervolgens in de film 

spottend gereduceerd tot: 

 

In considering material claimed to be obscene it is well to remember the motto: “Honi soit qui mal y 

pense”.67 

 

                                                 
62 Ginsberg, A. Howl and Other Poems. San Francisco, City Lights Books, 1956, 17. 
63 Epstein, R. en Friedman, J. Howl. Met o.a. James Franco, Todd Rotondi en Jon Prescott, 2010, 41:50. 
64 Ivi, 38:36. 
65 Ivi, 39:06. 
66 Uit de transcripties van het proces wegens obsceniteit, geciteerd in Ferlinghetti, L. “Horn on Howl.” In Hyde, 
L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, The University of Michigan Press, 1984, 53. 
67 Ibid. 
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Daarenboven geven Epstein en Friedman aan alle geënsceneerde deelnemers van het 

proces een kopie van Howl and Other Poems. Sommigen lezen er zelfs tijdens het proces in, 

en af en toe citeert de aanklager een stuk uit “Howl”, alsof hij het gedicht volledig uit het 

hoofd kent, zogenaamd om zijn punt kracht bij te zetten. Deze retrospectieve knipoog naar het 

succes van het gedicht verwijst, ook al is dat onrechtstreeks, naar een aantal eeuwige 

waarheden die “Howl” dus wel degelijk bevatte. Op die manier beklemtonen de regisseurs op 

hun eigen manier de moderniteit van het gedicht, dat reeds rond het moment van zijn 

publicatie – en nog steeds – een groot publiek aanspreekt en soms ook meningen over poëzie, 

of literatuur in het algemeen, doet veranderen. De advocaat van de verdediging argumenteert 

dan ook: 
 

He is using his words, there are books that have the power to change men’s minds and call attention to 

situations that are visible and unseen […].68 

 

Zoals ook in de film – weliswaar op een andere manier – duidelijk wordt, bevat “Howl” 

niet enkel een wanhopig visioen over “modern hell”69 Moloch, maar evengoed een hoopvolle 

boodschap, waarbij Ginsberg zijn lezer wijst op de pracht en eeuwigheid in het alledaagse, 

tegelijk “visible and unseen”. Dit gold in ieder geval in de naoorlogse context waarin het 

gedicht werd geschreven, maar Epstein en Friedman bewijzen met hun film dat het gedicht 

nog steeds “the power to change men’s minds and call attention to situations that are visible 

and unseen” in zich heeft. 

Als het van Kenneth Rexroth, een andere politiek bewuste dichter en inspiratiebron van de 

Beats, had afgehangen, sloten de aan Carl Solomon gerichte verzen het wereldberoemde 

“Howl” af, maar Ginsberg besloot om er toch “Footnote to Howl” aan toe te voegen, en het 

gedicht is uiteindelijk ook op die manier de geschiedenis ingegaan.70 Na het tweede en derde 

deel, waarin de verstikkende druk van Moloch – in alle mogelijke interpretaties – 

teleurstelling en frustraties had veroorzaakt, kruipt Allen Ginsberg in het laatste deel van 

“Howl” langzaam uit dat inferno. De toon van het gedicht wordt lichter en op het eerste 

gezicht zelfs hoopvol, al is de neiging naar melancholie nooit veraf omwille van de 

ontgoochelde opsomming van onderdrukking die dit deel vooraf gaat.71 In “Footnote to 

Howl” formuleert Ginsberg zijn geloof in het eeuwige, of beter het “heilige”, van de dingen 

op een meer expliciete manier in de vorm van een reeks herhalingen. Naast Ginsbergs geloof 

in “visions” voor de inhoud, waren deze herhalingen voor Epstein en Friedman volgens mij 

een bron van inspiratie in verband met de opbouw van hun film. Maar ik meen dat ook andere 

aspecten van Ginsbergs techniek een grote invloed op de structuur van Howl hadden, en dan 
                                                 
68 Epstein, R. en Friedman, J. Howl. Met o.a. James Franco, Todd Rotondi en Jon Prescott, 2010, 1:06:30. 
69 Geciteerd in Ferlinghetti, L. “Horn on Howl.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, 
The University of Michigan Press, 1984, 51. 
70 Cherkovski, N. Ferlinghetti. New York, Doubleday, 1979, 99-100. 
71 Geciteerd in Ferlinghetti, L. “Horn on Howl.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. Michigan, 
The University of Michigan Press, 1984, 50. 
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bedoel ik vooral de “juxtapositions” waar ik in een vorig hoofdstuk al kort naar verwees en 

waar ik in een laatste hoofdstuk nog dieper op in zal gaan. 

4  

“Howl” als “juxtaposition” in 2010 

Eerder werd duidelijk hoe Allen Ginsberg opnieuw aansluiting met de materiële wereld 

vond via zijn “poetics of vision”,72 en, omgekeerd, dat zijn interesse voor het visionaire 

voortdurend uit de inhoud van “Howl” blijkt. In navolging van literatuurcriticus Louis 

Simpson kunnen we dus stellen dat Ginsberg in “Howl”, vooral dan in het eerste deel, “a 

symbolic life”73 schetst, waarin een aantal eeuwige waarheden – of “visions” – schuilen die 

bij anderen een gevoel van herkenning kunnen oproepen. Ook cineasten Epstein en Friedman 

slaagden erin dit effect in hun film uit te lokken, zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk werd. 

De techniek die Ginsberg in “Howl” toepast, getuigt anderzijds van Ginsbergs fascinatie voor 

taalgebruik en de werking van perceptie, wat volgens mij de structuur van de verfilming Howl 

verklaart. In dit laatste deel wil ik aantonen hoe bepaalde van Allen Ginsbergs technieken in 

“Howl” regisseurs Epstein en Friedman hebben aangemoedigd en uitgedaagd bij het maken 

van hun verfilming in 2010. Laten we beginnen met het effect van het specifieke taalgebruik 

van Ginsberg op de verfilming. 

Uit de studie van het werk van William Carlos Williams had Ginsberg begrepen dat de 

taal die Williams in zijn gedichten aanwendde eigenlijk erg alledaags was en dicht bij de 

“ forma mentis” 74 lag. De inhoud weerspiegelde zich in de vorm en vice versa, en beiden 

volgden als het ware het ritme van de ademhaling en niet langer van het jambische vers van 

de voorgaande generaties dichters. Geïnspireerd op Williams vond Ginsberg uiteindelijk zijn 

eigen poëtische stem. Met vernieuwende, modernistische verzen onderzocht Allen Ginsberg 

de mogelijkheden van “nonlogical modes of poetic expression” en zette hij zich af tegen de 

                                                 
72 Breslin, J. “The Origins of “Howl” and “Kaddish”.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. 
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traditionele poëzie die zijn vader Louis verdedigde.75 Ook al verweten traditionele dichters 

Allen Ginsberg dat hij met zijn niet-lineaire structuren een vlotte voortgang van het gedicht 

onmogelijk maakte, toch merken we in de geënsceneerde lezing, die in de film is 

geïntegreerd, dat de verzen erg natuurlijk overkomen. De korte, repetitieve uitroepen zoals in 

het fragment hieronder zijn de elementen die het geheel erg dynamisch maken.76 

 

Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Hol y!  

Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy!  

The world is holy! The soul is holy! The skin is  

holy! The nose is holy! The tongue and cock and  

hand and asshole holy!77 

 

Deze verzen betoverden het publiek in de Six Gallery in San Francisco in 1956 op zo een 

manier dat een hypnotiserende heropvoering van de lezing in de film van Epstein en Friedman 

niet kon ontbreken. James Franco in de huid van Allen Ginsberg gebruikt zijn stem en 

ademhaling als instrumenten waarmee hij bij het publiek tegelijk verwarring zaait en de juiste 

snaar weet te raken. Het feit dat Ginsbergs taalgebruik op “inherent rhythms of our speech 

[and thoughts]”78 was gebaseerd, zorgt ervoor dat zijn uitroepen en beschrijvingen niet 

traditioneel of oubollig klinken. De koortsachtige herhalingen die in de film weergalmen zijn 

met andere woorden de duidelijkste sporen van Ginsbergs innovatie schrijfstijl, die door 

hedendaagse dichters nog steeds wordt gehanteerd.79 Net omdat Ginsbergs stijl sterk bij een 

alledaags taalgebruik aanleunt, heeft het regisseurs Epstein en Friedman weinig moeite gekost 

om zijn verhaal met zijn eigen woorden aan een hedendaags publiek te vertellen. 

Verder komt de dynamiek van de tekst eveneens voort uit de frequente toepassing van 

anaforen, een andere techniek waar Ginsberg voortdurend gebruik van maakt. Naar eigen 

zeggen doet hij een beroep op anaforen als “a base to keep measure”;80 het eerste deel van 

“Howl” wordt bijvoorbeeld aangedreven door het woord “who”. In de film krijgt elk vers dat 

met het woord “who” begint, de vorm van een reeks samenhangende animaties. Anders 

gezegd, Ginsberg toont aan zijn “lezers” Epstein, Friedman en Drooker in elk vers een mini-

scène, die Drooker in een aantal geanimeerde beelden kon omvormen en die Epstein en 

Friedman aan het eind daarvan met een fragment van het interview, de lezing of het proces 

konden onderbreken. De gemakkelijk op te delen structuur van het gedicht suggereerde aan de 

                                                 
75 Géfin, L. “Ellipsis. The Ideograms of Ginsberg.” In Hyde, L. (red.) On the poetry of Allen Ginsberg. 
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regisseurs in mijn ogen duidelijk een gefragmenteerde opbouw van hun film, waardoor de 

stap naar een “hybrid film” op dat vlak bijgevolg niet onlogisch was. De reden waarom 

“Howl” zich perfect tot een lange aaneenschakeling animaties leent, zit dus vooral in de 

levendigheid van het gedicht, dat door herhalingen en anaforen wordt voortgestuwd. Maar 

ook op andere plaatsen en niveaus in de film betuigt het regisseursduo hun eerbetoon aan 

Ginsbergs methode en schrijfproces. Anders dan in traditionele poëzie, komt de “rhythmic 

emphasis” door de anaforen op het eerste woord van het vers te liggen. Vooral het eerste deel 

van “Howl” lijkt daardoor één lange zin – ofwel eerder een “non-periodic grammatical 

structure” – te zijn, waarin de anaforen voor een soort spanning, of beter “beat”, moeten 

zorgen.81 

Een ander element dat in “Howl” spanning teweeg brengt, en bijgevolg bij de lezer een 

creatieve inspanning uitlokt, zijn de surrealistische beelden. De techniek die Ginsberg 

daarvoor gebruikt, houdt verband met zijn fascinatie voor perceptie en zoals ik in een vorig 

hoofdstuk reeds aanhaalde, was Ginsberg wat dat betreft de mosterd gaan halen bij Paul 

Cézanne. De Franse schilder had het belang van het oog, dat op zich al voor een bepaalde 

vervorming van ieders perceptie de werkelijkheid zorgt, opgemerkt. Voor hem was kijken 

voornamelijk een actief proces: tijdens het kijken vangt het oog verschillende standpunten, 

kleuren en vormen op, die het vervolgens tot één geheel samenvoegt.82 Het resultaat hiervan 

is wat Cézanne vooral interesseerde: de zogenaamde “visual impressions”,83 die ik in het 

hoofdstuk over de Beat-stijl introduceerde onder de naam “juxtapositions”. Zoals Ginsberg in 

verschillende brieven zelf uitlegt, is “Howl” zijn eerste eerbetoon aan deze typische techniek 

van Cézanne.84 Maar de methode die Ginsberg in zijn poëzie hanteert, baseert hij eveneens op 

het schrijven van Ezra Pound. Pound noemde zijn modernistische vorm van schrijven, waarbij 

hij twee schijnbaar niet gerelateerde elementen naast elkaar plaatst, “the ideogrammic 

method”.85 Uit een dergelijke nevenschikking van verschillende mentale voorstellingen vloeit 

een beeld voort waarvan de betekenis zich op een meer abstract niveau bevindt. Op dezelfde 

manier probeert Allen Ginsberg via “parataxis” – of nevenschikking – “self and space” zowel 

op papier als in het brein van de lezer samen te krijgen en geeft aan zijn variatie op de 

methodes van Cézanne en Pound zoals eerder vermeld de naam “ellipsis”.86 

Een aantal voorbeelden van de typische nevenschikkingen uit “Howl” zijn “hydrogen 

jukebox”, “angry fix”, “heterosexual dollar” en “Mental Moloch”. Het gat dat tussen deze 

woordenparen gaapt, is weliswaar vaag en mysterieus, maar laat wel ruimte voor 

verschillende interpretaties, die toch steeds gestuurd zijn. Aan de hand van de context kan in 
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ieder geval wel een samenhangende betekenis worden voorondersteld. Dit soort 

samenvoegingen bewijzen overigens dat de claim van spontaneïteit bij de Beats inderdaad 

niet altijd terecht is, aangezien ze een duidelijk voorbeeld van “more calculated motives” zijn, 

die nog weinig met improvisatie te maken hebben.87 In volgend citaat zien we een quasi 

letterlijke beschrijving van de methode die Ginsberg in “Howl” concreet toepast. 

 

who dreamt and made incarnate gaps in Time & Space through  

images juxtaposed, and trapped the archangel of the soul  

between 2 visual images and joined the elemental verbs and  

set the noun and dash of consciousness together jumping  

with sensation of Pater Omnipotens Aeterna Deus88 

 

Kortom, eerst nam Allen Ginsberg de alledaagse werkelijkheid in zich op via zijn “poetics 

of vision”, waarna hij met behulp van de techniek van Cézanne de samenhang tussen bepaalde 

elementen, die schijnbaar niet met elkaar zijn verbonden in die alledaagse werkelijkheid, in 

vraag stelde. Daarnaast doet Ginsbergs schrijven ook vaak denken aan een automatische 

stroom van associaties, de meest typerende techniek van de surrealisten. Zo combineerde hij 

de technieken van Cézanne, Pound en de surrealisten tot “the concept of surreal 

juxtapositions”,89 wat in “Howl” in een soort gedirigeerde nevenschikking van woorden, of 

beter “images juxtaposed” resulteerde. Op die manier vond en legde Ginsberg een reeks vage 

beelden vast, waar elke lezer vervolgens een andere betekenis kon uithalen. 

Op basis van de theorie van Iser kunnen we elk verband dat de lezer in deze 

woordenparen ziet dus een invulling van “lege voorstellingen”, die uit de “images juxtaposed” 

voortvloeien, noemen. En dat is volgens mij precies wat Eric Drooker met zijn animaties in 

Howl heeft gedaan. Om de lege voorstellingen in “Howl” te kunnen invullen, grijpt Drooker, 

net als de kijker, terug naar achtergrondinformatie die hij zowel uit voorgaande delen van 

“Howl”, als uit de context waarin het gedicht werd geschreven haalt.90 Wat de kijker betreft 

mogen we dit op de letter nemen, aangezien die de context gelijktijdig aangeboden krijgt. Of 

anders geformuleerd: betekenissen komen bijna nooit voort uit woorden op zichzelf, maar wel 

uit de wisselwerking tussen verschillende woorden en de rest van de tekst en context. 

Hetzelfde gebeurt in de film wanneer de kijker de surrealistische beeldenstroom 

interpreteert aan de hand van de andere verhaallijnen, namelijk het proces, de lezing en de 

geënsceneerde interviews met Ginsberg. Zo komt het dat de kijker op het einde van de film 

toch het hele ontstaansverhaal van het gedicht kent, ook al bestaat Howl – anders dan de 
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gemiddelde Hollywoodfilm – slechts uit een opeenvolging van fragmenten. In Howl van 

Robert Epstein en Jeffrey Friedman zouden we volgens voorgaande redenering dan ook een 

invulling van de “speelruimte voor suggesties”91 – door Allen Ginsberg ruim een halve eeuw 

eerder binnen “Howl” gecreëerd – kunnen zien. De associatieve en visuele aard van het 

gedicht heeft dus zeker bijgedragen tot het creatieproces van de verfilming. En net zoals in het 

gedicht de voorstellingen die de lezer zich tijdens het leesproces maakt voortdurend in 

beweging zijn, staat het beeld in de verfilming amper stil. Gesproken tekst, illustraties en 

andere, meer narratieve, verhaallijnen wisselen elkaar – volgens de principes van “hybrid 

cinema” – constant af, waardoor “het ongeformuleerde potentieel van de tekst [wordt] 

geactualiseerd”.92 

Uit voorgaande toelichtingen weten we intussen hoe de cineasten hun toevlucht in 

surrealistische animaties zochten om Ginsbergs visionaire associaties in filmtaal om te zetten, 

wat betekent dat de film en het gedicht het visuele aspect met elkaar gemeen hebben. Maar 

daarnaast haalde ik ook al aan hoe cinema nog andere troefkaarten achter de hand heeft in 

vergelijking met poëzie. We kunnen ons immers afvragen waarom de mini-scènes van 

“Howl” bijvoorbeeld niet in een theatervoorstelling, maar net in een film zijn gegoten. Om dit 

te verklaren, verwijs ik graag opnieuw naar het surrealistische aspect van Ginsbergs poëzie. 

Zoals we ondertussen weten, doet Ginsbergs schrijfproces onmiskenbaar aan de 

surrealistische methode van het automatisch schrijven denken en doen de woordenparen in 

“Howl” vaak surrealistisch aan. Nu voeden surrealisten hun kunst en literatuur vooral met 

droombeelden en nonsensicale associaties, en net als zij flirt Ginsberg in “Howl” met de 

grenzen van droom en werkelijkheid, realiteit en fictie, “sense and nonsense”.93 Zelf koppelt 

Ginsberg de visionaire inhoud van zijn meesterstuk inderdaad ook graag aan 

droomervaringen. 

 

How many people had visionary experiences in dream? Has anybody not had a visionary experience in 

a dream?94 

 

Als we daarna de redenering van filosofen Susanne Laner en Colin McGinn – die 

stellen dat de meeste films eveneens gelijkaardig aan dromen zijn – volgen, wordt duidelijk 

dat het verfilmen van “Howl”, minder dan bijvoorbeeld het maken van een theaterstuk, een 

voor de hand liggende optie was.95 Wanneer we dan nog dieper ingaan op het soort film dat 
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“Howl” kon worden, lijkt de argumentatie van filmwetenschapper Ira Jaffe over hoe enkel 

“hybrid cinema” geschikt is voor het samenvoegen van beelden en genres tot een 

surrealistisch geheel van “juxtapositions”,96 op het lijf van de “angelheaded hipsters” in 

“Howl” geschreven. Zonder het ooit over Ginsberg of de verfilming van “Howl” te hebben, 

spreekt Jaffe namelijk over hoe in “hybrid cinema” 

 

plot and imagery venture into dream-likeness as events and characters diverge from the norms of 

everyday waking life and even from most Hollywood fiction, without the film pausing to explain its 

twists and turns.97 

 

Een ander belangrijk inzicht om de vergelijking tussen de opbouw van de film en die van 

het gedicht accurater te maken, ontleen ik aan Beat-kenner Paul Portugés, die zich realiseerde 

dat Ginsberg van de techniek van “juxtapositions” lokaal bij een aantal beelden gebruik 

maakte, maar dat hij er eveneens de basis van de opbouw van “Howl” van heeft gemaakt.98 

En zoals ik duidelijk zal proberen maken, onderbouwt dezelfde techniek ook de film Howl. 

Allereerst beweert James Franco als Allen Ginsberg in de verfilming dat voorgaande 

dichtersgeneraties “the distinction between what you tell your friends and what you tell your 

muse”99 te veel maakten. Concreet gezien is dit waar de Beats voor stonden: ze brachten hun 

eigen meningen en meest intieme emoties naar buiten en maakten op die manier komaf met de 

angst om het uiterst persoonlijke te delen met anderen, of publiek te maken. Vaak hebben 

critici zich afgevraagd of Ginsberg in “Howl” nu over zijn eigen leven sprak, of over de meer 

algemene politieke situatie in Amerika.100 Welnu, in mijn ogen verwijzen deze woorden van 

Ginsberg naar het feit dat hij van de twee polen een nevenschikking wilde maken, zodat hij 

het private en het publieke moeiteloos in elkaar kon laten overvloeien. En hieruit is de 

basisstructuur van “Howl” kunnen ontstaan: het gedicht an sich is in dit geval een juxtapositie 

van verschillende fases in Ginsbergs leven. 

Aan hun keuze voor “hybrid cinema” kunnen we zien dat regisseurs Epstein en Friedman 

het effect van dergelijke nevenschikkingen eveneens erg goed hebben begrepen. Dat ze het 

mechanisme van “juxtaposition” dat in de tekst is terug te vinden in hun eigen medium tot een 

overlapping van gesproken tekst, muziek en grafische animaties op microniveau hervormen, 

wisten we inmiddels. Maar daarenboven creëeren Epstein en Friedman ook op macroniveau 

een montage, of beter juxtapositie, van verschillende genres en verhaallijnen. Hier wordt dus 

duidelijk dat het filmgenre dat eigenlijk geen genre is, namelijk “hybrid cinema”, het 

creatieproces en de zoektocht naar eeuwige waarheden in “Howl” inderdaad het beste kon 
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weergeven. Vandaar volgens mij dan ook de beslissing van documentairemakers Epstein en 

Friedman om niet voor de vorm van een zuivere documentaire te kiezen, maar om aan 

genrevermenging te doen. Ze pasten het concept van “hybrid cinema” met andere woorden 

handig toe op een gedicht dat zich omwille van zijn structuur, visuele sterkte en 

onuitgesproken spanning door nevenschikkingen als de perfecte kandidaat presenteerde. En 

net dankzij deze keuze voor het “hybrid” genre omzeilt het regisseursduo tevens waar Iser 

voor waarschuwt in zijn betoog over leesprocessen en verfilmingen, namelijk dat “de 

romanverfilming […] het compositieproces van de lectuur [opheft]”.101 
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Besluit 

Dat Allen Ginsberg in 1956 met “Howl” zijn afspraak met geschiedenis niet miste, was al 

langer duidelijk. Toen zijn gedicht werd gepubliceerd, botste het onmiddellijk op aardig wat 

tegenkanting. Het gedicht vormde – net als ander werk van de Beat Poets – een bedreiging 

voor de conventionele normen en waarden. De meeste literatuurcritici zagen gevaar in zowel 

de vernieuwende vorm en toon als in de expliciete, krankzinnige, homo-erotische en anti-

Amerikaanse inhoud van Ginsbergs meesterwerk. 

Zoals eerder besproken, heeft de innovatieve, controversiële stijl die Ginsberg in “Howl” 

hanteert verschillende inspiratiebronnen gekend en is het gedicht niet simpelweg een sterk 

staaltje spontaneïteit. De jambische verzen van de traditionele dichters die hem voorgingen 

zwoer Ginsberg, samen met zijn Beat-vrienden, al sinds zijn literaire studies op Columbia 

University af. In zijn lange zoektocht naar een eigen poëtische stijl leerde Ginsberg 

vervolgens het werk van onder andere de Franse schilder Paul Cézanne en surrealisten als 

Antonin Artaud kennen, en verdiepte hij zich op aanraden van Jack Kerouac in Oosterse 

religies en schrijfstijlen. Zijn omgeving had bijgevolg een grote invloed op de thema’s 

waarvoor hij zich het meest interesseerde. Onder andere Ginsbergs strijd tegen de gewoontes 

van zijn traditionele vader en vóór de “madness” van zijn moeder en zijn innerlijke strijd in 

verband met seksualiteit – die klaarblijkelijk aan elkaar waren gelinkt – vormden zijn poëzie 

uiteindelijk tot een pleidooi voor het publiekelijk uiten van eigen meningen en intieme 

emoties. In Ginsbergs literatuur wint het individu zonder mankeren de harde strijd tegen 

Amerikaanse anonimiteit. 

De taal en prosodie die de dichter daarbij hanteerde was dan weer vooral geïnspireerd op 

het modernistische schrijven van vriend en voorbeeld William Carlos Williams, die in zijn 

poëzie zo dicht mogelijk bij het natuurlijke taalgebruik van de mens trachtte te blijven. 

Anderzijds vormden ook spontane uitroepen en het hysterische gekrijs van psychiatrische 

patiënten, zoals zijn muze Carl Solomon, een inspiratiebron voor Ginsbergs werk. Met deze 

inzichten uit het eerste paar hoofdstukken werd het voor mij mogelijk om voorbij de 

expliciete seksuele en soms ronduit choquerende beschrijvingen in zijn werk te kijken en 

beter te begrijpen welke plaats literatuur en poëzie eigenlijk innamen in Ginsbergs leven. In 

“Howl” – en vooral in het eerste deel – schetste de dichter het symbolisch geladen leven van 

de “angelheaded hipsters”, waarin een aantal eeuwige waarheden of “visions” schuilen, die bij 

zijn lezers een gevoel van herkenning kunnen oproepen. Hij hervormde traditionele poëzie 
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door eveneens primitieve, vluchtige gedachtegangen en emoties te integreren, waarvan hij 

wist dat elk menselijk wezen die in zich had. Het feit dat poëzie volgens Ginsberg op het 

ritme van die gedachtegangen en emoties moest worden geschreven, zorgde ervoor dat zijn 

gedichten regelmatig als een intieme biecht klonken en verleende aan zijn werk een typerende 

en vaak roerende kracht. Met andere woorden, Ginsberg streefde inhoudelijk naar een 

visionaire aaneenschakeling van intieme, herkenbare emoties, en ook zijn taal deed behoorlijk 

modern aan. Het taalgebruik van de hedendaagse mens heeft immers nog steeds – en zal 

waarschijnlijk altijd – dezelfde inherente patronen als uitroepen, herhalingen en 

tussenwerpsels als basis hebben. Dit alles leerde ik uit het eerste deel van mijn studie, waarna 

ik overging op een meer gedetailleerd onderzoek naar hoe vandaag wordt omgegaan met het 

feit dat de schrijver uit de vorige eeuw met “Howl” voor op zijn tijd lijkt. Al de invloeden die 

ik hierboven beschreef, zorgden er samen uiteindelijk voor dat Ginsbergs meesterstuk “Howl” 

vandaag de dag nog steeds brandend actueel aandoet. Het gedicht heeft in ieder geval de 

gewenste uitwerking op hedendaagse artiesten, die zich er blijkbaar nog steeds sterk door 

aangetrokken voelen. Om te begrijpen hoe Ginsberg dat effect precies in de tekst van “Howl” 

heeft ingebed, heb ik de originele tekst met de verfilming Howl van Epstein en Friedman uit 

2010 vergeleken. 

Dat de combinatie van tekst en context in een hedendaagse performance moeilijk 

hetzelfde effect zou kunnen oproepen, haalde ik eerder al aan. Maar behalve deze 

mogelijkheid, hadden Epstein en Friedman nog andere redenen om zich tot het medium van 

film te richten voor een enscenering van de performatieve klassieker “Howl”. Dat bleek ten 

eerste uit het surrealistische, suggestieve aspect van Ginsbergs meesterwerk. Het gedicht bezit 

dezelfde associatieve kwaliteiten als een droom, en ook films bevinden zich volgens filosofen 

Susanne Laner en Colin McGinn op de grens tussen droom en werkelijkheid, waardoor de 

overgang van het gedicht naar de film zodoende snel was gemaakt. Verder toonde ik aan dat 

een aantal van de associatieve, surrealistische beelden in het gedicht een inspiratiebron voor 

een meer concrete, geanimeerde beeldenstroom zijn geweest. Grafisch kunstenaar Eric 

Drooker liet zich daarbij voor zijn persoonlijke interpretaties – volgens de principes van Iser 

en zoals de meeste lezers – door twee zaken leiden. Enerzijds stuurden “Leerstelle”, die 

Ginsberg in zijn gedicht met behulp van “juxtapositions” creëerde, Drooker bij het maken van 

zijn animaties. Anderzijds droeg ook kennis van de ontstaanscontext van het gedicht bij aan 

een aantal van Drookers interpretaties. Bijzonder aan de film van Epstein en Friedman is 

onder meer dat de kijker tegelijk de historische context en de tekst zelf aangeboden krijgt, wat 

het gedicht op zich een stuk toegankelijker maakt. Maar omwille van de hogere graad van 

bepaaldheid waar Iser het over had, beperkten de animaties van Drooker zich vaak tot een 

enkele interpretatie (daarbij denk ik aan de fabriek Moloch en vooral aan de herkenbare 

personages), anders dan het meer suggestieve en abstracte gedicht. 

Uit de eerste helft van het tweede deel van mijn studie bleek dus dat, wat de 

surrealistische animaties betreft, Iser in zijn theorieën naar waarheid over een bepaalde 
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“optische beperktheid” bij beelden in verfilmingen sprak. In de laatste twee hoofdstukken van 

mijn studie merkte ik echter dat Isers houding ten opzichte van verfilmingen soms wat te 

radicaal is. Het medium van film heeft immers nog een aantal andere troeven uit te spelen dan 

louter het gebruik van beelden, en dat komt in de verfilming van “Howl” zeker naar voren. 

Wat Ginsbergs surrealistische beelden betreft, bleven Epstein, Friedman en Drooker 

inderdaad behoorlijk trouw aan de tekst en context van het gedicht. Maar, door Ginsberg zelf 

voorspeld en net als de meeste lezers, merkten Epstein en Friedman de profetische betekenis 

die de dichter aan zijn meesterwerk meegaf op. Ook in hun film lijken zij er in te slagen 

eenzelfde visionair gevoel op te wekken. Zoals aangetoond zetten de cineasten het gevoel dat 

“Howl” oproept op hun eigen, humoristische wijze om in filmtaal. Ze spelen immers in op het 

gegeven van de afstand in tijd tussen het gedicht en de film en dat doen ze in het bijzonder 

aan de hand van montagetechnieken en ironische uitspraken met als achtergrond het proces 

wegens obsceniteit tegen uitgever Lawrence Ferlinghetti in 1957. Het ironische spel tussen 

heden en verleden in de montage van het proces doet zoals aangehaald sterk denken aan het 

mechanisme van juxtapositie dat Ginsberg in zijn gedicht al toepaste om bepaalde beelden en 

betekenissen te evoceren. Bovendien was de algemene structuur van “Howl” ook een 

“juxtaposition” op zich, wat Epstein en Friedman op het idee bracht om hetzelfde principe in 

hun verfilming toe te passen. Dit resulteerde zoals gezegd in een hybride filmcreatie, die 

Ginsberg en de Beats op meer dan een manier eer aandoet. 

Allereerst bleek uit het eerste deel van deze studie dat de Beat Poets in se al als “hybrids” 

konden worden beschouwd. De beschrijving van hun bestaan bevatte immers, net als hun 

schrijfstijl, evenveel alternatieve “hipster”-ideeën als intellectuele invloeden. Daarnaast 

besprak ik eerder al het gebruik van nevenschikking op lokaal niveau, namelijk bij de 

enscenering van het proces. En op meer algemeen niveau stuurden Ginsbergs 

nevenschikkingen in “Howl” Epstein en Friedman dan weer in de richting van een atypische 

Hollywoodverfilming. Zo creëerden ze via montage een overkoepelende “juxtaposition” van 

vier verschillende verhaallijnen. De reden waarom de verhaallijn van de geanimeerde 

beeldenstroom overigens zo gemakkelijk te onderbreken was, vond ik in de vrije vorm van het 

gedicht. De koortsachtige en tot de essentie teruggebrachte herhalingen verleenden niet enkel 

een bezwerende kracht aan de film, maar waren eveneens gemakkelijk te onderbreken door 

andere beelden, om daarna even gemakkelijk en op elk moment tijdens de film terug te 

kunnen worden opgepikt. Op het eerste gezicht leek de lange zin van het eerste deel van 

“Howl” complexer om op te splitsen, maar aangezien Ginsberg aan het begin van elk nieuw 

vers een beroep deed op de anafoor “who”, bood zich aan Epstein, Friedman en Drooker zo 

als het ware een op zichzelf staande mini-scène per vers aan. 

Behalve de inhoud van het gedicht “Howl”, heeft dus ook de structuur een grote invloed 

gehad op de verfilming van Epstein en Friedman, en daarmee bewijst Howl uit 2010 dat Isers 

standpunt in verband met verfilmingen wat nuances verdient. Een aantal geanimeerde, of 

beter “geconcretiseerde”, personages en andere beelden sluiten inderdaad enkele andere 
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interpretaties van het suggestieve “Howl” uit, maar de “optische nauwkeurigheid” van die 

beelden is – in tegenstelling tot wat de Duitse receptie-estheticus beweert – in dit geval geen 

ontgoocheling. De tekst an sich is immers op bepaalde plaatsen moeilijk te doorgronden, 

waardoor de invullingen van Drooker de interpretatie van het gedicht soms zelfs bevorderen. 

Bovendien laten de surrealistische animaties en de overgangen daartussen vaak nog een stuk 

van de interpretatie aan de verbeelding over. Verder zijn de film en het gedicht beide op 

hetzelfde soort structuur, namelijk “juxtaposition” of nevenschikking, gebaseerd en komen, 

net als in Ginsbergs “Howl”, veel van de betekenissen in de verfilming voort uit dat 

specifieke compositieproces. 

In 2010 leeft Allen Ginsbergs gedicht dus nog steeds voort in de creatieve verfilming 

Howl van Epstein en Friedman, en in deze studie heb ik proberen aan te tonen dat de 

mogelijkheid daarvoor in 1956 door Ginsberg zelf reeds was aangekondigd. 
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